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ΓΙΑΓΧΝΙΜΑ Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΡΟΑΣΙΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 29 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019 

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. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο, πνπ απνδίδεηαη κε ηε ζηνηρεηνκεηξηθή 

εμίζσζε  CaO(s)  +  CO2(g)  ⇌  CaCO3(s)  ζπλππάξρνπλ ζε έλα δνρείν όγθνπ V: α mol CaO, β 

mol CO2 θαη γ mol CaCO3. Η ζηαζεξά Kc ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο δίλεηαη από ηε ζρέζε: 
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Α2. ην παξαθάησ δηάγξακκα δίλνληαη νη αξηζκνί 1 – 8. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 
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Α3. 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
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γ.  πΟ2 = 0,025 mol L
-1

 s
-1                             

δ.  πHCl = 0,4 mol L
-1

 s
-1
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Α4.  Σν δηάγξακκα θαηαλνκήο Maxwell – 

Boltzman παξηζηάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ αέξησλ 

αληηδξώλησλ ζε ζρέζε κε ηελ Δθηλ. Πνηα πεξηνρή ζην 

γξάθεκα παξηζηάλεη ηνλ αξηζκό ησλ κνξίσλ πνπ δίλνπλ 

απνηειεζκαηηθέο ζπγθξνύζεηο ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ, 

παξνπζία θαηαιύηε: 

α. Υ+Φ+Χ        β.  Φ        γ.  Υ+Φ         δ. Υ 
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A5. ε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Α θαη Β, νπόηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε: 2Α(g)  + Β(g)  → 2Γ(g).  

Οπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ηζρύεη:  

α)  [Α] = 2[Β]                        β)  πΑ= ½ πΒ 

γ)  [Α] < [Β]                          δ)  π = 2πΓ 
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ΘΔΜΑ Β 

Β1. Γίλεηαη ε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε: Α(g)  +  Β(g)  →  Γ(g)  +  Γ(g),  ΓΗ1 = - 50 kJ 

Να αηηηνινγήζεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

α. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε, κεηαθέξεηαη ζεξκόηεηα από ην ζύζηεκα πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

β. Ιζρύεη όηη (ΗΑ + ΗΒ) < (ΗΓ + ΗΓ). 

γ. Καηά ηελ πιήξε αληίδξαζε 1 g A κε 1 g B ειεπζεξώλεηαη πνζό ζεξκόηεηαο 50 kJ. 

δ. Γηα ηελ αληίζηξνθε αληίδξαζε ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ηζρύεη:  

Γ(g)  +  Γ(g)  →  Α(g)  +  Β(g),   ΓΗ2 = 50 kJ 
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Β2. ε δνρείν βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 2 mol SO2, 2 mol O2 θαη 2 mol SO3 

ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε  2SO2(g) + O2(g)  ⇌  2SO3(g). Η πίεζε ζην δνρείν είλαη ίζε κε 12 atm. 

Γηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ηζνξξνπία. 

Η ηηκή ηεο πίεζεο ζηε λέα ηζνξξνπία κπνξεί λα είλαη: 



 3 

α. 6 atm                    β. 6,5 atm                   γ.  8 atm                 δ.  10 atm 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  
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Β3.  Από ηελ πεηξακαηηθή κειέηε κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηεο κνξθήο: 

Α + Β → πξντόληα 

κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ λόκνπ ηαρύηεηαο, πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

[Α]/mol L-1 

[B]/mol L-1 

v /mol L
-1

 min
-1

 

          1                     1                      0,02                  0,04 

     0,02                 0,04                         1                        1 

 1,5 10
-3

               3 10
-3 

                 3 10
-3

               1,2 10
-2

 

 

Η ηάμε ηεο αληίδξαζεο είλαη:       Α. 1            Β. 1,5                 Γ. 2                Γ. 3 

Αηηηνινγείζηε. 

Μονάδες 10 

 

ΘΔΜΑ Γ 

ε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Ν2 θαη Η2. Γηαηεξώληαο 

ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία, πξαγκαηνπνηείηαη ε ρεκηθή αληίδξαζε: 

Ν2(g)  +  3H2(g)   →   2NH3(g) 

Η αληίδξαζε νινθιεξώλεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα 200 s θαη ε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο 

ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα είλαη 10
-3

 M s
-1

. 

Γ1. Να ζρεδηάζεηε ζε θνηλό ζύζηεκα αμόλσλ ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο ησλ αεξίσλ Ν2, Η2 θαη 

ΝΗ3. 

Γ2. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 150 s ε ζπγθέληξσζε ηεο ΝΗ3 είλαη: 

α.  [ΝΗ3] = 0,3 Μ           β.  [ΝΗ3] < 0,3 Μ           γ.  [ΝΗ3] > 0,3 Μ 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Γ3. Να ζρεδηάζεηε ηελ θακπύιε αληίδξαζεο ηνπ Η2, αλ ε αληίδξαζε πξαγκαηνπνηεζεί 

παξνπζία θαηαιύηε θαη λα αηηηνινγήζεηε. 
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Γ4. ε θιεηζηό δνρείν εηζάγνπκε κηα πνζόηεηα αεξίνπ Κ νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία: 

2Κ(g)   ⇌   Λ(g)  +  Μ2(g) 

ε νπνία έρεη Kc = 1 ζηνπο ζ 
o
C. ην κείγκα ηζνξξνπίαο πξνζζέηνπκε επηπιένλ πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ Κ 

ίζε κε ηελ αξρηθή δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία νπόηε απνθαζίζηαηαη  λέα ρεκηθή ηζνξξνπία. 

Γηα ηηο δπν ηζνξξνπίεο ηζρύεη:  
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α.  α1 = 0,67 = α2                           β.  α1 = 0,67 < α2 

γ.  α1 = 0,33 < α2                           δ.  α2 = α1 

Αηηηνινγείζηε ηελ επηινγή ζαο. 
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Γ5. ε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ ε έλσζε Υ δηαζπάηαη θαηά 60% ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, 

ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε 2X(g) ⇌ Y(g) + Ω(g). Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή Kc  
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ΘΔΜΑ Γ 

ε δνρείν όγθνπ V εηζάγνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο Η2 θαη Ι2, νπόηε ζε ζεξκνθξαζία ζ1 
o
C 

απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:   Η2(g)  +  I2(g)   ⇌   2HI(g),   ΓΗ > 0 

To δηπιαλό δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο 

ζπγθεληξώζεηο ησλ νπζηώλ από ηελ 

έλαξμε ηεο αληίδξαζεο κέρξη λα 

απνθαηαζηαζεί ρεκηθή ηζνξξνπία (t1). 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε 

ηεο αληίδξαζεο θαη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο 

ηζνξξνπίαο Kc ζε ζεξκνθξαζία ζ1 
o
C.  

Γ2) Σε ρξνληθή ζηηγκή t2 δηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε 

ζεξκνθξαζία, νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ρεκηθή ηζνξξνπία (t3). Να ππνινγίζεηε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ 

νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο. 

Γ3) 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 ησλ νπζηώλ ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο θαη λα ζρεδηάζεηε 

ηηο θακπύιεο αληίδξαζεο. 
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