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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Χημεία Γ ΄Λυκείου 

Υλη:     Χημική Κινητική – Χημική Ισορροπία –Ιοντισμός (Ka Kb) 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  Τσικριτζή Αθανασία 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

Θέμα Α 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις. 

Α.1 Για την χημική αντίδραση Α(g) + 2Β(g)  2Γ(g) ο ρυθμός κατανάλωσης του αερίου Α μια χρονική 

στιγμή είναι υ = 0,10 mol ∙ L
-1

 ∙s
-1

. Ο ρυθμός κατανάλωσης του αερίου Β είναι: 

α) υ = 0,10 mol ∙ L
-1

 ∙s
-1

 

β) υ = 0,20 mol ∙ L
-1

 ∙s
-1

 

γ) υ = 0,05 mol ∙ L
-1

 ∙s
-1

 

δ) υ = 0,15 mol ∙ L
-1

 ∙s
-1

 

Α.2 Ποια από τις επόμενες ενώσεις ιοντίζεται πλήρως στο νερό; 

α) HF 

β) NH3 

γ) NH4Cl 

δ) HClO4 

A.3 Σε δοχείο, που περιέχει C, προσθέτουμε H2O(g) και αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: 

 

Ποια από τις επόμενες μεταβολές προκαλεί αύξηση της απόδοσης της αντίδρασης: 

α) Ελάττωση του όγκου του δοχείου 

β) Προσθήκη καταλύτη 

γ) Αύξηση της ποσότητας του C 

δ) Αύξηση της θερμοκρασίας 

Α.4 Η συζυγής βάσης του H2SO4 είναι: 

α) Το ιόν SO4
2-

 

β) Το ιόν HSO4
-
 



 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                Σελίδα 2 

                                                 

γ) Το H2SO3 

δ) Το ιόν HSO4
2-

 

Α.5 Ποια από τα επόμενα ζεύγη δεν αποτελεί ζεύγος συζυγούς οξέος – συζυγούς βάσης; 

α) HBr – Br
-
 

β) H2SO3- HSO3
-
 

γ) HNO3 – NO2
-
 

δ) NH4
+
 - NH3 

(5x5= 25 Μονάδες) 

 

 

Θέμα Β 

B.1 Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Στην ετερογενή κατάλυση τα αντιδρώντα βρίσκονται στην ίδια φάση με τον καταλύτη. 

β) Η ένωση HBr όταν διαλυθεί στο νερό διίστανται. 

γ) Η αύξηση της θερμοκρασίας σε μια χημική ισορροπία ευνοεί τις εξώθερμες αντιδράσεις 

σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier. 

δ) Ο βαθμός ιοντισμού μιας ασθενούς βάσης αυξάνεται όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. 

ε) Η σταθερά ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος ΗΑ (Κα) δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της 

θερμοκρασίας. 

στ) Η προσθήκη καταλύτη σε μια χημική ισορροπία αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης. 

ζ) Το ιόν 𝐶𝑂3
2− , μπορείς να συμπεριφερθεί σαν αμφιπρωτική ουσία σε μια ιοντική ισορροπία. 

(7 Μονάδες) 

 

B.2 Σε δοχείο όγκου V εισάγονται ορισμένες ποσότητες C και Ο2, οπότε πραγματοποιείται η χημική 

αντίδραση με χημική εξίσωση: 

C(s)  +  O2(g)    CO2(g) 

Να εξηγήσετε ποια επίδραση θα έχουν στην αρχική ταχύτητα οι εξής μεταβολές: 

α) Αύξηση του όγκου του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία. 

β) Αύξηση της μάζας του άνθρακα. Θεωρούμε ότι ο όγκος που καταλαμβάνει το αέριο στο δοχείο 

και η θερμοκρασία δε μεταβάλλονται. 

γ) Η ίδια ποσότητα του άνθρακα εισάγεται με τη μορφή μεγαλύτερων κόκκων, σε ίδιο όγκο και 

θερμοκρασία. 

(6 Μονάδες) 
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Β.3 Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: 

, ΔΗ = -92 kJ 

Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας και πως 

μεταβάλλονται η τιμή της σταθεράς ισορροπίας Kc και η συγκέντρωση της NH3 αν 

πραγματοποιηθούν οι επόμενες μεταβολές: 

α) Προσθήκη στο δοχείο Η2 (V και Τ σταθερά) 

β) Αύξηση του όγκου του δοχείου (Τ σταθερή) 

γ) Προσθήκη καταλύτη Fe (V και Τ σταθερά) 

δ) Ελάττωση της θερμοκρασίας (V σταθερός) 

ε) Προσθήκη He (V και Τ σταθερά) 

στ) Προσθήκη HCl (V και Τ σταθερά) 

(12 Μονάδες) 

Θέμα Γ 

Γ.1 Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 4 mol αερίου Α και θερμαίνονται σε σταθερή 

θερμοκρασία 227
ο
C, οπότε πραγματοποιείται η χημική αντίδραση: 

2A(g)      B(g)  +  2Γ(g)   

Η αντίδραση ολοκληρώνεται σε 100 s. 

α) Να υπολογίσετε στο χρονικό διάστημα από 0 – 100 s: 

i. Τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης, 

ii. Το μέσο ρυθμό μεταβολής της συγκέντρωση του Α, Β και του Γ. 

 

β) Τη χρονική στιγμή t1 = 20 s, οι συγκεντρώσεις των αερίων Α και Γ είναι ίσες. Να υπολογίσετε: 

i. Τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα 0 – 20 s. 

ii. Τη πίεση στο δοχείο τη χρονική στιγμή 20 s. 

Δίνεται: R = 0,082 atm∙L∙mol
-1

∙K
-1

. 

(10 Μονάδες) 

Γ.2 Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 10 L, σε θερμοκρασία 227
ο
C, εισάγονται 10 mol ισομοριακού 

μείγματος των αερίων Α και Β, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 

2A(g)  +  B(g)  ↔  2Γ(g) 
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Το αέριο μείγμα ισορροπίας ασκεί πίεση 32,8 atm. Να υπολογίσετε: 

α) Την απόδοση της αντίδρασης. 

β) Την τιμή της σταθεράς ισορροπίας Κc, στους 227
ο
C. 

γ) Με αύξηση της θερμοκρασίας στους 327
ο
C, η τιμή της Kc αυξάνεται. Να εξηγήσετε αν η 

παραπάνω αντίδραση είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη 

δ) Ο όγκος του δοχείου μειώνεται από 10 L σε 5 L στους 227
ο
C. Τι θα συμβεί στην Kc και στην 

ποσότητα του αερίου Γ. 

(8 Μονάδες) 

Γ.3 Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: 

Α(g)  +  Β(g)  ↔  Γ(g)    ΔΗ < 0 

Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει τις συγκεντρώσεις των ουσιών Α, Β και Γ σε συνάρτηση με 

το χρόνο. 

 
Τη χρονική στιγμή t1 και τη χρονική στιγμή t3 μεταβάλλουμε κάποιους από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. 

α) Να εξηγήσετε σε ποια χημική ουσία αντιστοιχεί η καμπύλη (1) και σε ποια η καμπύλη (2). 

β) Ποιος από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας μεταβλήθηκε τη χρονική στιγμή t1 και ποιος 

τη χρονική στιγμή t3; Κατά ποιο τρόπο μεταβλήθηκαν; 

(7 Μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Δ.1 Να συγκρίνετε την ισχύ των επόμενων οξέων. 

α) Το HCN με Ka = 4∙10
-10

 και το ΗΝΟ2 με Κa= 4∙10
-4

 στην ίδια θερμοκρασία 25
ο
C. 

β) Το HF σε ένα διάλυμα έχει α = 0,05, ενώ το HCOOH σε ένα άλλο διάλυμα έχει α = 0,1. 

γ) Το οξύ ΗΑ σε διάλυμα συγκέντρωσης 1Μ ιοντίζεται σε ποσοστό 2%, ενώ το οξύ ΗΒ σε διάλυμα 

συγκέντρωσης 0,1 Μ και στην ίδια θερμοκρασία ιοντίζεται σε ποσοστό 2%. 

δ) Το οξύ ΗΓ σε διάλυμα συγκέντρωσης 1 Μ, σε θερμοκρασία 25
ο
C, ιοντίζεται σε ποσοστό 1%. Το 

οξύ ΗΔ σε διάλυμα συγκέντρωσης 0,1 Μ, σε θερμοκρασία 35
ο
C, ιοντίζεται σε ποσοστό 2%. 

Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα είναι υδατικά. 

Δ.2 4,48 L αέριου HCl, μετρημένα σε συνθήκες STP, διαλύονται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα 

Δ1 όγκου 500 mL. Να υπολογίσετε: 

α) Τις συγκεντρώσεις των ιόντων H3O
+
 και Cl

-
 στο διάλυμα Δ1 και 

β) Τον αριθμό mol των ιόντων H3O
+
  στο διάλυμα Δ1. 

 

Δ.3 Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση των ιόντων H3O
+ 

και τον βαθμό ιοντισμού του ασθενούς 

μονοπρωτικού οξέος ΗΑ στα εξής υδατικά διαλύματά του: 

α) Διάλυμα ΗΑ συγκέντρωσης 0,1 Μ, 

β) Διάλυμα ΗΑ συγκέντρωσης 0,025 Μ. 

Δίνεται για το ΗΑ: Ka = 4∙10
-5 

Δ.4 0,6 g CH3COOH διαλύονται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1όγκου 400 mL. Ο βαθμός 

ιοντισμού του CH3COOH στο διάλυμα Δ1 είναι α = 0,02. 

α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση  [Η3Ο
+
] στο διάλυμα Δ1. 

β) Το HCOOH σε υδατικό διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 1 Μ ιοντίζεται σε ποσοστό 1%. Ποιο από τα 

δύο οξέα CH3COOH και HCOOH είναι ισχυρότερο; 

Δίνεται: όλα τα διαλύματα έχουν θερμοκρασία 25
ο
C και Ar (H) = 1, Ar (C) = 12, Ar (O) = 16. 

(10+ 4 + 4 + 7 Μονάδες) 

 

Καλή Επιτυχία! 


