
Θέματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                                     Νοέμβριος 2019 

 

 

                                                                                     Χημεία   Προσανατολισμού                                                               
 

ΘΕΜΑ Α 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο: 

 

Α1. Οη αζζελείο ειθηηθέο δηακνξηαθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη κεηαμύ κε πνιηθώλ κνξίσλ 

νλνκάδνληαη: 

α. δπλάκεηο δηαζπνξάο 

β. ηνληηθόο δεζκόο 

γ. νκνηνπνιηθόο δεζκόο 

δ. δεζκόο πδξνγόλνπ. 

Μονάδες 5 

 

Α2.   Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ απνθαζίζηαηαη ε ρεκηθή ηζνξξνπία:  

                          Ν
2(g)

+ O
2(g)

 
   2NO

(g)   ,
ΓH>0  

Aλ κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόηε:  

α. κεηώλεηαη ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο Κ
c
 

β. απμάλεηαη ε απόδνζε ζε ΝΟ  

γ. κεηώλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ Ο
2
 

δ. απμάλεηαη ε νιηθή πίεζε.          

                                                                                                                               Μονάδες 5 

 

Α3. Η ηαρύηεηα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο κεηαμύ ελόο πγξνύ θαη ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο:  

α. απμάλεηαη όηαλ απμεζεί ε πίεζε  

β. απμάλεηαη όηαλ απμεζεί ε επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ  

γ. κεηώλεηαη όηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία  

δ. απμάλεηαη όηαλ κεησζεί ε επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ. 

Μονάδες 5 

      

Α4.  Μηα αληίδξαζε έρεη ΓΗ = -60 kJ θαη ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο 35 kJ. Έλαο θαηαιύηεο ππνβηβάδεη 

ηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο θαηά 10 kJ. Πνηα είλαη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο αληίζεηεο 

αληίδξαζεο παξνπζία απηνύ ηνπ θαηαιύηε;  

α. -35kJ  

β. +45 kJ  

γ. +85 kJ 

δ. -95 kJ                                                             

   Μονάδες 5 

 

 Α5.  Γίλεηαη ε αληίδξαζε 2ICl2(g)  + HCl(g) → H2(g) + I2(g), κε ζηαζεξά ηαρύηεηαο k=1,63•10
-6 

L mol
-1 

s
-1

. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ αληηδξώλησλ, ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο:  

α. ζα παξακείλεη ζηαζεξή  

β. ζα ηεηξαπιαζηαζηεί  
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γ. ζα νθηαπιαζηαζηεί  

δ. δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε      

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ B 

 

Β1. Να ταρακηηρίζεηε ηην παρακάηω πρόηαζη ως ωζηή ή Λανθαζμένη θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

Αλ έλα πδαηηθό δηάιπκα γιπθόδεο έρεη ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε έλα 

πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο, ηόηε ηα δύν δηαιύκαηα έρνπλ ηελ ίδηα σζκσηηθή πίεζε.  

Σεκεηώλεηαη όηη ηα δύν πδαηηθά δηαιύκαηα είλαη αξαηά θαη κνξηαθά. 

 Μονάδες  3 

  

Β2. Να ζεκεηώζεηε όζεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο κε έλα Σ θαη όζεο είλαη 

ιαλζαζκέλεο κε έλα Λ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΔΊΣΤΔ ηελ απάληεζή ζαο. 

α) Τα αληηόμηλα θάξκαθα επελεξγνύλ γξεγνξόηεξα κε ηε κνξθή ζθόλεο παξά κε ηε κνξθή ραπηώλ. 

β) Τα ηξόθηκα δηαηεξνύληαη ζην ςπγείν πεξηζζόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από όηη έμσ από απηό. 

γ) Οη εμαηκίζεηο ησλ απηνθηλήησλ ζθνπξηάδνπλ πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε άιια κέξε ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 

δ) Έλα κίγκα Η2 θαη Cl2 ζην ζθνηάδη δελ αληηδξά, ελώ παξνπζία ειηαθνύ θσηόο αληηδξά κε κεγάιε 

ηαρύηεηα. 

ε) Τν ζπκππθλσκέλν απνξξππαληηθό απνκαθξύλεη ηα ιίπε από ηα πηάηα πην γξήγνξα από ό,ηη ίζε 

πνζόηεηα αξαηνύ πγξνύ απνξξππαληηθνύ. 

 

                    Μονάδες  5 

 

Β3.  Έζησ ε απιή αληίδξαζε:  C(s)+O2(g)
CO2(g). 

α) Πνηνο είλαη ν λόκνο ηεο ηαρύηεηαο; 

β) Πνηα κεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη πνηα ε ζηαζεξά ηαρύηεηαο  k, 

όηαλ: 

i. Απμήζνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ Ο2; 

ii. Διαηηώζνπκε ηε ζεξκνθξαζία; 

iii. Η πνζόηεηα ηνπ άλζξαθα είλαη ζε κηθξά θνκκάηηα (ζε ιεπηό δηακεξηζκό); 

 

Μονάδες  8        
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Β4. Σε πδαηηθό δηάιπκα HCl πξνζηίζεηαη πεξίζζεηα CaCO3 , νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε: 

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(s) + CO2(g) + H2O(l) 

Σην επόκελν δηάγξακκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ όγθνπ CO2 πνπ παξάγεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν. 

 

 

Σε πνην ζεκείν ηεο θακπύιεο (Α, Β, Γ, Γ θαη Δ): 

α) ε αληίδξαζε έρεη ηε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα; 

β) ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο κεδελίδεηαη; 

γ) έρεη θαηαλαισζεί ε κηζή  πνζόηεηα HCl; 

δ) έρεη θαηαλαισζεί ην 75% ηεο αξρηθήο πνζόηεηαο ηνπ HCl; 

                                                                                                                                  Μονάδες  9 

 

        

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1 Σε ζηαθερή θερμοκραζία πραγμαηοποιείηαι η ανηίδραζη  

2 Α(g) + B(g) → Γ(g) + Γ(g) 

και λαμβάνονηαι ηα πειραμαηικά δεδομένα ποσ δίνονηαι ζηον παρακάηω πίνακα: 

 

                                                    Αρτικές ζσγκενηρώζεις Αρτική ηατύηηηα  

ΠΕΙΡΑΜΑ  [Α] (mol⋅L-1
) [Β] (mol⋅L-1

) σ (mol⋅L-1⋅s-1
)  

1 0,1 0,1 15 ⋅ 10
-4

 

2 0,2 0,1 30 ⋅ 10
-4

 

3 0,1 0,05 7,5 ⋅ 10
-4

 

 

α. Να βξείηε ην λόκν ηεο ηαρύηεηαο γηα ηελ αληίδξαζε.  

Μνλάδεο 9  

β. Η αληίδξαζε απηή είλαη απιή ή γίλεηαη ζε ζηάδηα;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Σε πεξίπησζε πνιύπινθεο αληίδξαζεο πξνηείλεηε 

κεραληζκό. 

Μνλάδεο 4 

γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηαρύηεηαο k θαη λα πξνζδηνξίζεηε ηηο κνλάδεο ηεο.  
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Μνλάδεο 3 

 

 

 

Γ2. Σε δνρείν όγθνπ V, έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία : 

2ΝΟ2 (g)   N2O4 (g) , ΓΗ = -57kJ 

Τε ρξνληθή ζηηγκή  t1 κεηαβάιιεηαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηε ζέζε ηεο ρεκηθήο 

ηζνξξνπίαο. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ δύν νπζηώλ κεηαβάιινληαη όπσο θαίλεηαη ζην επόκελν 

δηάγξακκα. 

 

α ) Πνηνο από ηνπο παξάγνληεο ηεο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο κεηαβιήζεθε θαη κε πνην ηξόπν; 

β)  Πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηζνξξνπίαο ζηελ ηειηθή ζέζε ηζνξξνπίαο; 

 

Μονάδες  9 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Γ1. Γηα ηε ρεκηθή εμίζσζε Α(g) + Β(g)  
  ( )
⇔    2 Γ(g) + Γ(s), ΓH = 100kJ ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο είλαη 

Kc= 1/9, ζε ζεξκνθξαζία ζ℃. Σε έλα δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ 10L  εηζάγνληαη ηαπηόρξνλα 1 mol A, 

1 mol Β, 2 mol Γ θαη 1 mol Γ. 

α. Γξάςηε ηελ έθθξαζε ηεο Kc ηεο αληίδξαζεο δηάζπαζεο ησλ Γ θαη Γ θαη ππνινγίζηε ηελ. 

β. Πώο ραξαθηεξίδεηαη ε παξαπάλσ θαηάιπζε; 

γ. Με πνηα ζεσξία κπνξεί λα εμεγεζεί ε δξάζε ηνπ θαηαιύηε; Δμεγείζηε. 

δ. Να εμεηάζεηε αλ ην ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο. 

ε. Πώο κεηαβάιιεηαη ε νιηθή πίεζε ζην δνρείν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ; 

ζη. Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν όγθνο ηνπ δνρείνπ ώζηε νη αξρηθέο πνζόηεηεο λα κείλνπλ 

ακεηάβιεηεο; 

δ. Πνην είλαη ην πνζό ελέξγεηαο πνπ αληαιιάζεη ην ζύζηεκα κε ην πεξηβάιινλ ζε θαηάζηαζε 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο; 
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Μονάδες  16 

 

 

Γ2. Γηα ηελ αληίδξαζε εζηεξνπνίεζεο ε ζηαζεξά ηεο ηζνξξνπίαο έρεη ηηκή Κc = 4 αλεμάξηεηα από ηε 

θύζε ηνπ  νμένο (RCOOΗ) θαη ηεο αιθνόιεο (R’OH) 

RCOO ( ) + R’O ( )  RCOO ( )
  + H2 ( )  , ΓΗ = 0 

α) Πόζα mol CH3OH πξέπεη λα αλακείμνπκε κε 2 mol HCOOH , ώζηε ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο 

εζηεξνπνίεζεο λα είλαη 80% ; 

β) Σε άιιν δνρείν αλακεηγλύνπκε 3 mol CH3COOH θαη 3 mol CH3OH θαη απνθαζίζηαηαη ηζνξξνπία. 

i) Πνηα είλαη ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο; 

ii) Αθαηξνύκε  από ην κείγκα ηζνξξνπίαο, κε ηε βνήζεηα αθπδαηηθνύ, νξηζκέλε πνζόηεηα Η2Ο θαη 

απνθαζίζηαηαη λέα ζέζε ηζνξξνπίαο. Αλ ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο εζηεξνπνίεζεο από ηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε κέρξη ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη 80 %, λα ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό moles ηνπ Η2Ο πνπ 

αθαηξέζεθε από ην κείγκα ηζνξξνπίαο. 

Μονάδες  9 

 

 

 


