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

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

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

 

 

 

Θέμα 1ο 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε ζε θαζεκία από ηηο παξαθάηω εξωηήζεηο. 

1) Σε πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο ην S έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό νμείδωζεο; 

i. S8 

ii. NaHSO3 

iii. H2S2O7 

iv. CaSO3 

 

2) Η αληίδξαζε κηαο ηνληηθήο ηζνξξνπίαο ραξαθηεξίδεηαη κε: 

i. ΓΗ > 0 

ii. ΓΗ ≈ 0 

iii. ΓΗ = Δa 

iv. ΓΗ < 0 

 

3) Γηα ηελ ρεκηθή αληίδξαζε Α(g) + 2Β(g) 2Γ(g)ν ξπζκόο θαηαλάιωζεο ηνπ αεξίνπ Α κηα ρξνληθή 

ζηηγκή είλαη π = 0,10 mol∙L
-1

∙s
-1

. Ο ξπζκόο θαηαλάιωζεο ηνπ αεξίνπ Β είλαη: 

i. π = 0,10 mol∙L
-1

∙s
-1

 

ii. π = 0,20 mol∙L
-1

∙s
-1

 

iii. π = 0,05 mol∙L
-1

∙s
-1

 

iv. π = 0,15 mol∙L
-1

∙s
-1

 

 

4) Σε θελό δνρείν εηζάγνληαη 4mol Ν2 θαη 6 mol Η2, ηα νπνία αληηδξνύλ ζύκθωλα κε ηελ ρεκηθή 

εμίζωζε: 

 
Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο βξέζεθε όηη ππάξρεη 1 mol ΝΗ3. Η απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ζηηο 

ζπλζήθεο απηέο είλαη: 

i. 12,5% 
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ii. 25% 

iii. 50% 

iv. 100% 

 

5) Σε δνρείν, πνπ πεξηέρεη C, πξνζζέηνπκε H2O(g) θαη απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία: 

 
Πνηα από ηηο επόκελεο κεηαβνιέο πξνθαιεί αύμεζε ηεο απόδνζεο ηεο αληίδξαζεο: 

i. Διάηηωζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ 

ii. Πξνζζήθε θαηαιύηε 

iii. Αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ C 

iv. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

(5+5+5+5+5= 25 Μονάδες) 

Θέμα 2ο 

1) Σε θιεηζηό δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία: 

, ΓΗ = -92kJ 

Να εμεγήζεηε πξνο πνηα θαηεύζπλζε κεηαηνπίδεηαη ε ζέζε ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο θαη πωο κεηαβάιινληαη ε 

ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Kc θαη ε ζπγθέληξωζε ηεο NH3 αλ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη επόκελεο κεηαβνιέο: 

i. Πξνζζήθε ζην δνρείν Η2 (V θαη Τ ζηαζεξά) 

ii. Αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ (Τ ζηαζεξή) 

iii. Πξνζζήθε θαηαιύηε Fe (Vθαη Τ ζηαζεξά) 

iv. Διάηηωζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (Vζηαζεξόο) 

v. Πξνζζήθε He (V θαη Τ ζηαζεξά) 

vi. Πξνζζήθε HCl (V θαη Τ ζηαζεξά) 

(12 Μονάδες) 

2) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάηω ρεκηθέο εμηζώζεηο: 

i. FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl  

ii. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 O2 +  

iii. CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 CH3COOH + 

iv. NH3 + CuO 

(13 Μονάδες) 
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Θέμα 3ο  

3.1Σε δνρείν όγθνπ 4L εηζάγνληαη 4 molN2O4 θαη ζεξκαίλνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ1
ν
C, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε 

ηζνξξνπία: 

,     ΓΗ 

Σην κείγκα ηεο ηζνξξνπίαο (Χ. Ι. 1) ε ζπγθέληξωζε ηνπ N2O4είλαη 0,5Μ. 

1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο Κc, ζε ζεξκνθξαζία ζ1
ν
C, θαη ηελ απόδνζε 

ηεο αληίδξαζεο. 

 

3.2 Σε 150 mL δηαιύκαηνο KMnO4 (Γ1) ζπγθέληξωζεο 0,2Μ πξνζζέηνπκε 200mL δηαιύκαηνο NaCl 

ζπγθέληξωζεο 0,5Μ παξνπζία H2SO4, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε ρεκηθή αληίδξαζε: 

KMnO4  +NaCl  +  H2SO4Cl2 +  … 

Καη πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2. 

i. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ Cl2 πνπ ειεπζεξώλεηαη, κεηξεκέλν ζε ζπλζήθεο STP, 

θαη λα εμεγήζεηε πνην είλαη ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο Γ2. 

ii. Σην δηάιπκα Γ2 πξνζζέηνπκε δηάιπκα FeSO4 (Γ3) ζπγθέληξωζεο 0,5Μ, παξνπζία H2SO4, 

νπόηε ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 κεηαβάιιεηαη. Να ππνινγίζεηε ηνλ ειάρηζην όγθν ηνπ 

δηαιύκαηνο Γ3 πνπ πξνζζέζακε. 

(8 + 9 + 8=25 Μονάδες) 

Θέμα 4
ο
 

0,05 mol κνλνπξωηηθνύ νμένο ΗΑ δηαιύνληαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1 νπόηε 

πξνθύπηεη δηάιπκα Γ1 πνπ έρεη όγθν 5 L θαη pH = 2.  

1) Να εμεηάζεηε αλ ην νμύ ΗΑ είλαη ηζρπξό ή αζζελέο. 

2) Πόζα L λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 ώζηε λα κεηαβιεζεί ην pH 

ηνπ δηαιύκαηνο θαηά κία κνλάδα; 

3) Πόζα mol ΗΑπξέπεη λα δηαιύζνπκε ζε 2 L ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ρωξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ, ώζηε 

λα κεηαβιεζεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο θαηά κία κνλάδα; 

(5+10 + 10 = 25 Μονάδες) 

 

Καλή Επιηυχία! 

 

 


