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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΠΔΜΠΣΗ 21 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ 

ΥΗΜΔΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ: ΚΔΦ. 2 έσο 4 

 

ΘΔΜΑ Α 

ηηο εξσηήζεηο 1-5, λα κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ηνπ ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

Α1. Γίλνληαη νη ελέξγεηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ επόκελσλ αληηδξάζεσλ: 

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 ζσζηή; 

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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Α2. 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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Α3.      Δίλαη δπλαηόλ λα κεηξεζεί ζε κία αληίδξαζε 

 α.  ε ελζαιπία ησλ αληηδξώλησλ    

 β.  ε ρεκηθή ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεη ην ζύζηεκα πνπ αληηδξά 

 γ.  ε κεηαβνιή ελζαιπίαο θαηά ηελ αληίδξαζε  

 δ.  ε ζπλνιηθή ελζαιπία ησλ πξντόλησλ. 
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Α4.      Η ζρέζε u= 
     

  
  πνπ αλαθέξεηαη γηα ηελ αληίδξαζε Α(g) + 2 Β(g)  →2 Γ(g) παξηζηά: 

α.  ην ξπζκό δηάζπαζεο ηνπ Γ  

β.  ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ Γ 

γ.  ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Γ 

δ.  ηελ κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ζην ρξνληθό δηάζηεκα Γt 

Μονάδες 5 

Α5.      Ιζνκνξηαθέο πνζόηεηεο ησλ ζσκάησλ Α θαη Β αληηδξνύλ ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε  

Α(g) + 3Β(g)    2Γ(g). Πνηα από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο ηζρύεη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή: 

α. [Α] = [Β] = [Γ] β. [Α]  [Β] 

γ. [Α]  [Β] δ. [Β] > [Γ] > [Α] 
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ΘΔΜΑ Β 

 

Β1.  Γίλεηαη ε αληίδξαζε: 

 

Η παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε απεηθνλίδεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Η2, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο. Η αληίδξαζε 

ιακβάλεη ρώξα ζε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ππό 

ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. 

α. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηεο 

αληίδξαζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 0 έσο 10 min. 

β. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηεο ΝΗ3 ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 10 min 
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Η ζύγρξνλε κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζηδήξνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγσγή νμεηδίνπ ηνπ 

από κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) ζε πςηθάκηλν, ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή αληίδξαζε (1): 

 

Β2. Να γξάςεηε ηελ έθθξαζε ηεο ζηαζεξάο ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο (Kc) γηα ηε ρεκηθή αληίδξαζε 

(1). 

Μονάδες 2 

 

Β3. ε θιεηζηό δνρείν ζεξκνθξαζίαο ζ0 πνπ απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο 

(1), βξέζεθε όηη ε πνζόηεηα ηνπ CO πνπ αληέδξαζε ήηαλ ηα 10/11 ηεο αξρηθήο. Να ππνινγίζεηε ηε 

ζηαζεξά Kc ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία. 
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Β4. ε ηξία όκνηα δνρεία 1, 2, 3 εηζάγεηαη ίζε πνζόηεηα αεξίνπ  Α, ην νπνίν αληηδξά ζύκθσλα κε  

ηελ αληίδξαζε Α(g) → 2Β(g). Σν έλα από ηα δνρεία πεξηέρεη 

θαηαιύηε ελώ ηα δνρεία 1 θαη 2 βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία 

Σ1 θαη ην δνρείν 3 ζε ζεξκνθξαζία Σ2. Η γξαθηθή παξάζηαζε 

παξαγσγήο ηνπ Β ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν παξηζηάλεηαη 

γηα ηα ηξία δνρεία ζην δηπιαλό δηάγξακκα. Να αιηιολογείζηε 

κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα εάλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη 

ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο: 

   α.  ζεξκνθξαζία Σ2  >  ζεξκνθξαζία Σ1   

 β.  ην δνρείν 2 πεξηέρεη θαηαιύηε  
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. ε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη νξηζκέλεο πνζόηεηεο N2O4 θαη NO2 θαη 

ζεξκαίλνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ 
o
C, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:   

 

Σν δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ δπν 

νπζηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc ζε 

ζεξκνθξαζία ζ 
o
C.  

β)  Να ππνινγίζεηε ηελ % κεηαβνιή ηεο πίεζεο από ηελ έλαξμε 

ηεο αληίδξαζεο κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ρεκηθή ηζνξξνπία. 

γ)  Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα ησλ ηαρπηήησλ π1 θαη π2 ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

δ)  Πνηα από ηηο επόκελεο ζρέζεηο ηζρύεη γηα ηηο ηαρύηεηεο π1 θαη π2 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1; 

Δμεγείζηε. 

     i) π1 = π2             ii)  π1 > π2                iii)  π1 < π2 

ε) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ν2Ο4 ηε ρξνληθή ζηηγκή t1.  
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Γ2. Η ζηαζεξά ηζνξξνπίαο Kc ηεο αληίδξαζεο  A(s)     B(s) +  Γ(g)  έρεη ηηκή Κ1 ζηνπο ζ1 
o
C θαη 

Κ2=2Κ1 ζηνπο ζ2
ν
C (ζ2 > ζ1). Δμεγείζηε πνηεο πξνηάζεηο από ηηο παξαθάησ είλαη ζσζηέο θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο. 

α)  Η ηηκή ηεο Kc εμαξηάηαη από ηελ πνζόηεηα ηνπ Α. 

β)  Η πνζόηεηα ηνπ Γ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ζεξκνθξαζία 

γ)  Η πξνζζήθε Α κεηαηνπίδεη ηελ ηζνξξνπία πξνο ηα δεμηά. 

δ)  Η πνζόηεηα ηνπ Γ ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο. 

ε)  Η πνζόηεηα ηνπ Γ ζηνπο ζ2
ν
C είλαη δηπιάζηα από ηελ πνζόηεηα ηνπ Γ ζηνπο  ζ1

ν
C 

αλ ε αληίδξαζε γίλεη ζην ίδην δνρείν. 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. ε δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία: Ν2Ο4(g)     2ΝΟ2(g)   

κε ζπγθεληξώζεηο x M θαη y M αληίζηνηρα. Η νιηθή πίεζε ζην δνρείν είλαη P1. Γηαηεξώληαο 

ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία κεηαβάιινπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ. ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο πνπ 

απνθαζίζηαηαη ηζρύεη όηη [ΝΟ2] = 2y M. 

α. Να εμεγήζεηε αλ απμήζεθε ή ειαηηώζεθε ν όγθνο ηνπ δνρείνπ. 
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β. Η ζπγθέληξσζε ηνπ N2O4 ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη: 

i.  x/2             ii.  2x               iii.  4x                      iv.  8x  

γ. Η νιηθή πίεζε P2 ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη: 

i.  P2 = P1        ii.  P2 = 2P1      iii. P2 = 4P1          iv.  2P1 <  P2  < 4P1 

Να αιηιολογήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 
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Γ2. Ιζνκνξηαθέο πνζόηεηεο N2 θαη Ο2 εηζάγνληαη ζε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ νπόηε απνθαζίζηαηαη 

ε ηζνξξνπία Ν2 (g)+Ο2 (g)  2 ΝΟ(g). Η πίεζε ζην δνρείν δηακνξθώλεηαη ζηηο 3,0 atm. Αθαηξνύκε 

από ην δνρείν ηελ κηζή πνζόηεηα ηνπ ΝΟ νπόηε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο ηζνξξνπίαο ε πίεζε 

γίλεηαη 2,5 atm.  

α) Πνηα ε Kc ηεο αληίδξαζεο;  

β) Πνηα είλαη ε ηειηθή απόδνζε ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο;   

Η ζεξκνθξαζία θαηά ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο παξακέλεη ζηαζεξή.  
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