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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2018

ΘΕΜΑ Α

Επιλέξτε την σωστή απάντηση

1.Σε ποιο από τα παρακάτω μόρια ή ιόντα ο αριθμός οξείδωσης του χλωρίου έχει τιμή +1 ;

α.Cl2

β.ClO–

γ.HCl

δ.ClO3
–

(5 ΜΟΝΑΔΕΣ )

2.Για την αντίδραση Ν2Ο5 +Η2Ο2ΗΝΟ3,ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ;

α.Αυξάνεται ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου
.
β.Το Η2Ο δρά ως οξειδωτικό σώμα.

γ.Το Ν2Ο5 ανάγεται.

δ.Η αντίδραση είναι μεταθετική. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

3.Για την αντίδραση 2A(g) +Β(s) 3Γ(g) +Δ(g)ποιος από τους παρακάτω λόγους εκφράζει την
ταχυτητα της αντίδρασης ;
α. - d[A]/dt

β. - d[B]/dt

γ.d[Γ]/dt

δ. d[Δ]/dt(5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

4.Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται ισομοριακό μίγμα των αερίων Χ και Ψ,που αντιδρούν
σύμφωνα με την εξίσωση 2Χ(g)+Ψ(g)2Z(g).Kάποιαστιγμήμετα την έναρξη της αντίδρασης
στο δοχείο ισχύει οπωσδήποτε :

α. [Χ]>[Ζ]
β.[Χ]>[Ψ]

γ.[Ψ]>[Χ]

δ.[Ζ]>[Ψ](5 ΜΟΝΑΔΕΣ)
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5. α)Να διατυπώσετε την αρχή LeChatelier.
(2 ΜΟΝΑΔΕΣ)
β )Τι είναι ένζυμα ή βιοκαταλύτεςκαι ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενζύμων σε
σχέση με τους λοιπούς καταλύτες ;(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΘΕΜΑ Β

1. Δίνεται η αμφίδρομη αντίδραση : Α(g) +B(g)Γ(g) ΔΗ= -300ΚJ

α )Να εξηγήσετε πως η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την ταχύτητα και πως την
απόδοση της αντίδρασης.(5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

β )Σε κενό δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία θ εισάγουμε 1 mol αερίου Α και 1 mol αερίου
B ,οπότε γίνεται η παραπάνω αντίδραση με απόδοση 60%.
Σε άλλο κενό κενό δοχείο ίδιου όγκου V και θερμοκρασίας θ εισάγουμε 1 mol αερίου Α και 2
mol αερίου Β.Η νέα απόδοση της αντίδρασης θα είναι :

Α.60%

Β.μεγαλύτερη από 60%

Γ.μικρότερη από 60%

Δ.Δεν μπορούμε να ξέρουμε.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση(2 ΜΟΝΑΔΕΣ) αιτιολογώντας.(3 ΜΟΝΑΔΕΣ).

2. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ποσότητες Cκαι CO2οπότε σε κατάλληλες
συνθήκες πραγματοποιείται η αντίδραση

C(s)+CO2(g)2CO(g)

.Ναεξηγήσετεποια επίδραση θα έχει στην αρχική ταχύτητα της παραπάνω αντίδρασης
καθεμία από τις ακόλουθες μεταβολές :

α .Χρησιμοποιούμε αρχικά,στην ίδια θερμοκρασία ,περισσότερη ποσότητα CO2

β .Χρησιμοποιούμε αρχικά στην ίδια θερμοκρασία την ίδια ποσότητα C,αλλά σε
λεπτότερο διαμερισμό.

γ.Πραγματοποιούμε την αντίδραση σε υψηλότερη θερμοκρασία.

δ.Πραγματοποιούμε την αντίδραση στην ίδια θερμοκρασία ,αλλά σε άλλο δοχείο
μικρότερου όγκου.(6 ΜΟΝΑΔΕΣ)
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3.4,48 LCOμετρημένα σε STPδιαβιβάζονται αργά σε 400mlδιαλύματος ΚΜnO4 0,5
Mπαρουσία H2SO4

α .Να γραψετε την αντίδραση που περιγράφει το φαινόμενο, να την ισοσταθμίσετε και να
προσδιορίσετε ποιο σώμα είναι το αναγωγικό και ποιό το οξειδωτικό.(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

β .Να εξετάσετε εάν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα του ΚΜnO4

(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)
γ .Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που εκλύεται σε STP.(3 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΘΕΜΑ Γ

Ισομοριακό μείγμα Ν2 και Η2 εισάγεται σε δοχείο 2Lστους 127οC,ενώ ασκεί πίεση
16,4 atm.Yπο αυτές τις συνθήκες στο δοχείο αποκαθίσταται η ισορροπία Ν2 (g)+3Η2

(g) 2ΝΗ3 (g),ΔΗ<0.
Το χρονικό διάστημα,από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι την αποκατάσταση της
ισορροπίας ,είναι 5min,ενώ η ταχύτητα κατανάλωσης του Η2 σε αυτό το διάστημα
είναι ίση με 5*10-4 Μ*s-1.

1.Να υπολογίσετε
α .την %v/vπεριεκτικότητα του μείγματός ισορροπίας σε Η2.
β .την απόδοση της αντίδρασης
γ.Την σταθεράτης ισορροπίας ΚCστους 1270C(15 ΜΟΝΑΔΕΣ)

2.Να εξηγήσετε εάν έχουμε έκλυση ή απορρόφηση θερμότητας μέχρι να
αποκατασταθεί η ισορροπίας (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

3.Να υπολογίσετε τα molτου CuOπου απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση
ποσότητας ΝΗ3 ίσης με αυτή που υπάρχει στο μείγμα της
ισορροπίας.ΔίνεταιR=0,082 L.Atm/mol.K
(5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΘΕΜΑ Δ

1. Δίνεται η αντίδραση

FeO (s) +CO (g) Fe( l) +CO2(g) (1)

α.Να γράψετε την έκφραση τηςσταθεράς ΚC της χημικής ισορροπίας για την χημική
αντίδραση (1)

β.Σε κλειστό δοχείο θερμοκρασίας θ που αποκαθίσταται η ισορροπία της χημικής
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αντίδρασης (1),βρέθηκε ότι η ποσότητα του COπου αντέδρασε ήταν τα 10/11 της
αρχικής.Να υπολογίσετε τη σταθερά ΚCτης χημικής ισορροπίας στη συγκεκριμένη
θερμοκρασία.
(.8 ΜΟΝΑΔΕΣ)

2.0,4 molμετάλλου Μ οξειδώνονται πλήρως με 200ml πυκνού διαλύματος HNO3,
συγκέντρωσης 8 Μ,σύμφωνα με την αντίδραση :

Μ +ΗΝΟ3Μ(ΝΟ3)χ+ΝΟ2+Η2Ο

α.Να ισοσταθμίσετε την παραπάνω χημική εξίσωση.

β.Να προσδιορίσετε τον αριθμό οξείδωσης χ του μετάλλου Μ στο νιτρικό άλας που
σχηματίστηκε.(8 ΜΟΝΑΔΕΣ)

3.Σε δοχείο όγκου 3Lεισάγεται αέριο μίγμα που αποτελείται από 2molτου διατομικού
στοιχείου Χ2 και 2 molO2.Το μίγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία θ και αντιδρά
σύμφωνα με την χημική εξίσωση :

X2 (g)+2O2(g) 2XO2 (g)

Aν η απόδοση της αντίδρασης είναι 50% και το μίγμα ισορροπίας έχει πυκνότητα
40g/L,να βρείτε :

α.Την τιμή της σταθεράς ισορροπίας ΚC.

β.Tη σχετική ατομική μάζα (Αr) του στοιχείου Χ.(9 ΜΟΝΑΔΕΣ)


