
 
 
 

 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ  ΚΑΤ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΩ ΤΑΜΠΟΣΗ 
23 / 10 / 2016 

ΘΕΜΑ 1ο  
τισ ερωτιςεισ 1 ζωσ και 20 να γράψετε ςτθν κόλλα ςασ τον αρικμό τθσ ερϊτθςθσ και δίπλα το γράμμα 
που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

11..  τισ χθμικζσ ουςίεσ Νa2Ο2 ,  O2, Νa2Ο  και OF2  ο αρικμόσ οξείδωςθσ του οξυγόνου είναι αντίςτοιχα: 

 α. +1, 0, -2 και +2                     β. -2, 0, +2, και -1 
 γ.  -1, 0, +2 και -2                      δ. -1, 0, -2 και +2 

 

22..  Από τισ χθμικζσ ουςίεσ  C, CO2, CHCℓ3, CH2Cℓ2  και HCH=O ο άνκρακασ  ζχει αρικμό οξείδωςθσ μθδζν : 

 α. ςτον C                                        β. ςτισ C, CH2Cℓ2 και HCH=O 
 γ. ςτισ C  και CHCℓ3,   δ. ςτισ CH2Cℓ2  και HCH=O 

33..   
Δίνεται το διπλανό διάγραμμα ςυγκζντρωςθσ – χρόνου.  
ε ποιά από τισ παρακάτω αντιδράςεισ αντιςτοιχεί; 

   α. Α(g)  +    2Β(g)      2Γ(g) 

   β. 3Γ(g)      Β(g)    +    2Α(g) 

   γ. 2Α(g)      Β(g)    +    3Γ(g) 

   δ. 2Α(g)  +    Β(g)      3Γ(g)                 

 
44..  Ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ αλκαλίου ςε μια ιοντικι ζνωςθ είναι: 

α. +1  β. -1  γ. 0  δ. +2 
 

55..  ε δοχείο ειςάγονται 5 mol  τθσ ουςίασ Α και ζνα μζροσ τουσ διαςπάται ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ    
2Α  ⇄  Β  +  3Γ. Αν ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ βρζκθκαν ςτο δοχείο 3/2 mol του Γ , θ απόδοςθ τθσ 
αντίδραςθσ είναι:  
α. 50%  β. 20%  γ. 12,5%  δ. 25% 

 

66..  ε ποια από τισ επόμενεσ αντιδράςεισ το Η2S δρα ωσ οξειδωτικό; 

 α. H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2O β. 3H2S + 2HNO3 
αρ

3S + 2NO + 4H2O  

 γ. H2S + Cl2  2HCl + S  δ. H2S + Mg  MgS + H2 

 

77..  ε κενό δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγονται ιςομοριακζσ ποςότθτεσ των αερίων  Α και Β, τα οποία 
αντιδροφν, ςε ςτακερι κ,  ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ   Α(g)  +   2Β(g)   ⇄  Γ(g). Αν α, αΑ και αΒ είναι 
αντίςτοιχα ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ τθσ αντίδραςθσ, ο βακμόσ μετατροπισ του Α και ο βακμόσ 
μετατροπισ του Β, τότε ιςχφει θ ςχζςθ: 
 α. α = 2αΑ    β. α = αΑ      γ. α = 2αΒ  δ. α = αΑ =  αΒ  
 

88..  Για τθν αντίδραςθ   2Na + Br2  2NaBr  ποια από τισ ακόλουκεσ προτάςεισ είναι ςωςτι; 

        α. Σο Na ανάγεται.   β. Σο Na δρα ωσ αναγωγικό. 

         γ. To Br2 οξειδϊνεται.   δ. Σο Br2 δρα ωσ αναγωγικό 
 

99..  Μια αμφίδρομθ αντίδραςθ οδθγείται ςε κατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ όταν πραγματοποιείται: 
 α. αυκόρμθτα       β.   γριγορα 
 γ. ςε κλειςτό δοχείο με ςτακερζσ ςυνκικεσ  δ. με μικρι ταχφτθτα    



1100..   
Δίνεται θ ιςορροπία Α(s)  +    Β(ℓ)      2Γ(aq).        Η ςωςτι ζκφραςθ για τθ ςτακερά Κc 

 

1111..    Όταν το Η2Ο2 δρα ςαν αναγωγικό, μετατρζπεται ςε: 
 α. Η2Ο  β. Η2   γ. Ο2-   δ. Ο2 

 

1122..   ε κάκε εξϊκερμθ αντίδραςθ: 
 α. ΔΗ > 0 β. Ηαντιδρϊντων  <  Ηπροιόντων            γ. ΔΗ = 0 δ. Ηαντιδρϊντων  >  Ηπροιόντων 
 

1133..   ε κενό δοχείο ειςάγονται ιςομοριακζσ ποςότθτεσ από τισ χθμικζσ ουςίεσ Α και Β, οπότε 
πραγματοποιείται θ αντίδραςθ  Α(g)  +  3Β(g)  →  Γ(g) + Δ(s)      Κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ αυτισ: 

 α. θ ςυγκζντρωςθ του Β ελαττϊνεται με τριπλάςιο ρυκμό από τθ ςυγκζντρωςθ  του Α 
 β.θ ςυγκζντρωςθ του Γ αυξάνεται με ςτακερό ρυκμό 
 γ. οι ςυγκεντρϊςεισ των Γ και Δ αυξάνονται με τον ίδιο ρυκμό  
 δ.θ ςυγκζντρωςθ του Α ελαττϊνεται με φκίνοντα ρυκμό και τελικά μθδενίηεται. 

 

1144..   Για τθν αντίδραςθ 2Α(g) + B(g) → 3Γ(g) + Δ(s) δίνεται ότι UΓ = 0,06mol∙l-1∙s-1. Σότε θ UΑ κα ιςοφται με: 
α) 0,24 Μ∙s-1 β) 0,02 Μ∙s-1  γ) 0,12 Μ∙s-1  δ)0,04 Μ∙s-1 

 

1155..   Σο κφριο χαρακτθριςτικό τθσ κεωρίασ τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ    
χθμικισ αντίδραςθσ είναι: 
 α. τα μόρια που αντιδροφν πρζπει να ζχουν τον κατάλλθλο προςανατολιςμό 
 β. τα μόρια που αντιδροφν πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ ταχφτθτα 
 γ. τα μόρια που αντιδροφν πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ ενζργεια 
 δ. κατά τθ ςφγκρουςθ των αντιδρϊντων μορίων ςχθματίηεται  ζνα ενδιάμεςο προιόν     

1166..   
Η μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ HgO(s)  →  Hg(ℓ)  + ½ O2 (g) , μπορεί να εκφραςτεί με τθ ςχζςθ: 

 
1177..   

Δίνεται το ενεργειακό διάγραμμα μιασ αντίδραςθσ. Από τισ 
ενεργειακζσ μεταβολζσ I, II, III και IV, ςτθν ενζργεια 
ενεργοποίθςθσ και ςτθ ΔΗαντ αντιςτοιχοφν: 
 
 α. οι III και IV    β. οι I  και IV      
γ. οι III  και  II      δ. οι I και III 

 
1188..   ε κενό δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγεται αζριο Α, το οποίο διαςπάται ςε ςτακερι κ ςφμφωνα με τθν 

αντίδραςθ 2Α(g)  ⇄    Β(g)   +   Γ(g) . Η απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι 40%. Σι δεν ιςχφει ςτθν ΧΙ; 
 α. διαςπάςτθκε το 40% τθσ αρχικισ ποςότθτασ του Α  
 β. θ ποςότθτα του Γ που ςχθματίςτθκε είναι το 40% τθσ αρχικισ ποςότθτασ του Α 
 γ. θ ποςότθτα του Β που ςχθματίςτθκε είναι το 20% τθσ αρχικισ ποςότθτασ του Α 
 δ. ζχει απομείνει το 60% τθσ αρχικισ ποςότθτασ του Α 
 

1199..   Δίνεται θ αντίδραςθ :     Α(s)   +   B(g)   ⇄    2Γ(g),    που βρίςκεται ςε ιςορροπία.   Αν ςτο δοχείο 

προςτεκεί ποςότθτα αερίου Ηe με Ρ και κ ςτακερά, θ ςυγκζντρωςθ του Γ: 
 α. κα αυξθκεί    β. κα μειωκεί   



 γ. κα παραμείνει ςτακερι δ. δεν είναι αρκετά τα δεδομζνα για να τθν υπολογίςουμε. 

 

2200..   ε δοχείο ςτουσ κ οC βρίςκονται ςε  ιςορροπία Α(g)  ⇄   2Β(g) , 2 mol  του Α και 2 mol του Β. Αν 
προςκζςουμε ςτο δοχείο ποςότθτα του Α, ςτθ νζα κζςθ ιςορροπίασ για τισ ποςότθτεσ των ουςιϊν 
μπορεί να ιςχφει: 

 α. nA = 1mol και nB= 4mol                    β. nA = 4,5mol και nB= 3mol                    
 γ.  nA = 3mol και nB= 2mol                    δ. nA = 2mol και nB= 4mol                   ΜΟΝΑΔΕΣ 20   
 
ΘΕΜΑ 2ο  
A. Να χαρακτηρίςετε με ζνα Σ κάθε ςωςτή από τισ επόμενεσ προτάςεισ και με ζνα Λ κάθε 

λανθαςμζνη. 

11..   Όταν μια ουςία αποβάλλει θλεκτρόνια είναι αναγωγικό ςϊμα. 

22..   ε δοχείο ειςάγουμε ιςομοριακζσ ποςότθτεσ Α και Β, οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία 
Α(g)  +  2Β(g)    2Γ(g). Αν ο βακμόσ αντίδραςθσ του Β είναι 60%, θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι  

μεγαλφτερθ από 60% 

33..   ε κάκε οξείδωςθ παρατθρείται πραγματικι αποβολι θλεκτρονίων. 

44..  Σο F2 είναι το ιςχυρότερο οξειδωτικό ςτοιχείο. 

55..   τθν αντίδραςθ:  Ca  +  H2    CaH2, το Η2 δρα ωσ αναγωγικό. 

66..  Η ΝΗ3 δε μπορεί να εμφανίςει οξειδωτικό χαρακτιρα. 

77..  Ενζργεια ενεργοποίθςθσ ονομάηεται θ ελάχιςτθ ενζργεια που πρζπει να ζχουν τα ςυγκρουόμενα 
μόρια για να είναι θ ςφγκρουςι τουσ αποτελεςματικι. 

88..  τθ χθμικι αντίδραςθ CH3- C(1)≡ N + 2H2 → CH3- C(1)H2 - NH2 , ο C(1) ανάγεται από +3 ςε -1 

99..  Η απόδοςθ τθσ αμφίδρομθσ αντίδραςθσ Ν2(g) + 3H2(g)     ⇄    2ΝΗ3(g)   ΔΗ < 0, αυξάνεται ςε χαμθλι 

κερμοκραςία και υψθλι πίεςθ. 

1100..   Η αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ αυξάνει τθν ταχφτθτα των αντιδράςεων. 
 

B. ε κλειςτό δοχείο ςτουσ κ oC, ζχει αποκαταςτακεί θ ΧΙ: C(s)  +  CO2(g) ⇄   2CO(g) ΔΗ > 0 και θ πίεςθ ςτο 
δοχείο είναι 4 Atm. Να εξηγήςετε ποιζσ από τισ παρακάτω προτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παραπάνω ιςορροπία είναι ςωςτζσ και ποιζσ λανκαςμζνεσ: 

1111..   θ ςτακερά τθσ χθμικισ ιςορροπίασ Kc είναι κακαρόσ αρικμόσ 

1122..   θ  ελάττωςθ του όγκου του δοχείου, υπό ςτακερι κερμοκραςία, προκαλεί αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ 
του CO2 

1133..   όταν προςκζτουμε CO2 , θ ςυγκζντρωςθ του CO ςτθν ιςορροπία αυξάνεται, ενϊ θ ςυγκζντρωςθ του 

CO2 ελαττϊνεται 

1144..   Αν προςκζςουμε ςτο δοχείο υπό ςτακερι κερμοκραςία, οριςμζνθ ποςότθτα ςκόνθσ C, τότε κα 
αυξθκεί θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ 

1155..   Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο του δοχείου με Σ ςτακερι, ςτθ νζα κζςθ τθσ ΧΙ θ πίεςθ είναι 2Atm 
 
Γ. 

ε δοχείο όγκου V και ςτουσ κ οC περιζχονται ςε κατάςταςθ ΧΙ 
οριςμζνεσ ποςότθτεσ των αερίων Α,Β και Γ, ςφμφωνα  με τθν 

αντίδραςθ 2Α(g)  +    Β(g)      2Γ(g)                ΔΗ < 0.  
Σθ χρονικι ςτιγμι t1 μεταβάλλεται ζνασ από τουσ ςυντελεςτζσ 
τθσ ιςορροπίασ, οπότε οι ςυγκεντρϊςεισ των αερίων 
μεταβάλλονται ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο ςφμφωνα με το 
διπλανό διάγραμμα. 
Εξηγήςτε ποιόν από τουσ ςυντελεςτζσ τθσ ιςορροπίασ 
μεταβάλλαμε και με ποιο τρόπο. 

 



              
 
 

Δ. Η αντίδραςθ Α(s)  +    Β(g)   ⇄  Γ(s)  ζχει ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ Kc= 2 ςτουσ 20 oC και  Kc= 0,2 

ςτουσ 120 oC. Να εξετάςετε αν θ αντίδραςθ είναι εξϊκερμθ ι ενδόκερμθ. 

            ΜΟΝΑΔΕΣ 30   

ΘΕΜΑ 3ο 
Α. Να ςυμπλθρϊςετε τισ παρακάτω χθμικζσ εξιςϊςεισ: 

11..   FeCl2    +   KMnO4     +   HCl          

22..   CO     +   K2Cr2O7   +   H2SO4      

33..  ΝΗ3   +   CuO     
 

Β. ε κλειςτό  δοχείο ζχει αποκαταςτακεί θ χθμικι ιςορροπία: CaCO3(s)   ⇄   CaO(s) + CO2(g),  ΔΗ = 180KJ 

Εξηγήςτε ποιά επίδραςθ κα ζχουν ςτθ ςυγκζντρωςθ του CO2 και ςτθν ολικι πίεςθ θ οποία αςκείται 

ςτο δοχείο, οι παρακάτω μεταβολζσ: 
 1. προςκικθ μικρισ ποςότθτασ CaCO3(s)    
 2. αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (V ςτακερόσ) 
 3. προςκικθ CO2(g) (V και Σ ςτακερά) 
 4. αφξθςθ του όγκου του δοχείου (Σ ςτακερι) 
 5. προςκικθ He (V και Σ ςτακερά) 

Γ. ε κλειςτό δοχείο ςτακεροφ όγκου  ειςάγονται  60g NO(g), και οριςμζνθ ποςότθτα H2(g), τα οποία ςε 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ αντιδροφν ςφμφωνα με τθ χθμικι εξίςωςθ: 2NO(g) + 2H2(g)   ⇄    Ν2(g) + 2H2Ο(g). 

 Αν ο βακμόσ μετατροπισ του ΝΟ είναι 0,5 και το μείγμα ιςορροπίασ περιζχει ςυνολικά 6,5 mol 
αερίων, να υπολογίςετε: 
α. τθν αρχικι ποςότθτα mol του H2(g) που ειςάγαμε ςτο δοχείο 
β. τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ 
Δίνονται τα Αr :  Ο=16, Ν=14. 

            ΜΟΝΑΔΕΣ 25   

 
ΘΕΜΑ 4ο 
44,8 ℓ  CO(g) μετρθμζνα ςε stp  ςυνκικεσ, διαβιβάηονται ςε οριςμζνθ ποςότθτα διαλφματοσ  KMnO4, 

ςε H2SO4 ςυγκζντρωςθσ C = 0,4Μ και το ερυκροιϊδεσ διάλυμα αποχρωματίηεται. (αντιδρά πλιρωσ). 

α. Να υπολογιςκεί ο όγκοσ του διαλφματοσ KMnO4. 

β. Η ίδια ποςότθτα CO(g) διαβιβάηεται ςε κενό δοχείο όγκου 6ℓ, ςε κερμοκραςία 127 οC και 
αποκακίςταται θ ιςορροπία: 2CO(g)  ⇄  C(s)  +  CO2(g)  ΔΗ = 92 KJ.  Αν ςτθ ΧΙ θ Ρολ ςτο δοχείο είναι 

8,2 atm να υπολογιςκοφν η ςφςταςη ςτο δοχείο, η Kc, θ απόδοςη και θ θερμότητα που 
ανταλλάςςεται με το περιβάλλον. 

γ. Αν ο χρόνοσ που απαιτείται για να αποκαταςτακεί θ ΧΙ είναι 5 min, ποιά είναι θ μζςθ ταχφτθτα τθσ 
αμφίδρομθσ αντίδραςθσ; 

δ. τθ ΧΙ μεταβάλλουμε τον όγκο του δοχείου(Σ ςτακερι) ϊςτε θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςτθ νζα 
χθμικι ιςορροπία να γίνει 80%. Ποιόσ είναι ο νζοσ όγκοσ του δοχείου; 
Δίνεται:  R= 0,082. 
            ΜΟΝΑΔΕΣ 25   
 
 
Όλεσ οι απαντήςεισ να δοθοφν ςτην κόλλα αναφοράσ!  
Διευκρινίςεισ ςτα θζματα δε θα δοθοφν!        

          Καλή Επιτυχία!!! 
 


