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ΘΕΜΑ 1ο
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.1 Σε κενό δοχείο όγκου V και θερµοκρασίας θ οC περιέχονται 0,5g υγρού νερού (m1) σε
ισορροπία µε 2,5g υδρατµών (m2). ∆ιατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, ελαττώνουµε τον
όγκο του δοχείου, οπότε τελικά:
α. η πίεση στο δοχείο αυξάνεται, η m1 αυξάνεται και η m2 ελαττώνεται
β. η πίεση στο δοχείο παραµένει σταθερή, η m1 αυξάνεται και η m2 ελαττώνεται
γ. η πίεση στο δοχείο παραµένει σταθερή, η m1 ελαττώνεται και η m2 αυξάνεται
δ. η πίεση στο δοχείο, η m1 και η m2 παραµένουν σταθερές
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1.2 Από τη θερµοχηµική εξίσωση
C(s) +2H 2(g) → CH 4(g) , ∆Ηο= -18kcal

ÈÅ

προκύπτει ότι:
α. κατά την πλήρη αντίδραση 5molH2 σε πρότυπη κατάσταση απορροφώνται 45kcal
β. η πρότυπη ενθαλπία καύσης του άνθρακα είναι –18kcal/mol
γ. η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού των αλκανίων είναι –18kcal/mol
δ. τα αντιδρώντα C(s) και H2(g) έχουν µεγαλύτερη ενθαλπία από το προϊόν CH4(g)
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1.3 Από τη θεωρία των συγκρούσεων απορρέει ότι:
α. τα µόρια των αντιδρώντων συγκρούονται ώστε να αποκτήσουν κατάλληλη ταχύτητα και
σωστό προσανατολισµό.
β. η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από τον αριθµό των αποτελεσµατικών συγκρούσεων.
γ. η Εa µιας αντίδρασης ταυτίζεται µε τη ∆Η της αντίδρασης µόνο στις εξώθερµες αντιδράσεις.
δ. το µεγαλύτερο ποσοστό των συγκρούσεων είναι αποτελεσµατικές.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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Ερώτηση αντιστοίχισης
1.4 Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί, στους θ οC, η ισορροπία που περιγράφεται από την
εξίσωση
4HCl (g) +O2(g)  2H 2O(g) +2Cl 2(g) , ∆Η<0
Να αντιστοιχίσετε κάθε µεταβολή της στήλης (Ι) που επιφέρουµε στο µίγµα ισορροπίας, µε ένα
µόνο αποτέλεσµα της στήλης (ΙΙ).

ΘΕΜΑ 2ο

(ΙΙ)
α. η απόδοση παραγωγής Cl2 ελαττώνεται
β. καµία µετατόπιση στη θέση
χηµικής ισορροπίας
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(Ι)
1. αύξηση της θερµοκρασίας
2. ελάττωση της ολικής πίεσης
(µε ταυτόχρονη µεταβολή
όγκου σε σταθερή Τ)
3. προσθήκη καταλύτη
4. αποµάκρυνση ποσότητας
υδρατµών (V και Τ σταθερά)
5. ελάττωση της θερµοκρασίας

γ. η τιµή της Kc αυξάνεται
δ. η τιµή της Kp ελαττώνεται

ε. η συγκέντρωση του HCl ελαττώνεται
10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

2.1 Να εξετάσετε αν ισχύει ή όχι η ακόλουθη πρόταση:
Αν η σταθερά Kc της χηµικής ισορροπίας A (g) + B(g)  2Γ(g) έχει τιµή 49 στους 400 οC και
τιµή 64 στους 450 οC τότε για την αντίδραση σύνθεσης του Γ ισχύει Ηπροϊόντων>Ηαντιδρώντων.
3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Να αιτιολογηθεί η απάντηση.
4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2.2 Κατά την εξουδετέρωση του HCl (ισχυρό οξύ) µε ΝαΟΗ (ισχυρή βάση) και του HCN

(ασθενές οξύ) µε ΝαΟΗ, οι πρότυπες ενθαλπίες εξουδετέρωσης είναι αντίστοιχα ∆Η1o και ∆Ηo2 ,
για τις οποίες ισχύει:
α. ∆Η1o =∆Ηo2 <0

β. ∆Η1o >0 και ∆Η o2 <0
γ. ∆Η1o <0 και ∆Η o2 <0 αλλά ∆Η1o ≠ ∆Η o2

δ. ∆Η1o >0 και ∆Η o2 >0 αλλά ∆Η1o ≠ ∆Η o2

ÈÅ

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2.3 Κράµα Zn-Al κατεργάζεται µε πυκνό θερµό διάλυµα H2SO4 οπότε εκλύεται αέριο Α, το
οποίο στη συνέχεια διαβιβάζεται σε διάλυµα K2Cr2O7 παρουσία H2SO4.
α. Να γραφούν οι χηµικοί τύποι του αερίου Α και των θειικών αλάτων που σχηµατίζονται από τη
συνολική διαδικασία.
4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
β. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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ΘΕΜΑ 3ο
Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο για την
αντίδραση: A (g) → 2B(g) .
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α. Να γράψετε το νόµο της ταχύτητας της αντίδρασης
και να καθορίσετε την τάξη της αντίδρασης.

5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
β. Να προσδιορίσετε τις µονάδες της σταθεράς ταχύτητας k και την αριθµητική τιµή της.
5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
γ. Αν η αρχική συγκέντρωση του Α είναι 1Μ να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των
συγκεντρώσεων των σωµάτων Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο.
8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
δ. Πώς επηρεάζεται η ταχύτητα της αντίδρασης, αν η αντίδραση πραγµατοποιηθεί σε δοχείο
µικρότερου όγκου;
7 ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΘΕΜΑ 4ο

Σε κενό δοχείο 4L εισάγονται 8mol C2H6 τα οποία θερµαίνονται στους θο C οπότε
πραγµατοποιείται η αντίδραση: C2 H6(g) ⇌ C 2H 4(g) + H 2(g) . Όταν αποκατασταθεί η χηµική

ÈÅ

ισορροπία στο δοχείο ανιχνεύονται 8g H2 (Ar,H=1).
α) Ποια η απόδοση της αντίδρασης και η Κc;
β) Τι ποσό θερµότητας εκλύεται ή απορροφάται µέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία;
γ) Ενώ βρισκόµαστε σε Χ.Ι. µειώνουµε τον όγκο του δοχείου στα 2L και ταυτόχρονα
προσθέτουµε στο δοχείο 4mol C2H6. Προς ποια κατεύθυνση θα εκδηλωθεί αντίδραση;
∆ίνονται οι ενθαλπίες καύσης:
C2H6(g)= -1560KJ/mol, C2H4(g)= -1410KJ/mol και H2(g)= -285KJ/mol
Μονάδες 25

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

