
 

κεφ 1-4 επαναληψη     
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ. 

1. To NO παράγεται ςφμφωνα με τθ χθμικι εξίςωςθ:  N2(g) + O2(g)   2NO(g), ΔΗ = 180kJ 
Αν αυξιςουμε τθ κερμοκραςία, διατθρϊντασ ςτακερό τον όγκο: 
 α. αυξάνεται θ ποςότθτα του Ν2  β. θ πίεςθ δεν μεταβάλλεται 
 γ. αυξάνεται θ τιμι τθσ Kc   δ. ελαττϊνεται θ απόδοςθ. 
 

2. Δίνεται θ αντίδραςθ 2Cu + O2 → 2CuO  ο  χαλκόσ: 
 α)είναι αναγωγικό ςϊμα  β) είναι το οξειδωτικό ςϊμα 
 γ) ανάγεται    δ) δεν οξειδϊνεται 
 

3. Σε δοχείο όγκου V, αποκακίςταται θ ιςορροπία: CO(g) + 2Η2(g)  CH3OH(g). Αν μειωκεί ο όγκοσ του 
δοχείου ςε ςτακερι κερμοκραςία. 

 α. μειϊνεται θ ςτακερά Κc  β. μειϊνεται θ απόδοςθ ςε CH3OH(g) 
 γ. μειϊνεται θ ποςότθτα CO  δ. αυξάνεται θ ποςότθτα του Η2 
 

4. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του κείου (S) ςτισ ενϊςεισ SO2, H2SO4, H2S είναι αντίςτοιχα: 
α) +4, +6 και +2 β) +4, +6 και -2 γ) +2, +6 και -2 δ) +2, -2 και +6   
 

5. Δίνεται θ αντίδραςθ Α + 2Β → 3Γ + 2Δ. Η ταχφτθτα του Γ είναι uΓ=0,6 Μ∙s-1. Να βρείτε τθν ταχφτθτα 
αντίδραςθσ του Β. 
 α) u = 0,4 Μ∙s-1 β) u = 0,8 Μ∙s-1 γ) u = 2,4 Μ∙s-1  δ) u = 1,2 Μ∙s-1 
 

6. Από τισ χθμικζσ ουςίεσ  Zn, F2, Η2Ο2, H2SO4, και Η2S μποροφν να δράςουν ωσ αναγωγικά οι: 
 α. Zn και Η2Ο2  β. Zn, Η2Ο2 και Η2S γ. Η2S και F2 δ. Η2SO4, Η2Ο2 και Η2S 
 

7. Για τθν αντίδραςθ  2Α(g) + Β(g)   → Γ(g)   + 3Δ(g)  ποια από τισ παρακάτω εκφράςεισ είναι λανκαςμζνθ; 
 α) U = - Δ*Β+ / Δt               β) UΔ = 3 UΓ       γ) U = - Δ*Α+ / Δt δ) U =  Δ*Γ+ / Δt       
                                                                                

8. Από τθ κεωρία των ςυγκροφςεων απορρζει ότι: 
 α) τα μόρια των αντιδρϊντων ςυγκροφονται ϊςτε να αποκτιςουν κατάλλθλθ ταχφτθτα και ςωςτό 
 προςανατολιςμό. 
 β) θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ εξαρτάται από τον αρικμό των αποτελεςματικϊν ςυγκροφςεων. 
 γ) θ Εα μιασ αντίδραςθσ ταυτίηεται με τθ ΔΗ τθσ αντίδραςθσ μόνο ςτισ εξϊκερμεσ αντιδράςεισ. 
 δ) το μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυγκροφςεων είναι αποτελεςματικζσ. 

 
Στθν αντίδραςθ 2Cu + O2 → 2CuO. 

9. Ο Cu : α) οξειδϊνεται, β) είναι οξειδωτικό ςϊμα, γ) ανάγεται  , δ)  προςλαμβάνει e-, 
10. Το Ο2 : α) αποβάλλει e-, β) προςλαμβάνει e-, γ) είναι αναγωγικό, δ) οξειδϊνεται 

 
11. Σε ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ το Cl ζχει τον μεγαλφτερο αρικμό οξείδωςθσ; 

 α. HCl  β. NaClO3  γ.Ca(ClO2)2  δ. CHCl3 
 

12. Ποια από τισ επόμενεσ ςχζςεισ που αναφζρονται ςτθν αντίδραςθ:Α(g) + 3B(g) → 2Γ(g)είναι ςωςτι; 
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13. Η αμμωνία παραςκευάηεται ςφμφωνα με τθν αντίδραςθ:    Ν2(g) + 3Η2(g)  2ΝΗ3(g)  + 22Kcal 

Για να αυξιςουμε τθν ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ αμμωνίασ πρζπει: 
     α) να αυξιςουμε τθ κερμοκραςία β) να προςκζςουμε καταλφτθ 
     γ) να ελαττϊςουμε τθν πίεςθ  δ) να αυξιςουμε τον όγκο του δοχείου 



 

14. Ποια από τισ παρακάτω αντιδράςεισ δεν είναι οξειδοαναγωγικι; 
 α. 2Na + Cl2   2NaCl    β. Br2 + 2NaI   2NaBr + I2  
 γ. Fe + 2HCl   FeCl2 + H2   δ. KOH + HCl  KCl + H2O 
 

15. Για τθν αντίδραςθ Ν2 + Ο2 → 2ΝΟ, ο λόγοσ του ρυκμοφ κατανάλωςθσ του Ν2 προσ τον ρυκμό 
παραγωγισ του ΝΟ είναι: 
 α) 1   β) 1/2    γ) -1/2  δ) -1 
 

16. Το SO2 δρα ςαν οξειδωτικό όταν δρα με: 
 α) NaOH  β) Ο2  γ) ΗΝΟ3 δ) H2S 
 

17. Αν ςε αμφίδρομθ αντίδραςθ ↓κ αυξάνει τθν Κc τότε θ αντίδραςθ είναι:  
 α) ενδόκερμθ   β) εξϊκερμθ  γ) κερμοουδζτερθ δ) οποιαδιποτε 
 

18. Σε ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ ο άνκρακασ ζχει αρικμό οξείδωςθσ +2; 
 α. CH4  β.CHCl3   γ. CCl4   δ.CH3OH 
 

B) Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανκαςμζνεσ; 
1. Η ςτακερά ιςορροπίασ Κc τθσ αντίδραςθσ: Ν2(g) + 3H2(g)  2NH3(g), ΔΗ = -92 kJ αυξάνεται με τθν αφξθςθ 

τθσ πίεςθσ. Λ 
2. Όταν ζνα ςτοιχείο οξειδϊνεται, προςλαμβάνει θλεκτρόνια. Λ 
3. Στθν αντίδραςθ: Mg + Cl2 → MgCl2, το Mg αποβάλλει θλεκτρόνια, οπότε είναι το αναγωγικό. Σ 
4. Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγεται ποςότθτα SO3 και αποκακίςταται θ ιςορροπία:  

2SO3(g)  2SO2(g) + O2(g) , ΔΗ > 0. Αν αυξιςουμε τθ κερμοκραςία, κα αυξθκοφν τόςο θ απόδοςθ τθσ 
αντίδραςθσ όςο και θ ολικι πίεςθ ςτο δοχείο. Σ 

5. Το F2 είναι το ιςχυρότερο οξειδωτικό ςτοιχείο. Σ 
6. Στθν αντίδραςθ: Η2Ο2 + 2ΗΙ →Ι2 + Η2Ο , το Η2Ο2 δρα ωσ οξειδωτικό.Σ 
7. Η καταλυτικι δράςθ των υδρατμϊν ςτθν αντίδραςθ: 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) ερμθνεφεται με τθν 

κεωρία τθσ προςρόφθςθσ. Λ 
8. Σε δοχείο εφοδιαςμζνο με ζμβολο αποκακίςταται θ ιςορροπία:    Ν2(g) + O2(g)    2NO(g)   ςτουσ κ0C. 

Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο του δοχείου, ςτουσ κ0C, τότε θ πίεςθ υποδιπλαςιάηεται ενϊ θ ποςότθτα 
του ΝΟ αυξάνεται.Λ 

9. Στθν αντίδραςθ:  C + 2F2  CF4   ο άνκρακασ (C) δρα ςαν οξειδωτικό.Λ 
10. Η απόδοςθ μιασ χθμικισ αντίδραςθσ αυξάνεται με τθ χριςθ καταλφτθ.Λ 
11. Στθν αντίδραςθ: CH2=CH2 + H2 → CH3CH3, το Η2 είναι το αναγωγικό ςϊμα. Σ 
12. Η κεωρία τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ εξθγεί γιατί πρζπει να δϊςουμε μια ελάχιςτθ ενζργεια 

(ενζργεια ενεργοποίθςθσ ) ςτα αντιδρϊντα για να δθμιουργθκεί το ενεργοποιθμζνο ςφμπλοκο. Σ 
13. Η μζγιςτθ τιμι ενζργειασ που πρζπει να ζχουν τα μόρια για να αντιδράςουν αποτελεςματικά 

ονομάηεται ενζργεια ενεργοποίθςθσ. Λ 
14. Τα μζταλλα εμφανίηουν μόνον αναγωγικό χαρακτιρα. Σ 
15. Ιςομοριακό μείγμα A(g) και B(g) ειςάγεται ςε δοχείο με ςτακερό  V και κ και πραγματοποιείται θ 

αντίδραςθ   2A(g) + 3B(g) → Γ(g) + 4Δ(g)  
 α) Η CB αυξάνεται ςυνεχϊσ. Σ-Λ. β)  Η CΓ αυξάνεται ςυνεχϊσ. Σ-Λ. 
 γ) Η CΑ μθδενίηεται. Σ-Λ. δ) Η CΒ μθδενίηεται. Σ-Λ. ε) Η πίεςθ είναι ςτακερι. Σ-Λ. 
16. Ο βακμοσ διάςπαςθσ του CaCO3  προσ CaO και CO2 ςφμφωνα με τθν ενδόκερμθ αντίδραςθ  

 CaCO3(σ)    CaO (σ)     +  CO2(g) αυξάνεται όταν θ διάςπαςθ γίνεται ςε υψθλι κερμοκραςία και ςε 
χαμθλι πίεςθ. Σ 

17. Αν ςε ζνα δοχείο ςτακεροφ όγκου που ζχει αποκαταςτακεί θ χθμικι ιςορροπία  2ΝΗ3(g)   Ν2(g) + 3Η2(g)  
ειςάγουμε μια ποςότθτα ευγενοφσ αερίου, θ χθμικι ιςορροπία δε μεταβάλλεται ενϊ θ ολικι πίεςθ 
των αερίων αυξάνεται. Σ 

18. Αν ςε δοχείο όγκουV    όπου ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία  διάςπαςθσ του φωςγενίου  
COCL2(g)     CO(g)    CL2 (g) , αυξιςουμε τον όγκο ςε 2V, θ ολικι πίεςθ των αερίων υποδιπλαςιάηεται. Λ 


