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Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2017
ΥΗΜΔΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ: ΚΔΦ. 1 έωο 4
ΘΔΜΑ 1ο
Α. ηηο εξωηήζεηο 1-3, λα κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ηνπ ην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή απάληεζε.
1. Γίλνληαη νη ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο ηωλ επόκελωλ αληηδξάζεωλ:
Α(g) + Β(g) → 2Γ(g), Ea = 100 kJ θαη ΓΗ1= x
2Γ(g) → Α(g) + Β(g), Ea = 40 kJ θαη ΓΗ2= y
Πνηα από ηηο επόκελεο ζρέζεηο είλαη ζωζηή;
α. ΓΗ1 = ΓΗ2 = 60 kJ
β. ΓΗ1 = - 60 kJ θαη ΓΗ2 = 60 kJ
γ. ΓΗ1 = 60 kJ θαη ΓΗ2 = - 60 kJ
δ. ΓΗ1 = - 140 kJ θαη ΓΗ2 = 140 kJ
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2. Γηα ηε ρεκηθή αληίδξαζε: 4HCl(g) + O2(g) → 2Cl2(g) + 2H2O(g) ε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο
ζε έλα ρξνληθό δηάζηεκα είλαη π = 0,05 mol L-1 s-1. ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύεη:
α. πCl2 = 0,05 mol L-1 s-1
β. πΗ2Ο = 0,1 mol L-1 s-1
γ. πΟ2 = 0,025 mol L-1 s-1
δ. πHCl = 0,4 mol L-1 s-1
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3. ε πνηα από ηηο επόκελεο αληηδξάζεηο ην πδξνγόλν δξα ωο νμεηδωηηθό;
α. Η2 + Ι2 → 2ΗΙ
β. 2Νa + H2 → 2NaH
γ. H2 + HCH=O → CH3OH
δ. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
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ΘΔΜΑ 2ο
Α. Γίλνληαη νη ζεξκνρεκηθέο εμηζώζεηο:
CH3OH(g) + 3/2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l), ΓΗ1 < 0
CH3OH(l) + 3/2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l), ΓΗ2 < 0
α. Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ελζαιπίαο γηα ηελ θάζε κηα αληίδξαζε.
β. Να ζπγθξίλεηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη θαηά ηελ πιήξε θαύζε 1 mol CH3OH(l)
θαη 1 mol CH3OH(g) ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο.
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Β. ε θελό δνρείν, ζηαζεξνύ όγθνπ 10 L, εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο αεξίωλ Α θαη Β,
νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:

Α(g) + Β(g) ⇌ 2Γ(g) , ΓΗ < 0

ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πεξηέρνληαη ζην δνρείν 1 mol A, 1 mol B θαη 4 mol Γ.
α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο.
β. Μεηαβάιινπκε έλαλ από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, νπόηε
απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία, ζηελ νπνία βξέζεθε όηη nΓ= 6 mol. Να εμεγήζεηε πνηνλ
παξάγνληα κεηαβάιιακε θαη κε πνηνλ ηξόπν.
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ΘΔΜΑ 3ο
ε δνρείν όγθνπ V εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Η2 θαη Ι2, νπόηε ζε ζεξκνθξαζία ζ1 oC
απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία: Η2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g), ΓΗ > 0
To δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο
ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ από ηελ έλαξμε
ηεο αληίδξαζεο κέρξη λα απνθαηαζηαζεί
ρεκηθή ηζνξξνπία (t1).
α) Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο
αληίδξαζεο θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο
ηζνξξνπίαο Kc ζε ζεξκνθξαζία ζ1 oC.
β)
Σε
ρξνληθή
ζηηγκή
t2
δηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ
δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία, νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία (t3). Να
ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο θακπύιεο
αληίδξαζεο.
γ) Σε ρξνληθή ζηηγκή t4 κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία, νπόηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t5
απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία γηα ηελ νπνία ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο είλαη Kc΄ = 4.
i. Να εμεγήζεηε αλ ε ζεξκνθξαζία απμήζεθε ή ειαηηώζεθε.
ii. Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε
ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο.
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