
Σελ 1 από 4 
 

Διαγώνισμα Χημείας 

Θέμα 1ο 

1) 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 

 

2) Ποια από τισ επόμενεσ μεταβολζσ προκαλεί αφξθςθ τόςο ςτθν ταχφτθτα όςο και ςτθν 

απόδοςθ τθσ ακόλουκθσ αντίδραςθσ; 

Ν2(g)+3Η2(g)  2ΝΗ3(g), ΔΗ<0 

i) Προςκικθ καταλφτθ 

ii) Προςκικθ ΝΗ3 

iii) Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ 

iv) Ελάττωςθ του όγκου. 

 

3) Ποια από τισ επόμενεσ μεταβολζσ κα προκαλζςει τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του SO3 ςτθν  

ακόλουκθ ιςορροπία; 

2SO2(g)+O2(g)  2SO3(g), ΔΗ<0 

i) Ελάττωςθ του όγκου 

ii) Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ 

iii) Απομάκρυνςθ Ο2 

iv) Προςκικθ He, με V, T ςτακερά. 

 

4) Σε δοχείο ειςάγονται ιςομοριακζσ ποςότθτεσ από τα αζρια Α και Β, οπότε πραγματοποιείται 
θ αντίδραςθ: 

A(g)+B(g)  2Γ(g) 
Στθν κατάςταςθ ιςορροπίασ ιςχφει υποχρεωτικά: 
i) [A]=[B] 
ii) [A]=[B]=[Γ] 
iii) [Γ]>[Α] 
iv) [Α]>[Β] 

 

5) Ποιεσ από τισ επόμενεσ μεταβολζσ προκαλεί αφξθςθ ςτθν απόδοςθ τθσ ακόλουκθσ 
αντίδραςθσ; 

C(s)+H2O(g) CO(g)+H2(g), ΔΗ>0 
i) Προςκικθ καταλφτθ 
ii) Ελάττωςθ του όγκου 
iii) Προςκικθ C 
iv) Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. 
 

Μονάδεσ 25 

 



Σελ 2 από 4 
 

Θέμα 2ο 

1) 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; Γιατί; 

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 5 

2) Σε δοχείο ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 
N2(g)+3H2(g) 2NH3(g), ΔΗ=-92kJ. 
Προσ ποια κατεφκυνςθ κα μετατοπιςτεί θ χθμικι ιςορροπία αν: 
α) απομακρφνουμε από το δοχείο Ν2; 
β) ελαττϊςουμε τθ κερμοκραςία; 
γ) απομακρφνουμε ζνα μζροσ τθσ ΝΗ3 με υγροποίθςθ; 
δ) αυξιςουμε τον όγκο του δοχείου; 
ε) προςκζςουμε καταλφτθ Fe; 
ςτ) αυξιςουμε τον όγκο του δοχείου και ταυτόχρονα αυξιςουμε και τθ κερμοκραςία; 

Μονάδεσ 12 
3) Δίνονται οι οργανικζσ ενϊςεισ : 

CH3COOH CH3OH 2-πεντανόλθ CH3CH2CH=O CH3CH2OH CH3CH=O 

 

Ποιεσ από αυτζσ οξειδϊνονται;                                                                                                          Μονάδεσ 4 

Β3.Να γράψετε τθ χθμικι εξίςωςθ για τισ επόμενεσ αντιδράςεισ: 

α) οξείδωςθ μίας από αυτές τισ ενϊςεισ από το αντιδραςτιριο Tollens.                                Μονάδεσ  2 

β) οξείδωςθ μίας άλλης   από το αντιδραςτιριο Fehling.                                                           Μονάδεσ  2 

 
 
 
Θέμα 3ο 
1) Σε δοχείο ειςάγονται 5 mol N2 και 6 mol H2 οπότε αποκακίςταται θ ιςορροπία:  

N2(g)  +  3H2(g)  2NH3(g) 
Στθν κατάςταςθ τθσ χθμικισ ιςορροπίασ περιζχονται ςτο δοχείο 3 mol NH3.  Να βρεκοφν : 
α) θ ςφςταςθ του μίγματοσ ιςορροπίασ 
β) θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ  

Μονάδεσ 5 



Σελ 3 από 4 
 

                              
2) Σε δοχείο όγκου 6 L ςτουσ 227 oC βρίςκονται ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ 2 mol B, 3 mol Γ και 
2 mol A ςφμφωνα με τθ χθμικι εξίςωςθ: Β(g)  +  Γ(g) Α(g) 
α) Να υπολογιςτεί θ ςτακερά Kc τθσ ιςορροπίασ ςτουσ 227 oC. 
β) Σε ζνα άλλο δοχείο όγκου 9 L ειςάγονται 5 mol Α και κερμαίνονται ςτουσ 227 oC, οπότε 
διαςπϊνται ςφμφωνα με τθ χθμικι εξίςωςθ: Α(g) Β(g)  +  Γ(g) 
Να υπολογιςτεί ο βακμόσ διάςπαςθσ του Α και θ ολικι πίεςθ ςτο δοχείο όταν αποκαταςτακεί 
θ ιςορροπία. 

Μονάδεσ 5 
 
3) Στο διάγραμμα που ακολουκεί παριςτάνεται θ καμπφλθ για μια από τισ ουςίεσ Α, Β και Γ που 

ςυμμετζχουν ςτθν αντίδραςθ Α + 2Β → Γ. 

 

α) Να ςχεδιάςετε τθν καμπφλθ αντίδραςθσ για τισ άλλεσ δφο ουςίεσ που μετζχουν ςτθν αντίδραςθ. 

β) Να υπολογίςετε για το χρονικό διάςτθμα 0-5 min: 

i) Τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ  

ii) Τθ μζςθ ταχφτθτα διάςπαςθσ του Α και τθ μζςθ ταχφτθτα παραγωγισ των Β και Γ. 

γ) Πϊσ μπορείτε να υπολογίςετε από τθν καμπφλθ αντίδραςθσ του Γ τθν ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ τθ 

χρονικι ςτιγμι t = 2 min; 

Μονάδεσ 15 

  



Σελ 4 από 4 
 

 

Θέμα 4ο 

 

Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 

 

α) Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων  Α ζωσ Λ.                                    Μονάδεσ 22 

    

β) Ζξι δοχεία περιζχουν το κακζνα μία από τισ ενϊςεισ: αικανικό οξφ, μεκανικό οξφ, αικινιο, μεκανικό 

νάτριο, προπανόνθ και 2-βουτανόλθ.  

Αν ςτθριχτοφμε ςτισ διαφορετικζσ χθμικζσ ιδιότθτεσ των παραπάνω ενϊςεων, πϊσ μποροφμε να 

βροφμε ποια ζνωςθ περιζχεται ςε κάκε δοχείο; Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων 

ςτισ οποίεσ βαςιςτικατε για να κάνετε τθ διάκριςθ.  

Μονάδεσ 3 


