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ΧΗΜΕΙΑ Γ’ΛΥΛΕΙΟΥ Ο.Π. 
                                                                                                              

 

ΘΔΜΑ Α 

Γηα ηηο πξνηάζεηο Α1 έσο θαη Α5 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή επηινγή.       

 

Α1. Όηαλ ην SO2 δξα σο αλαγσγηθό, κεηαηξέπεηαη ζε: 

α. S 

β. H2S 

γ. H2SO3 

δ. H2SO4 

 

Α2. Πνηα από ηηο επόκελεο εθθξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρεκηθή αληίδξαζε είλαη ζσζηή; 

       Zn(S) + 2HCl(aq)   ZnCl2(aq) + H2(g) 

α. π = -d[Zn]/dt 

β. π = -d[HCl]/dt 

γ. πHCl = πZnCl2 

δ. π = d[ZnCl2]/dt 

 

Α3. Σε δνρείν πνπ πεξηέρεη Ο2 εηζάγεηαη ηζνκνξηαθή πνζόηεηα ΝΟ2 θαη απνθαζίζηαηαη ε 

ηζνξξνπία: 

       2ΝΟ(g) + O2(g)   ↔    2NO2(g) 

Πνηα από ηηο επόκελεο ζρέζεηο ηζρύεη νπσζδήπνηε ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνίαο; 

α. [NO] = [O2] 

β. [NO] = [NO2] 

γ. [O2] > [NO2] 

δ. [NO] < [NO2] 

 

Α4. Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ζπγθξνύζεσλ: 

α. Όιεο νη ζπγθξνύζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο 

β. Η ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο εμαξηάηαη από ηε δηαθνξά ελέξγεηαο κεηαμύ πξντόλησλ θαη 

αληηδξώλησλ 

γ. Η ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο εθθξάδεη ην ξπζκό ησλ απνηειεζκαηηθώλ ζπγθξνύζεσλ αλά κνλάδα 

όγθνπ 

δ. Όιεο νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ αληηδξώλησλ κε θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό είλαη ελεξγέο. 

 

Α5. To CaCO3 δηαζπάηαη ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

       CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g), ΔΗ>0 
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Γηα λα απμήζνπκε ην βαζκό δηάζπαζεο ηνπ CaCO3 κπνξνύκε: 

α. λα απμήζνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ 

β. λα ειαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία 

γ. λα πξνζζέζνπκε CaO 

δ. λα πξνζζέζνπκε CO2 
(μονάδες 25) 

 

  

ΘΔΜΑ B 

 

Β.1  Γηα ηε ρεκηθή αληίδξαζε: 

 

Α(g) + B(g)  2Γ(g) 

 

Υπάξρνπλ ηα επόκελα πεηξακαηηθά δεδνκέλα: 

 

 

t (min) 0 1 2 3 

[Γ] (Μ) 0 0,5 0,64 0,72 

 

 

Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: 

α. 0-1 min 

β. 0-2 min 

γ. 2 min-3 min 

δ. 0-3 min 
(Μονάδες 8) 

 

 

Β.2 Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο: 

α. ΝΗ3 + Cl2    N2 + NH4Cl 

β. O3 + FeSO4 + H2SO4    O2 + Fe2(SO4)3 + … 

γ. CaOCl2 + NH3    CaCl2 + N2 + …          

(Μονάδες 9) 

 

 

 

Β3. Τη επίδξαζε έρεη ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηαρύηεηα κηαο αληίδξαζεο (κνλ 2) θαη ηη 

επίδξαζε έρεη ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αληηδξώλησλ (κνλ 2). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζήζαο (κνλ 4). 
(Μονάδες 8) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ.1 Γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ πιεγώλ ρξεζηκνπνηείηαη πδαηηθό δηάιπκα ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ 

Η2Ο2(aq), ην νπνίν δηαζπάηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 

2H2O2(aq)  2H2O(l) + O2(g), ΔΗ= -196 kJ αληίδξαζε (1) 

Η ίδηα αληίδξαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαιπηηθά κε ηελ πξνζζήθε ζηαγόλσλ πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο KI(aq) ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

                                                           ΚΙ(aq) 

2H2O2(aq) ------>   2H
2
O(l) + O2(g)  αληίδξαζε (2) 

 

α. Να εμεγήζεηε αλ ε θαηάιπζε είλαη νκνγελήο ή εηεξνγελήο (κνλ 2). 

β. Πνην από ηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα πεξηγξάθεη νξζόηεξα ηηο αληηδξάζεηο (1) θαη (2) (κνλ 4). 

γ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλ 5). 

 

 
  

(Μονάδες 11)                                     
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Γ2. Να εμεηάζεηε αλ είλαη ζσζηνί νη ζπληειεζηέο ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ εμηζώζεσλ θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο: 

α. 5Cu + 12HNO3    5Cu(NO3)2 + N2 + 6H2O 

β. 4FeSO4 + O2 + 2H2SO4  2Fe2(SO4)3 + 2H2O 

γ. MnO4
-
 + 2H2S + 4H

+
   Mn

2+
 + 2S + 4H2O  

(Μονάδες 6) 

 

Γ3. Σε θιεηζηό δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 2 L εηζάγνπκε 4 mol PCl5 θαη ζεξκαίλνπκε ζηνπο 200 
o
C 

νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία: 

PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) 

Αλ ε απόδνζε είλαη 60%, λα βξείηε: 

α. Τηο πνζόηεηεο ησλ ηξηώλ αεξίσλ ζηελ ηζνξξνπία (κνλ 4) 

β. ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ηξηώλ αεξίσλ ζηελ ηζνξξνπία (κνλ 4) 
(Μονάδες 8) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τν ΗΙ δηαζπάηαη ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε: 

      2ΗΙ(g) ↔ Η2(g) + I2(g) 

Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ηη ηζρύεη γηα ηελ ηαρύηεηα δηάζπαζεο ηνπ ΗΙ θαη 

ηελ ηαρύηεηα ζύλζεζήο ηνπ από Η2 θαη Ι2 (κνλ 2). 

Πώο ζα κεηαβιεζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία κεηά ηελ πξνζζήθε θαηαιύηε (κνλ 2).  

(Μονάδες 4) 

 

Γ2. Σε δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ρεκηθή ηζνξξνπία:  

Η2(g) + CO2(g) ↔ CO(g) + H2O(g), ΔΗ>0 

Πνηα επίδξαζε ζα έρνπλ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαη ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ Η2Ο(g) ζηελ θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο νη επόκελεο κεηαβνιέο: 

α. Πξνζζήθε CO2 (V θαη Τ ζηαζεξά) 

β. Πξνζζήθε CO (V θαη Τ ζηαζεξά) 

γ. Πξνζζήθε αθπδαηηθνύ κέζνπ (V θαη Τ ζηαζεξά) 

δ. Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (V ζηαζεξόο) 

ε. Ειάηησζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ (Τ ζηαζεξή) 

ζη. Πξνζζήθε Η2 θαη ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (V ζηαζεξόο) 

δ. Ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηαπηόρξνλα αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ. 
(Μονάδες 7) 

                                         

Γ3.  Σε θελό δνρείν εηζάγνληαη 5 mol Ν2 θαη 6 mol Η2 θαη ζεξκαίλνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ 
ν
C, νπόηε 

απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία: 

 

Ν2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) 

 

Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πεξηέρνληαη ζην δνρείν 3 mol NH3. Να ππνινγίζεηε: 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Θζματα Γ’ ΓΕΛ                                                                                                         Ιανουάριος 2019 
 

 

α. Τε ζύζηαζε ζε mol ηνπ κείγκαηνο ηζνξξνπίαο (κνλ 4) 

β. Τελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο (κνλ 4) 
(Μονάδες 8) 

 

Γ4. Τη νλνκάδνπκε κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο κηαο αληίδξαζεο (κνλ 2) θαη από ηη εμαξηάηαη (κνλ 2); 

Δίλεηαη ε παξαθάησ αληίδξαζε: 

CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(l), ΔΗ= -890 kJ αληίδξαζε (1) 

Πνηα ζα είλαη ε κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο ζηελ αληίδξαζε: 

2CH4(g) + 4O2(g)  2CO2(g) + 4H2O(l) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλ 2). 
(Μονάδες 6) 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (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  .  


