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ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                        Προσανατολισμού                                                               

 

ΘΕΜΑ Α  

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

 

Α1. Σε δοχείο που περιζχει n mol H2  προςτίκενται n mol ΗΙ και αποκακίςταται θ ιςορροπία:       

2ΗΙ(g)     H2(g) + I2(g) 

Στθν κατάςταςθ ιςορροπίασ μπορεί να ιςχφει:  

α) *H2] = [I2+          β) *ΗΙ+>*Η2+            γ) *ΗΙ+ = 2*Η2+        δ) *Ι2+ > *ΗΙ+        

                                                                                                                                                                              Μονάδες  4 

Α2. Σε δοχείο όπου ζχει αποκαταςτακεί  θ ιςορροπία: 

2A(g) + B(g) 

 

 
2Γ(g) 

 

ιςχφει ότι: 

α) θ Κc είναι αδιάςτατο μζγεκοσ 

β) υ1 = υ2 = 0 
γ) mολ (αρχικά) = mολ (μείγματοσ ιςορροπίασ) 

δ) αν Κc =1 θ αντίδραςθ είναι πρακτικά μονόδρομθ                                                                                  Μονάδες  4 

 
Α3. Δίνεται θ χθμικι ιςορροπία που περιγράφεται από τθ χθμικι εξίςωςθ: 
Ν2 (g) + 3H2(g)  2NH3(g)  , ΔΗ<0 
Η ιςορροπία δε μετατοπίηεται δεξιά όταν: 
α) αφαιροφμε τθν παραγόμενθ αμμωνία από το δοχείο 
β) μειϊςουμε τον όγκο του δοχείου υπό ςτακερι κερμοκραςία 
γ) μειϊςουμε τθ κερμοκραςία 
δ) προςκζςουμε  ποςότθτα αδρανοφσ αερίου (π.χ He) υπό ςτακερά V,T                                
                                                                                                                                                                               Μονάδες  4 

 

Α4. 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 

                                                                               Μονάδες  4 
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Α5.Η παρακάτω 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  

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.      (μονάδεσ 1)  

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (μονάδεσ 3) 

                                                                               Μονάδες  4 

 

Α6.Α) Υδατικό διάλυμα Δ1 ζχει ωςμωτικι πίεςθ Π1  ςτουσ 20 0C. Στουσ 40 0C,για τθν ωςμωτικι πίεςθ Π2 του 

διαλφματοσ, ιςχφει: 

α. Π1 = Π2                          β. Π2  = 
  

 
                      γ. Π2 = 2Π1                 δ. Π2  > Π1                                          Μονάδες 2 

Β) Να ορίςετε τθν ζννοια τθσ ενζργειασ ενεργοποίθςθσ ςφμφωνα με τθ κεωρία: 

i)  των ςυγκροφςεων 

ii) τθσ μεταβατικισ κατάςταςθσ                                                                                                                       Μονάδες 3 

 

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  5 
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B2.Για τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, να ςθμειϊςετε (Σ) δίπλα από κάκε ςωςτι πρόταςθ και (Λ) δίπλα από 

κάκε λανκαςμζνθ: 

α. Σε δοχείο ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 

N2 (g) + 3 H2(g)  2NH3 (g)  ,  ΔΗ = - 92 kJ 

Αν αυξιςουμε τθ κερμοκραςία, θ τιμι τθσ ςτακεράσ Kc αυξάνεται.                                                            

β. Σε δοχείο όγκου V  ζχει αποκαταςτακεί θ ιςορροπία: 

COCl2 (g)  CO(g) + Cl2 (g) 

Αν ςε ςτακερι κερμοκραςία αυξιςουμε τον όγκο ςε 2V, θ ολικι πίεςθ ςτθ νζα χθμικι ιςορροπία κα είναι 

υποδιπλάςια από αυτι τθσ αρχικισ ιςορροπίασ 

γ. Σε κενό δοχείο ςτακεροφ όγκου ειςάγουμε ιςομοριακζσ ποςότθτεσ Α και Β  και αποκακίςταται θ 

ιςορροπία : Α(g) + B(g)   2Γ(g)  με απόδοςθ 50%. 

Αν αλλάξουμε τισ αρχικζσ ποςότθτεσ  των Α και Β μπορεί θ απόδοςθ να γίνει 40% 

δ. Κάκε οξείδωςθ αποτελεί πραγματικι αποβολι θλεκτρονίων 

                                                                                                                                                                               Μονάδες  4   

Β3. Να αιτιολογιςετε ςφντομα τισ απαντιςεισ ςασ ςτο υποερϊτθμα Β2.  

Μονάδες  6  

Β4.Να ςυμπλθρϊςετε τισ οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ που ακολουκοφν και να γράψετε ποιο είναι το 

οξειδωτικό και το αναγωγικό μζςο:                                                                                                              Μονάδες  5 

 FeCl2 + KMnO4 + HCl   

HI  + K2Cr2O7     Ι2 + ΚΙ + CrI3 +  H2O 

Fe  + H2SO4 (αραιό)   

Fe +  H2SO4 (πυκνό-κερμό)     Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 

CH3CH2C≡N +2H2  
  
    

CH3CH2OH 
 
  CH3CH=O + H2    (να ςυμπλθρϊςετε τισ ςυνκικεσ πάνω ςτο βελάκι) 

HCH=O + KMnO4 + H2SO4 → 

CH3CH=O + CuSO4 + NaOH → 

Οξαλικό οξφ + Κ2Cr2O7 + H2SO4 → 

CH3CH=O + AgNO3 + NH3 → 

 

Β5. Πόςθ κερμότθτα ελευκερϊνεται από τθν καφςθ 138g μεκανικοφ οξζοσ; 

2HCOOH(g) + O2(g)  →  2CO2(g) + 2H2O(g) 

 Δίνονται: 

C(s) + O2 (g)           CO2 (g)     ,    Δ  
  = - 94 kcal 

         
 

 
                  

  Δ  
  = - 69 kcal 

C(s) +                                   Δ  
  = - 97,1 kcal                                                                 Μονάδες  5                                                                                                                                                                           
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου 2L  και ςε ςτακερι κερμοκραςία 1270C ειςάγονται οι ουςίεσ  Α και Β , οπότε 

πραγματοποιείται θ χθμικι αντίδραςθ: 

Α(s) + B(g)   3Γ(g) + Δ(g) 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί  αναπαρίςτανται οι καμπφλεσ αντίδραςθσ για δφο από τα ςυςτατικά τθσ 

αντίδραςθσ. 

 
Να απαντιςετε σε πζντε (5) από τα επόμενα ερωτιματα α ζωσ η: 

α) Σε ποια ουςία αντιςτοιχεί κάκε καμπφλθ;                                                                                                 Μονάδα 1                      

β) Να ςχεδιάςετε τισ καμπφλεσ αντίδραςθσ για τισ άλλεσ δφο ουςίεσ που μετζχουν ςτθν αντίδραςθ.                                                                                                                   

Μονάδα 1                      

γ) Να υπολογίςετε τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν ζναρξθ ζωσ και τον 

τερματιςμό τθσ.                                                                                                                                            Μονάδα 1                

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

ςτακερι). Εξθγιςτε.                                                                                                                                          Μονάδα 1                      

ε)  Να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ κάκε ςυςτατικοφ για t = 20 s.                                                        Μονάδα 1                      

ςτ) Να περιγράψετε τθ διαδικαςία γραφικοφ υπολογιςμοφ τθσ  ςτιγμιαίασ ταχφτθτασ μίασ από τισ ουςίεσ  Α 

ζωσ Δ για τθ χρονικι ςτιγμι t=20s                                                                                                            Μονάδα 1                      

η) Στο ίδιο διάγραμμα να ςχεδιάςετε ποιοτικά (χωρίσ τθ χριςθ αρικμθτικϊν δεδομζνων) τισ καμπφλεσ 

αντίδραςθσ για το αντιδρϊν  B όταν αυτι πραγματοποιείται ςε κερμοκραςίεσ 127 0C και 117 0C . Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                                            Μονάδα 1                      

                                                                           

Γ2. Ποια επίδραςθ κα ζχουν ςτθν αρχικι ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ και ποια ςτα mol του Γ που παράγονται, 

οι εξισ μεταβολζσ: 

i) χριςθ  μεγαλφτερων κόκκων από το ςτερεό Α 

ii) προςκικθ επιπλζον ςτερεοφ Α αρχικά 

iii) Μείωςθ του όγκου του δοχείου 

iv)  προςκικθ κατάλλθλου καταλφτθ                                                                                                             Μονάδες  6 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                                    Νοζμβριος 2019 

 

 

 

Γ3. Δίνεται θ χθμικι εξίςωςθ:  αΑ(g) + βB(g) 
     
→    γΓ(g) + δΔ(g) 

Η μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ ςυνδζεται με τισ ταχφτθτεσ των επιμζρουσ ςυςτατικϊν με τθ ςχζςθ:  

υ= 
 [ ]

  
  

 [ ]

   
 

 [ ]

   
 

 [ ]

  
 

α. Ποια είναι θ χθμικι εξίςωςθ που περιγράφει τθν αντίδραςθ;                                                        Μονάδες   2 

β. Με ποια κεωρία κα μποροφςε να εξθγθκεί ικανοποιθτικά θ καταλυτικι δράςθ του Pt; Να αιτιολογιςετε 

τθν απάντθςι ςασ και να αναφζρετε τα κυριότερα ςθμεία τθσ                                                                                                                          

Μονάδες   4 

Γ4. Η αντίδραςθ μελετικθκε κινθτικά ςε κερμοκραςία κ 0C  και προζκυψαν τα επόμενα αποτελζςματα:        

πείραμα *Α+0 (Μ) *Β+0 (Μ) Αρχικι ταχφτθτα (Μ.min-1) 

1 0,10 0,10 2.10-2 

2 0,10 0,05 5.10-3 

3 0,40 0,10 8.10-2 

α) Να βρεκοφν θ τάξθ και ο νόμοσ ταχφτθτασ τθσ αντίδραςθσ                                                              Μονάδες   3 

β) Να υπολογιςτεί θ ςτακερά ταχφτθτασ τθσ αντίδραςθσ                                                                  Μονάδες   2 

γ) Να προτακεί ζνασ πικανόσ μθχανιςμόσ.                                                                                           Μονάδες   3 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Σε κενό δοχείο όγκου 4,1 L (δοχείο 1)  ςτουσ  127 0 C, ειςάγονται  

αποκακίςταται θ ιςορροπία: 

2A(g) + B(g) 

 

 

2Γ(g) + Δ(s) , ΔΗ < 0 

 

Στθν ιςορροπία ζχουμε 1 mol A ,1 mol B , 2 mol Γ και 1 mol Δ. 

Δ1. Να χαρακτθρίςετε τθν ιςορροπία ωσ ομογενι ι ετερογενι και να εξθγιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                                                   

Μονάδες  2 

Δ2. Να υπολογίςετε τθν Kc ςτουσ 127 0C  και τθν ολικι πίεςθ του αερίου μείγματοσ  ιςορροπίασ.  Μονάδες 3 

Δ3. Διατθρϊντασ ςτακερι τθ κερμοκραςία, υποδιπλαςιάηουμε τον όγκο του δοχείου. 

 i) Να εξθγιςετε με βάςθ τθν αρχι Le Chatelier προσ ποια κατεφκυνςθ κα μετατοπιςτεί θ κζςθ τθσ χθμικισ 

ιςορροπίασ.                                                                                                                                                         Μονάδες  2 

ii) Αν ςτθ νζα ιςορροπία ιςχφει: *Γ+ = 4*Α+, να υπολογίςετε τθ νζα ολικι πίεςθ και να τθ ςυγκρίνετε με αυτι 

τθσ αρχικισ ιςορροπίασ. Σχολιάςτε το αποτζλεςμα.                                                                                  Μονάδες  4 

 

Δ4. Σε άλλο δοχείο (δοχείο 2) με ίδιο όγκο, αλλά ςε διαφορετικι κερμοκραςία κ0C, ειςάγονται ταυτόχρονα    

2 mol A , 1 mol B , 1 mol Γ και 1 mol Δ. Η Κc  ςτουσ κ0C είναι ίςθ με 10. Να εξθγιςετε: 

α. αν  θ κερμοκραςία κ είναι μικρότερθ ι μεγαλφτερθ από τουσ 127 0C. 

β. Γιατί το ςφςτθμα δε βρίςκεται ςε κατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ. 

γ. Προσ τα ποφ κα οδεφςει κινοφμενο προσ τθν κατάςταςθ χθμικισ ιςορροπίασ 
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δ. Ποιοσ κα ζπρεπε να είναι ο όγκοσ του δοχείου, προκειμζνου οι αρχικζσ ποςότθτεσ των ουςιϊν να 

παραμζνουν αμετάβλθτεσ;                                                                                                                              Μονάδες  8 

Δ5.Ποια επίδραςθ κα ζχουν ςτθν απόδοςθ , ςτθ ςυγκζντρωςθ του Γ και ςτισ ταχφτθτεσ υ1 και υ2 οι επόμενεσ 

μεταβολζσ: 

α) Προςκικθ ςτερεοφ Δ 

β) Προςκικθ Α 

γ) Μείωςθ του όγκου του δοχείου                        

δ) προςκικθ καταλφτθ                                                                                                                                    Μονάδες  6 

 

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

  

       

 

 

 

 

 

 

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  .  

 

 


