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ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α1.Το διπλανό διάγραμμα αναφέρεται στην αντίδραση  
A(g)B(g) 

 όταν πραγματοποιείται υπό σταθερή πίεση. 
 Για την αντίδραση B(g)A(g) όταν πραγματοποιείται στις 

ίδιες συνθήκες η μεταβολή της ενθαλπίας ΔΗ και η 
ενέργεια ενεργοποίησης Ea είναι: 

 
α) ΔΗ = +40 kJ/mol και Ea = 80 kJ/mol, 
β) ΔΗ = -40kJ/mol και Ea = 40 kJ/mol, 
γ) ΔΗ = +40 kJ/mol και Ea = 110 kJ/mol, 
δ) ΔΗ = -40 kJ/mol και Ea = -40 kJ/mol. 
 
 

Α2. Στην αντίδραση: N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) σ’ ένα χρονικό διάστημα Δt ο μέσος ρυθμός 
μεταβολής της συγκέντρωσης της ΝΗ3 ισούται με 0,6 Μ/min. Στο ίδιο χρονικό διάστημα 
η απόλυτη τιμή του  ρυθμού μεταβολής του Η2 ισούται με: 

 α) 0,5 Μ/min   
β) 0,4 Μ/min   
γ) 0,8 Μ/min   
δ) 0,9 Μ/min 

 

Α3. Η ταχύτητα της αντίδρασης Zn(s) + 2HBr(aq)ZnBr2(g) + H2(g)δεν επηρεάζεται: 
α) από τη συγκέντρωση του διαλύματος του HBr, 
β) από τη θερμοκρασία, 
γ) από το αν ο Zn είναι με τη μορφή ρινισμάτων ή ελάσματος, 
δ) από την πίεση. 

 
 
Α4. Θεωρούμε ότι αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10ο C διπλασιάζει την ταχύτητα της 

αντίδρασης: A(g)B(g). Αν η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης στους 50οC είναι υ, τότε 
στους 70οC, για την ίδια αρχική συγκέντρωση του Α, η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης 
θα είναι: 

 α)2υ    
β) 6υ    
γ) 8υ    
δ)4υ 

 
 
Α5. Η αύξηση της πίεσης με μεταβολή του όγκου δεν επηρεάζει τη θέση της χημικής 

ισορροπίας της αντίδρασης: 

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ  ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2019 



   
 

   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 

 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                     Σελίδα 2 από 4 

 

α)
(s) 2(g) (g)C CO 2CO     

β)
(s) 2 (g) 3 4(s) 2(g)3Fe 4H O Fe O 4H   

γ)
3(g) 2(g) 2(g)2SO 2SO O     

δ)
3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO   
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σε δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

3(s) (s) 2(g)CaCO CaO CO , ΔH 0    

 Αυξάνουμε τηνποσότητα του CaO. Στη νέα ισορροπία που αποκαθίσταται η πίεση στο 
δοχείο: 
α. είναι ίδια με εκείνη της αρχικής ισορροπίας, 
β. είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη της αρχικής ισορροπίας, 
γ. είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη της αρχικής ισορροπίας, 
δ. δεν μπορεί να συγκριθεί σε σχέση με εκείνη της αρχικής ισορροπίας. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Β2. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λανθασμένη. 
 
 α) Η μέση ταχύτητα υ της αντίδρασης CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) σ’ ένα χρονικό 

διάστημα Δtμπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 3Δ[CaCO ]υ
Δt

  . 

 
β) Η σημαντική αύξηση της ταχύτητας όταν αυξάνεται η θερμοκρασία κατά 10ο C 

οφείλεται στο ότι με την αύξηση της θερμοκρασία αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός 
των κρούσεων μεταξύ των μορίων των αντιδρώντων στη μονάδα του χρόνου. 

 
γ) Κατά την αντίδραση διαλύματος οξαλικού οξέος (COOH)2 με όξινο διάλυμα KMnO4η 

ταχύτητα  δεν είναι μέγιστη στην αρχή της αντίδρασης αλλά κάποια στιγμή 
αργότερα. 

 
δ) Τα ένζυμα μπορούν να δράσουν σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. 
Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς σας 

ΜΟΝΑΔΕΣ   8 

 
Β3. Σε υδατικό διάλυμα Η2Ο2 πραγματοποιούνται οι παρακάτω αντιδράσεις: 
H2O2(aq) + KCl(aq)→KClO(aq) + H2O(l) 

H2O2(aq) +KClO(aq) → KCl(aq) + H2O(l) + O2(g) 
α)Ποια ουσία δρα ως καταλύτης; 
β) Η κατάλυση είναι ομογενής ή ετερογενής; 
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γ) Ποια θεωρία ερμηνεύει αυτήν την κατάλυση; 
ΜΟΝΑΔΕΣ   6 

 
Β4  Σε δοχείο   έχει αποκατασταθεί η ισορροπίαΑ (s) +2 B(g) Γ(g) , ΔΗ>0  
Αν αυξηθεί η θερμοκρασία και παράλληλα μειωθεί ο όγκος τι θα συμβεί στην ποσότητα(mol)  
του Γ; 
Δικαιολογείστε την  απάντησήσας. 
 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ   6 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
1) Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ποσότητες από τα 

αέρια Κ  και Λ και σε σταθερή θερμοκρασία πραγματοποιείται 
η αντίδραση:  

Κ(g) + 3Λ(g) → xΜ(g), όπου το x είναι φυσικός αριθμός. 
Η αντίδραση ολοκληρώνεται σε χρόνο t = 10 min ενώ στο 
χρονικό διάστημα  0 – 10 min ο μέσος ρυθμός μεταβολής της 
συγκέντρωσης του Μ ισούται με 0,02 M/min. Στο διπλανό 
διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του 
Λ 
 
α) Να υπολογίσετε το x. 
 
β) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης κατά το χρονικό διάστημα 0 – 10 

min. 
γ) Να σχεδιάσετε, στο ίδιο διάγραμμα, και σε αριθμημένους άξονες τις μεταβολές των 

συγκεντρώσεων των άλλων δύο αερίων. 
ΜΟΝΑΔΕΣ   15 

 
 
2) Σε ένα υδατικό διάλυμα (Α) HΒr προστίθεται ένα έλασμα Fe 

οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:  
Fe(s) + 2HBr(aq) → FeBr2(aq) + H2(g). 

Σε ένα άλλο υδατικό διάλυμα (Β) HBr ίδιου όγκου και ίδιας 
συγκέντρωσης με το διάλυμα Α προστίθενται ρινίσματα Fe.   
Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή της 
συγκέντρωσης της ίδια διαλυμένης ουσίας σε συνάρτηση με το 
χρόνο για τα δύο διαλύματα. 
 
α)Ποια ουσία αφορά η καμπύλη; 
 
β)Ποια καμπύλη αναφέρεται στο διάλυμα Α και ποια στο διάλυμα Β; Δικαιολογείστε την 

απάντησή σας 
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ΘΕΜΑ Δ 
1)  32,4 g μεταλλικού Αg αντιδρούν πλήρως με αραιό διάλυμα ΗΝΟ3 συγκέντρωσης 0,8Μ, 
     σύμφωνα με την χημική αντίδραση:  

….. Αg  + ….. HNO3
ό……AgNO3  +…. NO + …….Η2Ο 

Να υπολογίσετε:(αφού βάλλετε συντελεστές) 
i)  τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται μετρημένος σε S.T.P. 
ii)  τον όγκο του διαλύματος ΗΝΟ3 που απαιτείται για την αντίδραση. 
     Δίνεται : ArAg = 108. 
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2)  27,95g κράματος Cu – Ag διαλύονται σε περίσσεια πυκνού και θερμού διαλύματος  
H2SO4 οπότε παράγονται 4,48L αερίου σε STP. Ποια η σύσταση του κράματος; (σε g) 
      Δίνονται: Ar Αg = 108  και ArCu = 63,5.Να βάλετε συντελεστές στις αντιδράσεις 
 

…Cu    + …….H2SO4
……. Cu SO4  +…….SO2  +  ……Η2Ο. 

…Ag    + ……. H2SO4
……. Ag2 SO4 +…….SO2  +…….Η2Ο 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ   15 

 


