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  γ) Όταν η Εa είναι μικρή δεν πραγματοποιείται αντίδραση 
  δ) Για να προκύψουν αποτελεσματικές συγκρούσεις, πρέπει τα αντιδρώντα να έχουν  

            κατάλληλη ταχύτητα  
  ε) Στην αντίδραση Fe +   2HCl                FeCl2 + H2  o   Fe ανάγεται. 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ   5 
 

ΘΕΜΑ Β 
 
1 α) Να συμπληρώσετε  τις παρακάτω αντιδράσεις καθώς επίσης να βρείτε τους κατάλλη- 
        λους συντελεστές. 
 
        CO      + KMnΟ4  +  H2SO4    
        FeCl2  + Κ2Cr2O7 + HCl         
        CuO   + NH3                          

ΜΟΝΑΔΕΣ   6 
 

β)  Σε κάθε μια να προσδιοριστεί το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα.             

ΜΟΝΑΔΕΣ   3 
γ)  Να υπολογίσετε τον Α.Ο. των  στοιχείων  με έντονο χρώμα  στα παρακάτω σώματα:  
             
                 Fe2(CO3)3        HNO2      SO4

2-     HCO3
1- 

  ΜΟΝΑΔΕΣ   4 
   2) Δίνεται η αντίδραση  2Α(g)           3Γ(g) + 2Δ(g).  

Nα βρεθεί η σχέση των ταχυτήτων κατανάλωσης του Α και παραγωγής των Γ, Δ και να 
δικαιολογηθεί. 

ΜΟΝΑΔΕΣ   6 
 

3) Οι χημικές ουσίες   Α, Β, Γ και Δ   αντιδρούν σύμφωνα με τη    χημική εξίσωση                   

                                                 Α(g)  +  2Β(g)    3Γ(g)  +  Δ(g) 

Σημειώστε δίπλα στο κάθε αριθμό  που βρίσκεται πάνω από την κάθε καμπύλη του 

διαγράμματος το σύμβολο της χημικής ουσίας στην οποία αντιστοιχεί αυτή η καμπύλη. 

Δικαιολογείστε την απάντησή σας  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ   6 
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ΘΕΜΑ Γ 

Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου 2L εισάγονται 0,2 mol αερίου Α και 0,4 mol αερίου Β, τα 
οποία σε κατάλληλες συνθήκες αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:  

Α(g)  + 2 B(g)        4Γ(g) 

Η  μεταβολή της συγκέντρωση του Γ στο χρονικό διάστημα 0 – 10s υπολογίστηκε 
πειραματικά και βρέθηκε ίση με  0,2  Μ  

1)Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των αερίων που περιέχονται στο δοχείο τη               
χρονική στιγμή t1 = 10s.  Στη συνέχεια να βρείτε την ταχύτητα της αντίδρασης.  

  ΜΟΝΑΔΕΣ   10 
2) Να υπολογίσετε την ταχύτητα παραγωγής του αερίου Γ στο χρονικό διάστημα που               
μεσολαβεί από την έναρξη μέχρι και τη χρονική στιγμή tν = 100 sec, κατά την οποία η 
αντίδραση ολοκληρώνεται.                                                                            

  ΜΟΝΑΔΕΣ   15 
 
ΘΕΜΑ Δ   

1) Ένα διάλυμα HCl 0,2 Μ αντιδρά πλήρως με 200 ml διαλύματος K2 Cr2 O7 0,5 M και το 
αέριο που παράγεται, διοχετεύεται σε 100 ml διαλύματος KI με το οποίο αντιδρά πλήρως  
 
Να υπολογίσετε αφού βάλετε   τους κατάλληλους συντελεστές  
 
α) τον όγκο του HCl που αντέδρασε 
β) την συγκέντρωση του KI 
 
Δίνονται οι αντιδράσεις 
 
K2 Cr2 O7   +   HCl       Cl2   +  CrCl3   + KCl +H2 O 
 
Cl2   +KI           KCl + I2                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ    15 
 
2) Το πυκνό  H2SO4 δρώντας ως οξειδωτικό δίνει ως προϊόν SO2. Το S και ο C δρώντας ως 
αναγωγικά μετατρέπονται σε SO2 και CO2 αντίστοιχα. Σε 5,6 g μίγματος που αποτελείται 
από S και C επιδρά περίσσεια πυκνού  H2SO4 οπότε παράγονται 0,9 mol μίγματος δύο 
αερίων. Ποια η  γραμμομοριακή σύσταση του αρχικού μίγματος; (Ar S=32, C=12)  
 
Να βάλετε συντελεστές στις αντιδράσεις. 
 
H2SO4 + S  SO2 + H2O 
 
H2SO4 +C  CO2 + SO2 + H2O 
                                                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ  10 












