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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΗΜΔΙΑ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

ΔΞΔΤΑΣΤΔΑ ΥΛΗ: 2-5o 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:29/01/2022 

ΔΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΔΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ 

 

ΘΔΜΑ 10 

Α. Σηηο εξσηήζεηο 1-5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη δίπια ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε:  

 

1.Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ ζπγθξνχζεσλ, γηα λα είλαη κηα ζχγθξνπζε απνηειεζκαηηθή 

πξέπεη ηα κφξηα λα έρνπλ: 

α. ελέξγεηα κηθξφηεξε απφ ηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο 

β. θαηάιιειε ηαρχηεηα θαη θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ 

γ. θαηάιιειε ηαρχηεηα θαη ηπραίν πξνζαλαηνιηζκφ 

δ. έιζεη ζε επαθή 

 

2.Σε κηα εμψζεξκε αληίδξαζε ε ελζαιπία ησλ πξντφλησλ είλαη: 

α. κηθξφηεξε απφ ηελ ελζαιπία ησλ αληηδξψλησλ. 

β. κεγαιχηεξε απφ ηελ ελζαιπία ησλ αληηδξψλησλ 

γ. ίζε κε ηελ ελζαιπία ησλ αληηδξψλησλ 

δ. εμαξηάηαη απφ ηελ αληίδξαζε 
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3.Η δηάζπαζε ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ είλαη δηαδηθαζία: 

α. εμψζεξκε 

β. ελδφζεξκε 

γ. ζεξκννπδέηεξε 

δ. άιινηε εμψζεξκε, άιινηε ελδφζεξκε, άιινηε ζεξκννπδέηεξε 

 

4.Σ’ έλα δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία: 

Α(s) + 2B(g)  Γ(s) +2Γ(g), ΓΗ>0 

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ Β  

πνπ πεξηέρεηαη ζην δνρείν; 

α. ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 

β. ε εηζαγσγή αεξίνπ Γ ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη φγθν 

γ. ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ππφ ζηαζεξφ φγθν 

δ. ε εηζαγσγή ζηεξενχ Γ ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνλ φγθν 

 

5.Ινληηζκφο κηαο κνξηαθήο έλσζεο νλνκάδεηαη: 

α. ε πξφζιεςε ή απνβνιή ειεθηξνλίσλ απφ απηή  

β. ε κεηαηξνπή ηεο ζε ηφληα, φηαλ βξεζεί κέζα ζε ειεθηξηθφ πεδίν 

γ. ε κεηαηξνπή ησλ κνξίσλ ηεο έλσζεο ζε ειεθηξηθά δίπνια 

δ. ε αληίδξαζε ησλ κνξίσλ ηεο κε ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε πξνο ζρεκαηηζκφ ηφλησλ 

 

ΘΔΜΑ 20 

Α. Να ζπκπιεξσζνχλ ηα θελά ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ: 

1.Η δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηφλησλ θαηά ηε δηάιπζε κνξηαθψλ ελψζεσλ ζην λεξφ 

νλνκάδεηαη…………………… ελψ ε δηαδηθαζία κε ηε νπνία ειεπζεξψλνληαη ηα πξνυπάξρνληα 

ηφληα θαηά ηε δηάιπζε ηνληηθψλ ελψζεσλ ζην λεξφ νλνκάδεηαη……………………. 

2.Σηηο αληηδξάζεηο   ΝΗ3 + Η2Ο          NH4
+  + OH-   (1) 

                             NH4
+ + Η2Ο         ΝΗ3   + H3O

+  (2) 
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ην λεξφ ζπκπεξηθέξεηαη ζηελ(1) σο……….. θαη ζηε (2) σο………….. θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη……………….. ……………………… 

3.Τν αληφλ  Α- ιέγεηαη ……………….. …………………… ηνπ νμένο ΗΑ. 

4. Γε κπνξεί λα εθδεισζεί ν φμηλνο ραξαθηήξαο ρσξίο  ηελ παξνπζία ……..……..θαη δελ 

κπνξεί λα εθδεισζεί ν………… ραξαθηήξαο ρσξίο ηελ παξνπζία νμένο. 

(10 μονάδες) 

B) Τν CH3COOH ζην λεξφ ηνληίδεηαη κεξηθά ζηνπο 25oC, ελψ ζηελ πξνππιακίλε ην CH3COOH 

ηνληίδεηαη πιήξσο ζηνπο 25 oC.  

α) Πνηνο απφ ηνπο δχν δηαιχηεο λεξφ θαη πξνππιακίλε, ζπκπεξηθέξεηαη σο ηζρπξφηεξε βάζε 

θαηά Brönsted-Lowry; 

β) Η πξφηαζε «Τν CH3COOH είλαη έλα αζζελέο νμχ» ραξαθηεξίδεηαη σο ζσζηή ή 

ιαλζαζκέλε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(5 μονάδες) 

Γ) Σε θελφ δνρείν ζηαζεξνχ φγθνπ βάδνπκε 6 mol Ν2 θαη 10 mol Η2. Απηά αληηδξνχλ θαη 

ζρεκαηίδνπλ ΝΗ3 ζχκθσλα κε ηελ ηζνξξνπία: 

Ν2(g)  +3H2 (g)             2NH3(g) 

Αλ ε απφδνζε ηεο αληίδξαζεο είλαη  90% λα ππνινγίζεηε: 

1. ηε κάδα ηεο ακκσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη. 

2. Τν γξακκνκνξηαθφ θιάζκα ηεο ακκσλίαο ζην κείγκα ηζνξξνπίαο. 

Σρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ν=14, Η=1 

(5 μονάδες) 

Γ) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ σο ζωζηές ή λάθος θαη λα 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

1.Η ελζαιπία ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

2.Η ελζαιπία 1 mol CO ζε πίεζε 1 atm θαη ζεξκνθξαζία 27 νC είλαη ζηαζεξή αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ παξαζθεπάζηεθε ην CO. 

3.Eλα ζχζηεκα έρεη ελζαιπία δελ έρεη ζεξκφηεηα. 

4.Καηά ηελ θαχζε ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ ειεπζεξψλεηαη ζεξκφηεηα ζην πεξηβάιινλ. 

5.Οη κεηαηξνπέο ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή εμεηάδνληαη απφ ηε ζεξκνρεκεία. 

(5 μονάδες) 
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ΘΔΜΑ 30 

A) Σε λεξφ δηαιχεηαη πνζφηεηα NaOH νπφηε πξνθχπηεη δηάιπκα Γ1 φγθνπ 2 L ην νπνίν έρεη 

pH = 12. 

α) Υπνινγίζηε ηε κάδα ηνπ NaOH πνπ δηαιχζεθε ζην λεξφ. 

β) Πφζα mL Η2Ο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 10 mL ηνπ Γ1 ψζηε λα πξνθχςεη δηάιπκα Γ2 ην 

pH ηνπ νπνίνπ λα δηαθέξεη θαηά δχν κνλάδεο απφ ην pH ηνπ δηαιχκαηνο Γ1. 

γ) Με πνηα αλαινγία φγθσλ πξέπεη λα αλακίμνπκε ην δηάιπκα Γ2 θαη πδαηηθφ δηάιπκα (Γ3) 

ΚΟΗ 0,1 M ψζηε λα πξνθχςεη δηάιπκα Γ4 ην νπνίν λα έρεη pH = 11. 

(15 μονάδες) 

 

Έλα δνρείν φγθνπ 10 L πεξηέρεη 60 g ζθφλεο C. Eηζάγνπκε ζην δνρείν 44,8L CO2 Β) 

κεηξεκέλα ζε stp ζπλζήθεο. Τν κείγκα C θαη CO2 ζεξκαίλεηαη ζηνπο 727 o C. Απνθαζίζηαληαη 

ε ηζνξξνπία: 

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

Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ε ζπλνιηθή κάδα ησλ αεξίσλ είλαη 100 g.Nα ππνινγίζηε: 

1.ηελ απφδνζε ηεο αληίδξαζεο 

2.ηελ ζηαζεξά Κc ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηε κνλάδα ηεο ζηνπο 727 νC. 

3.ηελ νιηθή πίεζε ησλ αεξίσλ ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο C=12,Ο=16 θαη ε ζηαζεξά ησλ αεξίσλ 

R=0,082atm*L * mol-1 * K-1 

(6 μονάδες) 

 

Γ) Τν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηελ  θαηαλνκή Maxwell- Boltzmann γηα ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ελφο αεξίνπ. Η Δa είλαη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο γηα ηελ αληίδξαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη. Η γθξίδα πεξηνρή πεξηγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ κνξίσλ ηνπ   αεξίνπ: 
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α. πνπ έρνπλ ηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ γηα λα δψζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζπγθξνχζεηο.  

β. πνπ δελ έρνπλ αξθεηή ελέξγεηα γηα λα αληηδξάζνπλ. 

γ. πνπ δίλνπλ απνηειεζκαηηθέο ζπγθξνχζεηο. 

δ. πνπ έρνπλ αξθεηή ελέξγεηα γηα λα αληηδξάζνπλ.  

(4 μονάδες) 

 

ΘΔΜΑ 40 

 
Α) Σε δοσείο ζηαθεπού όγκος ειζάγοςμε 0,2 mol Ν2Ο4 ηα οποία διαζπώνηαι ζύμθωνα με ηην   

ανηίδπαζη:  

 

 

         Ν2Ο4(g)           2ΝΟ2(g) 

Μετά την αποκατάςταςη τησ χημικήσ ιςορροπίασ διαπιςτώνεται ότι η ποςότητα (mol) του 

ΝΟ2 είναι διπλάςια από την ποςότητα του Ν2Ο4. Να υπολογιςτοφν: 

i) η απόδοςη τησ αντίδραςησ 

ii) το ποςό τησ θερμότητασ που εκλφεται, ή απορροφάται κατά την αντίδραςη που γίνεται 

ςτο δοχείο.  

Δίνονηαι οι θεπμοσημικέρ εξιζώζειρ:  

 

Ν2 + 2Ο2 → 2ΝΟ2 , ΓΗ1= 67 KJ  
Ν2 + 2Ο2 → Ν2Ο4 , ΓΗ2= 10 KJ 

(6 μονάδες) 
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Β) Γχν καζεηέο Α θαη Β κειέηεζαλ ηελ ρεκηθή θηλεηηθή ηεο αληίδξαζεο:  

2Η2(g) + 2NO(g) → N2(g) + 2H2O(g) θαη πξνζδηφξηζαλ πεηξακαηηθά ηνλ λφκν 

ηαρχηεηαο υ=k[H2][NO]2 .  

Οη καζεηέο Α θαη Β πξφηεηλαλ ηνπο παξαθάησ κεραληζκνχο γηα ηελ αληίδξαζε απηή: 

Μαθηηής Α:  

Η2(g) + NO(g) → N(g) + H2O(g), αξγφ ζηάδην  

Ν(g) + NO(g) → N2(g) + O(g), γξήγνξν ζηάδην  

Η2(g) + O(g) → H2O(g), γξήγνξν ζηάδην 

Μαθηηής Β:  

Η2(g) + 2NO(g) → N2Ο(g) + H2O(g), αξγφ ζηάδην  

Η2(g) + N2O(g) → N2(g) + H2O(g), γξήγνξν ζηάδην 

1) Πνηνο καζεηήο πξνηείλεη έλαλ κεραληζκφ πνπ κπνξεί λα είλαη απνδεθηφο θαη πνηνο 

πξνηείλεη έλαλ ιαλζαζκέλν κεραληζκφ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

2)  Πνηεο είλαη νη κνλάδεο ηεο ζηαζεξάο ηαρχηεηαο k; 

(5 μονάδες) 

 
Γ) Σε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζ oC γηα ηελ αληίδξαζε:   
 

PbCO3(s)          PbO(s) + CO2(g) 

 

δίλεηαη Kc = 0,04. 
  
Σε δχν δνρεία Α θαη Β φγθνπ 10 L ην θαζέλα ζηνπο ζ oC εηζάγνληαη:  
 
Γοχείο Α: 10 g PbCO3(s), 10 g PbO(s) θαη 0,5 mol CO2(g).  
 
Γοχείο B: 10 g PbCO3(s), 20 g PbO(s) θαη 0,4 mol CO2(g).  
 
Σε πνην δνρείν ηειηθά ζα ππάξρεη πεξηζζφηεξε κάδα PbCO3(s); Να αηηηνινγήζεηε ηηο 
απαληήζεηο ζαο. 
 
 

(6 μονάδες) 
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Υδαηηθφ δηάιπκα Γ1 αζζελνχο κνλνπξσηηθνχ νμένο ΗΑ έρεη φγθν V1= 30 ml, βαζκφ Γ) 

ηνληηζκνχ α1=0,2 θαη ζπγθέληξσζε C1=1M. Αξαηψλνπκε ην δηάιπκα κε λεξφ θαη πξνθχπηεη 
λέν δηάιπκα Γ2 ζην νπνίν ν βαζκφο ηνληηζκνχ ηνπ νμένο είλαη α2=0,25 θαη ε ζεξκνθξαζία 
είλαη ίδηα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ  Γ1. 
 
1.λα ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνχ ηνπ νμένο. 
 
2.λα ππνινγίζεηε ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αξαίσζε ηνπ αξρηθνχ 
δηαιχκαηνο. 
 

(8 μονάδες) 

 


