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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα Α.                                                                                                    

Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ απάνηηζηρ. 

 
Α1. Σε κηα ελδόζεξκε αληίδξαζε:  

α. Μεηώλεηαη ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απμάλεηαη ε ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ.  

β. Μεηώλεηαη ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηώλεηαη ε ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ,  

γ. Απμάλεηαη ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηώλεηαη ε ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ.  

δ. Απμάλεηαη ε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απμάλεηαη ε ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ. 

 
2. Αλ γηα ηε κνλόδξνκε αληίδξαζε: 2HI(g) → H2(g) + I2(g)  ν κέζνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξσζεο 

είλαη γηα ην HI ίζνο κε π1 θαη γηα ην Η2 ίζνο κε π2, ηόηε:  

α. π1 = π2 β. π1 = 2π2 γ. π2 = 2π1 δ. π2 = 2π1 

3. Αλ ζηνπο ζ °C γηα ηελ ηζνξξνπία: N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) ε ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο είλαη Kc = 4, 

ηόηε ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία ζ °C γηα ηελ ηζνξξνπία: ε ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο Κ’c=  είλαη: 

α. 4 β. ¼ γ. ½  δ. –2 
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4. Σε ζνα δοχείο ζχει αποκαταςταθεί η ιςορροπία:  

3Fe(S) +4H2O(g)Fe3O4(S)+4H2(g), ∆Η<  0.  Ποιααπό τισ παρακάτω μεταβολζσ ζχει ςαν αποτζλεςμα την αφξηςη 

τησ ποςότητασ του Η2 που περιζχεται ςτο δοχείο;  

a. Η αφξηςη τησ πίεςησ 

b. Η ειςαγωγή υδρατμών 

c. Η αφξηςη τησ θερμοκραςίασ 

d. Η προςθήκη καταλφτη 

5.Για την αντίδραςη: 2Η2(g)+2ΝΟ(g) 2Η2Ο(g)+Ν2 (g) η μζςη ταχφτητα τησ αντίδραςησ είναι υ = 0,2 mol⋅ L-

1⋅ s-1 και ο ρυθμόσ κατανάλωςησ 

του H2 είναι: 

α) 0,3 Μ/L 

β) 0,1Μ/L 

γ) 0,4 Μ/L 

δ) 0,2 Μ/L 

 

 

Α2. Σηιρ επωηήζειρ ηύπος «Σωζηό – Λάθορ» πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό 

ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη «Σωζηό» ή «Λάθορ». 

 
α. Η Kc ζε κηα ελδόζεξκε αληίδξαζε, κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

β. Η ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ζε κηα αληίδξαζε, εθθξάδεη ηελ δηαθνξά ελέξγεηαο κεηαμύ αληηδξώλησλ 

θαη πξντόλησλ.  

γ. Σηελ εμώζεξκε αληίδξαζε: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) ε ελζαιπία ησλ αληηδξώλησλ κεηξήζεθε θαη 

βξέζεθε κεγαιύηεξε ηεο ελζαιπίαο ησλ πξντόλησλ.  

δ.Σηηο ελδόζεξκεο αληηδξάζεηο ε ελζαιπία ησλ πξντόλησλ ηεο αληίδξαζεο είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

ελζαιπία ησλ αληηδξώλησλ. 
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ε. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο KC κηαο 

ακθίδξνκεο αληίδξαζεο. 
 

  

ΘέμαB.                                                                                             

 Β1. Σε θιεηζηό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία έρεη απνθαηαζηαζεί ε 

ηζνξξνπία ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο: 

C(s) + CO2(g)<=> 2CO(g) 

     Η πνζόηεηα ηνπ CO2(g) ζην δνρείν είλαη ίζε κε 1 mol. Με ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία εηζάγνπκε 

ζην δνρείν επηπιένλ 1 mol CO(g). 

1. Δπηιέμηε: Όηαλ απνθαηαζηαζεί θαη πάιη ε ηζνξξνπία ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο ε πνζόηεηα ηνπ 

CO2(g) ζην δνρείν κπνξεί λα είλαη ίζε κε: 

α. 1,4 mol β. 1,5 mol γ. 2 mol 

2. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Β2. Γίλεηαη ε αληίδξαζε: CH4(g) + H2O(g)           CO(g) + 3H2(g), ΓΗ > 0  

Αλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε ρεκηθή ηζνξξνπία, λα εμεγήζεηε ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ζηελ απόδνζε 

ηεο αληίδξαζεο πξνο ηα δεμηά θαη ζηνλ αξηζκό mol ηνπ CO(g) νη παξαθάησ κεηαβνιέο:  

 

α. Διάηησζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ κε ζηαζεξή ηελ ζεξκνθξαζία.  

β. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δηαηεξώληαο ζηαζεξό ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ.  

Θέμα Γ.                                                                               

1. Έζησ ε κνλόδξνκε αληίδξαζε: 2Α(g) → 2Β(g) + Γ(g).  

Σην δηάγξακκα θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο κηαο από ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ κεηέρνπλ ζ' 

απηή ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ζ °C.  

α. Σε πνηα από ηηο ρεκηθέο νπζίεο αληηζηνηρεί ην δηάγξακκα; Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζε ζαο.  
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β. Να κεηαθεξζεί ην δηάγξακκα ζην ηεηξάδην ζαο θαη λα γίλεη, ζην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ, νη αληίζηνηρεο 

θακπύιεο αληίδξαζεο γηα ηηο άιιεο δύν ρεκηθέο νπζίεο ηεο αληίδξαζεο.  

γ. Να ππνινγηζηεί ν κέζνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Γ ζην ζπλνιηθό ρξόλν ηεο 

αληίδξαζεο, θαη ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 120 s.  

δ. Να ππνινγηζηεί ν ιόγνο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ αεξίνπ Β πξνο ην αέξην Γ, ηελ ρξνληθή ζηηγκή t = 60 s. 

 

 Θέμα Γ.                                                                                            

Σε θιεηζηό δνρείν, ηνπ νπνίνπ ν όγθνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί εηζάγνπκε 6 mol N2(g) θαη 3 mol O2(g) 

θαη ζεξκαίλνπκε ζε ζεξκνθξαζία ζ1
o
C. Όηαλ θαηαιήμεη ζε ηζνξξνπία ε ακθίδξνκε αληίδξαζε κε 

εμίζσζε: 

N2(g) + O2(g)<=> 2NO(g) 

ε πνζόηεηα ηνπ O2(g) ζην δνρείν είλαη ίζε κε 1 mol. 

  

α. Να ππνινγηζηεί ε απόδνζε ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο.  

β. Να βξεζεί ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο KC1 ηεο αληίδξαζεο ζηνπο ζ1
o
C. 

 γ. Γηαηεξώληαο ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή εηζάγνπκε ζην δνρείν επηπιένλ 3 mol O2(g). Να 

ππνινγηζηνύλ νη πνζόηεηεο mol όισλ ησλ νπζηώλ όηαλ απνθαηαζηαζεί θαη πάιη ε ηζνξξνπία.  

δ. Τν κείγκα ησλ ηξηώλ αεξίσλ ζηε δεύηεξε ηζνξξνπία αζθεί πίεζε ίζε κε p1 = 50 atm. Ιζόζεξκα 

δηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ. Πνηα ζα είλαη ε λέα πίεζε p2 πνπ αζθεί ην κείγκα ησλ ηξηώλ 

αεξίσλ; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  



 
 
 

 

Σχολικό έτος 2016-2017 Σελίδα 5 

  
 

 

ε. Θεξκαίλνπκε ην δνρείν ζε ςειόηεξε ζεξκνθξαζία ζ2
o
C (ζ2> ζ1) ζηελ νπνία ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ηεο ακθίδξνκεο αληίδξαζεο είλαη ίζε κε KC2 = 16. Να ππνινγηζηνύλ νη 

πνζόηεηεο mol ησλ ηξηώλ αεξίσλ όηαλ, εθ λένπ, ε αληίδξαζε θαηαιήμεη ζε ηζνξξνπία. 

ζη. Η αληίδξαζε ζύλζεζεο ηνπ NO(g) είλαη ελδόζεξκε ή εμώζεξκε; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


