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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 

  Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 
 

Α1. Σε μια χθμικι αντίδραςθ ωσ οξειδωτικό χαρακτθρίηεται εκείνθ θ χθμικι ουςία που περιζχει  

α. άτομα ι ιόντα που οξειδϊνονται  

β. οπωςδιποτε άτομο/άτομα οξυγόνου  

γ. άτομα ι ιόντα που μειϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςισ τουσ  

δ. άτομα ι ιόντα που αποβάλλουν θλεκτρόνια                                                                            Μονάδες 5 

                                                                           

Α2.  Σε ποιο από τα επόμενα ςωματίδια ο  αρικμόσ οξείδωςθσ του Η είναι -1; 

α) Η2                             β) ΗCl                 γ) Η2Ο2                 δ) ΚΗ                                            Μονάδες 5 

 

Α3. Από τθ κερμοχθμικι εξίςωςθ:  Ν2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) , ΔΗ = -22 kJ 

Προκφπτει ότι: 

α) το ποςό τθσ κερμότθτασ (q) ζχει αρνθτικό πρόςθμο 

β) Hπροϊόντων = Ηαντιδρϊντων  - 22kJ 

γ) κερμότθτα από το περιβάλλον μετατρζπεται ςε χθμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ 

δ) Η αντίδραςθ κα ζχει μεγαλφτερθ ταχφτθτα από μία άλλθ που ζχει ΔΗ=-20 kJ  

Μονάδες 5 

Α4.Κατά τθ διάρκεια  τθσ αντίδραςθσ :  Α(s) + B(g)  → 2Γ(g)   , θ ςυγκζντρωςθ:   

α) του Α είναι ςτακερι και ίςθ με μθδζν 

β) του Γ  δε μεταβάλλεται 

γ) του Β μεταβάλλεται με διπλάςιο ρυκμό απ’ ότι του Γ 

δ) του Γ αυξάνεται με ρυκμό που διαρκϊσ μειϊνεται και τελικά μθδενίηεται 

                                                                                                                                                               Μονάδες 5 

Α5. Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά 10 οC κεωροφμε ότι διπλαςιάηει τθν 

ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ: 

A(g) → B(g) + Γ(g) 

Av ςε κερμοκραςία 40 οC θ αρχικι ταχφτθτα είναι υ, ςε κερμοκραςία 80 οC και για ςτακερι 

ςυγκζντρωςθ του A θ ταχφτθτα κα είναι: 

α. 8υ                           β.4υ                          γ.16υ                        δ.80υ 
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Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ B 

Β1.Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίηονται οι 

καμπφλεσ ενζργειασ για δφο χθμικζσ αντιδράςεισ. 

α) Να ςυγκρίνετε τθν ενζργεια ενεργοποίθςθσ  των 

δφο αντιδράςεων. 

β) Αν οι δφο αντιδράςεισ πραγματοποιοφνται ςτισ 

ίδιεσ ςυνκικεσ   ποια από τισ δφο ζχει μεγαλφτερθ 

ταχφτθτα; 

γ) Να χαρακτθρίςετε κακεμία από τισ αντιδράςεισ  ωσ ενδόκερμεσ ι εξϊκερμεσ. 

δ)  Ποιο είναι το ΔΗ κάκε αντίδραςθσ; 

ε) Να υπολογίςετε τθν Εa των αντίςτροφων αντιδράςεων.                                           Μονάδες   10 

 

B2. Να ςυμπλθρϊςετε ποιοτικά και ποςοτικά (προϊόντα,ςυντελεςτζσ) τισ επόμενεσ αντιδράςεισ: 

α) P + HNO3 (αραιό)            →  Η3PO4  + NO  

β) Cu + H2SO4 (πυκνό,κερμό) →  CuSO4 + SO2 + H2O 

γ)   SO2 + HI →   S + I2 + …. 

δ) ΝaCl + KMnO4 + H2SO4 →  Cl2 +  K2SO4 +  Na2SO4 +  MnSO4 +  H2O 

ε) FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl→                                                                                                                                                 Μονάδες   10 

Β3. Να γράψετε το οξειδωτικό και το αναγωγικό μζςο για κάκε αντίδραςθ.             Μονάδες   5 

Δίνονται τα οξειδοαναγωγικά ηεφγθ: 

SO2 →  S      ,    HX →  X2   ,  2NaX → X2    (X: Cl, Br, I )   

                                                              

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η επόμενθ  γραφικι παράςταςθ απεικονίηει τισ ςυγκεντρϊςεισ αντιδρϊντοσ και προϊόντοσ μιασ 

χθμικισ αντίδραςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο.  

Η χθμικι εξίςωςθ που ταιριάηει ςτθν γραφικι παράςταςθ είναι θ : 

α. A → B  

β. B → A 

γ. A → 2B  

δ. B → 2A  
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Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.      (μονάδεσ 1)  

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 4) 

Μονάδες  5 

Γ2. Σε 500 mL υδατικοφ διαλφματοσ HCl  (διάλυμα Δ) με  ςυγκζντρωςθ  c0 M  προςτίκεται  ςφρμα 

Zn μάηασ 16,25 g, χωρίσ να μεταβλθκεί ο όγκοσ του διαλφματοσ. 

Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2 (g)  

β) Δίνεται το επόμενο διάγραμμα που απεικονίηει τθν καμπφλθ αντίδραςθσ ενόσ ςυςτατικοφ τθσ 

αντίδραςθσ:                                                                          

i) Σε ποιο ςυςτατικό τθσ αντίδραςθσ   αναφζρεται θ καμπφλθ του 

διαγράμματοσ;                                                                          Μονάδες  2 

 ii) Ποια είναι θ τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ c0 του διαλφματοσ Δ;  

                                                                                                     Μονάδες 2                                                            

iii) Να ςχεδιάςετε ςε διαφορετικά ςυςτιματα αξόνων τισ καμπφλεσ 

αντίδραςθσ όλων  των υπολοίπων  ςυςτατικϊν                Μονάδες  3                            

iv)  Nα γράψετε τθν ζκφραςθ που δίνει τθ ςτιγμιαία ταχφτθτα τθσ 

αντίδραςθσ με βάςθ τθ μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των ουςιϊν. 

                                                                                           Μονάδες 3                                       

v) Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ τθ χρονικι ςτιγμι  

t = 25s περιγράφοντασ τθ μεκοδολογία που ακολουκείτε.                                                     

Μονάδες  5 

   

  vi) Ποια είναι θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ για t = 101 s;                                                          Μονάδα  1 

 vii) Να ςυγκρίνετε τισ ςτιγμιαίεσ ταχφτθτεσ  τθσ αντίδραςθσ για t=0s, t=50s , t=100s 

                                                                                                                                            Μονάδες  2 
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viii) Τι κα άλλαηε ςτθν αρχικι ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ αν χρθςιμοποιοφςαμε τον ψευδάργυρο ςε 

ςκόνθ αντί για ςφρμα;                                                                                                                Μονάδες  2 

Δίνεται: Αr Zn = 65                                                                                                                                      
ΘΕΜΑ Δ 

 

Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου 2 L και ςε ςτακερι κερμοκραςία 2270C ειςάγονται ποςότθτεσ από τα 

αζρια Α και Β , οπότε πραγματοποιείται θ χθμικι αντίδραςθ: 

3Α(g) + B(g) → Γ(g) + 2 Δ(g )   ,  ΔΗ = -100kJ 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί  αναπαρίςτανται οι καμπφλεσ αντίδραςθσ για δφο από τισ ουςίεσ 

Α,Β,Γ και Δ. 

 
 

Δ1. Σε ποια ουςία  αναφζρεται κάκε καμπφλθ;                                                                          Μονάδες  2                           

Δ2. Να ςχεδιάςετε τισ καμπφλεσ αντίδραςθσ για τισ άλλεσ δφο ουςίεσ που μετζχουν ςτθν 

αντίδραςθ.                                                                                                                            Μονάδες  2  

Δ3. α) Η αντίδραςθ είναι εξϊκερμθ ι ενδόκερμθ;                                                            Μονάδα 1 

     β) Πϊσ μεταβάλλεται θ πίεςθ κατά τθ διάρκεια τθσ αντίδραςθσ; (αυξάνεται, μειϊνεται ι 

παραμζνει ςτακερι). Εξθγιςτε.                                                                                          Μονάδες  4 

Δ4.Να υπολογίςετε ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ ζωσ και τον τερματιςμό τθσ αντίδραςθσ : 

i)   τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ                                                           

ii) το μζςο ρυκμό μεταβολισ των ςυγκεντρϊςεων όλων των ςυςτατικϊν     

iii) τθν ολικι πίεςθ ςτο δοχείο τθ χρονικι ςτιγμι 50 s                                                     Μονάδες  6 

                                                              

Δ5. Να υπολογίςετε για τα πρϊτα 20 δευτερόλεπτα: 

 i)   τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ                                                           

ii) το μζςο ρυκμό μεταβολισ των ςυγκεντρϊςεων όλων των ςυςτατικϊν     

iii) τθν ολικι πίεςθ ςτο δοχείο   τθ χρονικι ςτιγμι 20 s                                                             Μονάδες  6 



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ» 
ΠΡΩΣΟ ΚΤΚΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 

 
 

Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                  Οκτϊβριος 2018 

 

 

                                                              

Δ6. Να υπολογίςετε  τθν % μεταβολι τθσ  ολικισ πίεςθσ για το χρονικό διάςτθμα από   τθν ζναρξθ 

ζωσ και τον τερματιςμό τθσ αντίδραςθσ                                                                               Μονάδες  2 

Δ7. Να υπολογίςετε το λόγο των πιζςεων που αςκοφνται ςτο δοχείο τθ χρονικι ςτιγμι 20s  και τθ 

χρονικι ςτιγμι 50 s . Σχολιάςτε το αποτζλεςμα                                                                  Μονάδες  2   

Δίνεται R = 0,082 L∙atm∙mol-1 ∙K-1                                                                                                    

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


