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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

  Προσθετικές Ιδιότητες 

1) Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών 

του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την τάση ατµών του νερού, είναι: 

α) µεγαλύτερη 

β) ίδια 

γ) µικρότερη   

δ) µεγαλύτερη, µόνο όταν η ουσία που διαλύθηκε  δεν ιονίζεται.  

2) Από τις παρακάτω χηµικές ουσίες, µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει το 

α. CC2  β. ΝaC;  γ. H2O  δ. HF . 

3) Σε καθαρό νερό διαλύεται γλυκόζη. Το διάλυµα που σχηµατίζεται παρουσιάζει σε σχέση µε 

το νερό: 

α. µικρότερο σηµείο βρασµού 

β. ίδιο σηµείο βρασµού 

γ. µικρότερο σηµείο πήξης 

δ. µεγαλύτερο σηµείο πήξης. 

4) Για κάθε είδος διαµοριακών δυνάµεων της στήλης (Ι) να γράψετε στο τετράδιό σας το ζεύ-

γος της στήλης (ΙΙ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

5) Ισοτονικά είναι τα διαλύµατα που έχουν την ίδια: 

α. ωσµωτική πίεση  β. Συγκέντρωση  γ. τάση ατµών δ. θερµοκρασία. 

6) Υδατικό διάλυµα µη πτητικής ουσίας αραιώνεται µε καθαρό νερό. Πώς θα µεταβληθεί η 

τάση ατµών του διαλύµατος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

7) Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή θερµοκρασία, λέγεται: 

α. Βρασµός  β. Εξάχνωση  γ. Εξάτµιση  δ. υγροποίηση. 

8) Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις αναπτύσσεται µεταξύ των µορίων της δεσµός υδρογό-

νου; 

α. ΗΙ   β. HCl  γ. HF    δ. HBr  

9) Η µετάβαση του νερού από την υγρή στη στερεή κατάσταση ονοµάζεται: 

α. Τήξη  β. Πήξη  γ. Υγροποίηση δ. εξαέρωση 

10) Σε δοχείο όγκου V περιέχεται µείγµα δύο αερίων Α και Β. Η ολική πίεση (Pολ) του µείγµα-

τος είναι 10 atm. Η µερική πίεση (ΡΑ) του Α είναι 3 atm. Η µερική πίεση (ΡB) του B είναι: 

α. 5 atm  β. 13 atm  γ. 7 atm   δ. 8 atm   

                   Στήλη (Ι)     Στήλη (ΙΙ) 

1.   ∆υνάµεις διασποράς  α. Η2Ο - Η2Ο 

2.  ∆υνάµεις διπόλου  - διπόλου β. J2 - J2 

3.  ∆εσµός υδρογόνου γ. HCl – HCl 

4.  ∆υνάµεις ιόντος – διπόλου δ. Βr
-
  - H2O  

 ε. CH4 - H2O 
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11) Ισχυρότερες δυνάµεις διασποράς (London) αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων: 

 

12) Μεταξύ των µορίων του H2O σχηµατίζονται δεσµοί υδρογόνου. Αυτό έχει σαν συνέπεια το 

νερό να εµφανίζει σχετικά: 

α. µεγάλη τάση ατµών 

β. µικρή επιφανειακή τάση 

γ. µεγάλο σηµείο βρασµού 

δ. µικρό ιξώδες. 

13) Αν ένα υδατικό διάλυµα γλυκόζης έχει την ίδια συγκέντρωση και την ίδια θερµοκρασία µε 

ένα υδατικό διάλυµα ζάχαρης, τότε τα δύο διαλύµατα έχουν την ίδια ωσµωτική πίεση.  

Σηµειώνεται ότι τα δύο υδατικά διαλύµατα είναι αραιά και µοριακά. 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

14) ∆ίνονται οι παρακάτω χηµικές ουσίες: 

Cl2,  HCl,  H2O,  NaCl.  

Να αναφέρετε το είδος των δυνάµεων που αναπτύσσονται µεταξύ µορίων ή ιόντων κάθε 

ουσίας. 

15) Από τις παρακάτω χηµικές ουσίες, µε παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες (Μr), το υψη-

λότερο σηµείο βρασµού έχει η ουσία: 

α. Η2S  (Mr=34) 

β. F2   (Mr=38) 

γ. CH3OΗ (Mr=32) 

δ. CH3CH3 (Mr=30) 

16) Ένα µίγµα δύο αερίων Α και Β βρίσκεται σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου. Ποσότητα 

ενός τρίτου αερίου Γ εισάγεται στο ίδιο δοχείο και η θερµοκρασία παραµένει σταθερή. Τα 

αέρια Α, Β, Γ δεν αντιδρούν µεταξύ τους.  

Πώς µεταβάλλεται η τιµή της µερικής πίεσης του αερίου Α, του γραµµοµοριακού κλάσµα-

τος του αερίου Β και της ολικής πίεσης του µίγµατος, εξαιτίας της εισαγωγής του αερίου Γ; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

17) Από τις παρακάτω χηµικές ουσίες µε παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες (Μr), το χαµη-

λότερο σηµείο βρασµού έχει η ουσία: 

 α. CH4    (Μr = 16) 

 β. NH3    (Μr = 17) 

 γ. HF      (Μr = 20) 

 δ. H2O    (Μr = 18). 

18) ∆εσµός υδρογόνου αναπτύσσεται µεταξύ των µορίων της ένωσης 

α. H2O  β. HCΙ  γ. H2S  δ. CH4 . 

19) Σε κλειστό δοχείο επικρατεί δυναµική ισορροπία µεταξύ H2O (l) και H2O (g). Αν µειώσουµ 

ε τον όγκο του δοχείου υπό σταθερή θερµοκρασία, τότε ποια από τις παρακάτω προτάσεις 

δεν είναι σωστή ; 

α. Η τάση ατµών του Η2Ο παραµένει σταθερή . 

α. CH3
_
CH2

_
CH2

_
CH2

_
CH3      γ.  CH3-CΗ2

_
CH3 

               C
|
Η3         

β.  CH3- C
|
-CH3         δ. CH3

_
CH3 

        CH3 
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β. Ο αριθµός mol του H2O (g) αυξάνεται . 

γ. Η συγκέντρωση του H2O (g) παραµένει σταθερή . 

δ. Η ποσότητα του H2O (l) αυξάνεται . 

20) Ποια από τις παρακάτω ουσίες είναι πρακτικά αδιάλυτη στο νερό ; 

Α. εξάνιο (CH3CH2CH2CH2CH2CH3) 

β. υδροχλώριο (Η Cl) 

γ. αιθανόλη (CH3CH2OH) 

δ. υδροφθόριο (Η F) 

21) ∆εσµός υδρογόνου αναπτύσσεται µεταξύ των µορίων της ένωσης 

α. CO2.   β. HF.   γ. HCl   δ. HI . 

22) Σε δοχείο όγκου V περιέχεται µίγµα τριών αερίων Α, Β,  Γ. Η ολική πίεση του µίγµατος 

είναι 10 atm. Εάν η µερική πίεση του Α είναι 2 atm και η µερική πίεση του Β είναι 4 atm, 

τότε η µερική πίεση του Γ είναι 

α. 2 atm.  β. 4 atm.  γ. 6 atm.  δ. 8 atm. 

23) Για ενώσεις µε ίδιο ή παραπλήσιο Mr, όσο αυξάνει η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων τό-

σο ……………… το σηµείο ζέσεως. 

Η αντίσταση ενός υγρού στη ροή ονοµάζεται ……………… . 

24) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµ-

µα της Στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό φαινόµενο (ένα φαινόµενο της Στήλης Β πε-

ρισσεύει). 

 

25) Να συγκρίνετε τις παρακάτω ουσίες ως προς το σηµείο βρασµού.  

HF, HI. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

26) Σωστού = λάθους 

i) Η τάση ατµών ενός υγρού εξαρτάται από τη φύση του σώµατος και από τη θερµοκρα-

σία. 

ii) Ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις δεν ευνοούν την εξάτµιση,  και τα αντίστοιχα υγρά χα-

ρακτηρίζονται ως πτητικά . 

iii) Η επιφανειακή τάση ενός υγρού µειώνεται όσο η ισχύς των διαµοριακών δυνάµεων 

αυξάνεται. 

27) Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις σε µία ουσία, τόσο µεγαλύτερο είναι το ση-

µείο βρασµού της.  

28) Όσο ισχυρότεροι είναι οι διαµοριακοί δεσµοί µεταξύ των µορίων ενός υγρού, τόσο µεγαλύ-

τερο είναι το ιξώδες του.  

29) Η τάση ατµών ενός υγρού εξαρτάται από  

α. τη µάζα του υγρού.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Στερεή ουσία µετατρέπεται σε υγρή α. Εξάχνωση 

2. Στερεή ουσία µετατρέπεται σε αέρια β. Πήξη 

3. Υγρή ουσία µετατρέπεται σε αέρια γ. Τήξη 

4. Αέρια ουσία µετατρέπεται σε υγρή δ. Υγροποίηση 

 ε. Εξάτµιση 
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β. τον όγκο του δοχείου.  

γ. την εξωτερική πίεση.  

δ. τη θερµοκρασία.  

30) Σε ποια από τις παρακάτω ουσίες αναπτύσσονται οι ισχυρότερες διαµοριακές δυνάµεις;  

α. CH3-CH3  

β. CH3-Ο-CH2-CH3  

γ. CH3-CH2-CH3  

δ. CH3-CH2-CH2-ΟΗ 

 

 

 

 

Ασκήσεις 

31) Σε 500g νερού διαλύουµε ορισµένη ποσότητα γλυκόζης (C6H12O6), οπότε προκύπτει διάλυ-

µα ∆1 µε σηµείο ζέσεως 100,26°C.  

α)Υπολογίστε τη µάζα της γλυκόζης που διαλύσαµε, δεδοµένου ότι το σηµείο ζέσεως 

του καθαρού νερού είναι 100°C και η ζεσεοσκοπική σταθερά του είναι Kb=0,52. 

∆ίνονται οι ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη) των στοιχείων:  C:12  H:1 

 O:16 

β) Αραιώνουµε το διάλυµα ∆1 (µε προσθήκη νερού), οπότε προκύπτει διάλυµα ∆2 ω-

σµωτικής πίεσης Π=1,5 atm στους 300°Κ. Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος ∆2. 

∆ίνεται R=0,082 Latm/mol°K 

γ) Ποιο από τα δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 έχει χαµηλότερο σηµείο πήξεως; Αιτιολογήστε 

την απάντησή σας χωρίς να κάνετε αριθµητικούς υπολογισµούς. 

 

Θερµοχηµεία 

32) Η αντίδραση    NaCl+AgNO3→NaNO3+AgCl↓ χαρακτηρίζεται ως: 

 α) εξουδετέρωση 

 β) απλή αντικατάσταση 

 γ) αποσύνθεση 

 δ) διπλή αντικατάσταση. 

33) Από τη µελέτη της θερµοχηµικής εξίσωσης  

 2H2+O2→2H2O(υγρό)+138 Kcal  (18°C)  προκύπτει ότι η θερµότητα καύσης του Η2 είναι: 

α) 138 kcal/mol β)   69 kcal/mol γ)   69 kcal/g δ) 138 kcal 

34) Να διατυπώσετε από µία πρόταση (νόµο ή αρχή), εφαρµογή της οποίας αποτελεί η κάθε µία 

από τις παρακάτω ισοδυναµίες: 

 α) C+O2→CO2+94Kcal  ⇔  2C+2O2→ 2CΟ2+188Kcal 

 β) C+O2→CO2+94Kcal  ⇔  CO2→ C+O2-94Kcal 

35) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση σχηµατισµού του νερού σε αέρια κατάσταση 

 H2(g) + 1
2
1

  O2(g)   !    H2O(g)     ∆Η
0

f = - 242 kJ/mol 

 Για το σχηµατισµό του νερού σε υγρή κατάσταση, σύµφωνα µε τη θερµοχηµική εξίσωση:  
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 H2(g) + 1
2
1

  O2(g) !    H2O(l) η ∆Η
0

f µπορεί να είναι:  

α. + 242 kJ/mol β. - 286 kJ/mol γ. - 198 kJ/mol δ. + 198 kJ/mol. 

36) ∆ίνονται οι θερµοχηµικές αντιδράσεις καύσης  

C (γραφίτης) + Ο2(g) → CO2(g)         ∆Η1 = -393 kJ 

C (διαµάντι) + Ο2(g) → CO2(g)         ∆Η2 = -395 kJ 

Η ενθαλπία µετατροπής  του C (γραφίτης) σε C (διαµάντι) είναι: 

 α. ∆Η =  -788 kJ β. ∆Η =     +2 kJ γ. ∆Η =  +788 kJ δ. ∆Η =      -2 kJ 

37) Να δώσετε τους ορισµούς:  

α. της ενθαλπίας χηµικής αντίδρασης (∆Η) 

β. της πρότυπης ενθαλπίας σχηµατισµού (∆Η
ο

f) 

γ. της πρότυπης ενθαλπίας καύσης (∆Η
ο

c) 

β. Στις εξώθερµες αντιδράσεις η µεταβολή ενθαλπίας είναι ∆Η>0. 

38) ∆ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές αντιδράσεις:  

 1/2 Ν2 (g) + 1/2 O2 (g) → ΝΟ (g),    ∆Η1
°
 = + 90 kJ 

 1/2 Ν2 (g) + O2 (g) → ΝΟ2 (g),        ∆Η2
°
= + 33 kJ  

Η πρότυπη ενθαλπία ∆Η
ο
 της αντίδρασης   

ΝΟ (g) + 1/2 O2 (g) → ΝΟ2 (g) είναι:  

α.  ∆Η
ο
 = + 57 kJ 

β.  ∆Η
ο
 = - 57 kJ 

γ.  ∆Η
ο
 = + 123 kJ 

δ.  ∆Η
ο
 = - 123 kJ. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

39) Από τη θερµοχηµική εξίσωση 

S(s) + O2(g) → SO2 (g)  ∆H = - 296,1 kJ 

 προκύπτει ότι 

α. κατά την καύση οποιασδήποτε ποσότητας S ελευθερώνεται θερµότητα  296,1 kJ. 

β. η αντίδραση είναι ενδόθερµη. 

γ. κατά την καύση 1 mol S ελευθερώνεται θερµότητα  296,1 kJ. 

δ. για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση πρέπει να προσφερθεί ενέργεια από το περι-

βάλλον. 

40) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση  

2SO2 (g) + O2 (g) " 2SO3 (g) . ∆Η
ο
 =  -200kJ 

Αν ∆Η
ο

f
  SΟ2

 και ∆Η
ο

f
  SΟ3

 είναι οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του SO2 και του SO3, 

αντίστοιχα µετρηµένες σε kJ/mol, ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει ; 

 

41) Από τη θερµοχηµική εξίσωση 

 C2H4 (g) + 3O2 (g) → 2CO2 (g) + 2H2O (ℓ),(∆Η
c
o
   ) = - 1400 kJ  

α . ∆Η
ο

 
 = ∆Η

ο

f
  SΟ3  

-∆Η
ο

f
  SΟ2 

β.  ∆Η
ο
  = 2∆Η

ο

f
  SΟ2 

– 2∆Η
ο

f
  SΟ3 

γ.  ∆Η
ο

 
 - ∆Η

ο

f
  SΟ2

 + ∆Η
ο

f
  SΟ2

 =0 

δ.  ∆Η
ο

 
 = 2 ∆Η

ο

f
 SΟ3

 - 2∆Η
ο

f
 SΟ2
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 προκύπτει ότι: 

α. Η αντίδραση είναι ενδόθερµη. 

β. Κατά την πλήρη καύση 1mol C2H4(g) εκλύονται 1400 kJ, σε πρότυπη κατάσταση. 

γ. Κατά την καύση 1g C2H4(g) εκλύονται 1400 kJ, σε πρότυπη κατάσταση. 

δ. Κατά την καύση 1L C2H4(g), µετρηµένου σε συνθήκες STP, εκλύονται 1400 kJ. 

42) Στη θερµοχηµική εξίσωση 

CH4 (g) + 2O2(g)  " CO2 (g) +2H2O (g)  ∆Η = – 212 kcal 

η τιµή ∆Η δηλώνει ότι 

α. H αντίδραση είναι εξώθερµη. 

β. Η αντίδραση είναι ενδόθερµη. 

γ. Κατά την καύση 1g εκλύονται 212 kcal. 

δ. Για να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση πρέπει να προσφερθεί ενέργεια από το περι-

βάλλον. 

43) Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ……………… υπό µορφή θερµότητας στο περιβάλλον, 

ονοµάζονται  ……………… . 

44) Σε µια ενδόθερµη αντίδραση, η ενθαλπία των προϊόντων είναι µεγαλύτερη από την ενθαλ-

πία των αντιδρώντων, για δεδοµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 

45) Η ταχύτητα µιας αντίδρασης αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου.  

46) Στις ενδόθερµες αντιδράσεις η µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η είναι αρνητική (∆Η<0).  

 

 

 

 

Ασκήσεις 

47) Καίγονται 11,2g C2H4 και δίνουν τόση θερµότητα όση χρειάζεται για να µεταβληθεί η 

θερµοκρασία 4 kg νερού κατά 34
o
C.  

Να υπολογίσετε: 

α. Τον αριθµό των mol του αιθενίου (C2H4) που καίγονται. 

β. Την πρότυπη ενθαλπία καύσης του αιθενίου (C2H4). 

 ∆ίνονται:   ειδική θερµοχωρητικότητα cνερού = 1 cal/g· grad  ατοµικά βάρη  C=12, 

H=1 

48) Κατά το σχηµατισµό 4 mol CO(g) από τα στοιχεία του, σε πρότυπες συνθήκες, εκλύονται 

444 kJ. 

α.  Να υπολογιστεί η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού (∆Η°
f
 ) του CO(g) .  

β.  Να σχεδιαστεί ο θερµοχηµικός κύκλος της καύσης του C(s) σε δύο στάδια (πρώτα 

προς CO(g) και το CO(g) στη συνέχεια προς CO2(g)).   

γ.  Να υπολογιστεί η πρότυπη ενθαλπία καύσης  (∆Η
c
o
   ) του CO(g) σε CO2(g). 

∆ίνεται η πρότυπη  ενθαλπία καύσης του C(s):  (∆Η
c
o
   )   = -400 KJ/mol. 

49) ∆ίνονται οι θερµοχηµικές εξισώσεις σε πρότυπη κατάσταση: 
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α. Να βρεθεί η µεταβολή της πρότυπης ενθαλπίας ∆Η° (σε kJ) της αντίδρασης: 

 CH4(g)  +  2 Ο2(g)  →  CΟ2(g)  +  2 H2O(l) 

β. Πόσα g CΟ2  θα σχηµατιστούν κατά την καύση 80g CH4 ; 

γ. Πόσα g CH4 πρέπει να καούν για να εκλυθεί ποσό θερµότητας ίσο µε 230 kJ;  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη) των στοιχείων:   C:12,  Η:1,  Ο:16. 

50) ∆ίνονται οι θερµοχηµικές αντιδράσεις: 

C(γραφίτης) + Ο2(g) → CO2(g)     ∆Η= -393,5 kJ 

C(γραφίτης) + ½  Ο2(g) → CO(g)     ∆Η= -110,5 kJ 

Ποια είναι η ενθαλπία (∆Η) της παρακάτω αντίδρασης 

CΟ(g) + ½  Ο2(g) → CO2(g)      

51) ∆ίνονται οι θερµοχηµικές εξισώσεις: 

Ν2(g) + 3 Η2(g) → 2ΝΗ3(g)  ∆Η1 = -90kJ 

H2(g) + 1
1
2

  O2(g) → H2O(l)  ∆Η2 = -285kJ 

α.  Να υπολογίσετε την ενθαλπία σχηµατισµού της αέριας NH3. 

β. Να υπολογίσετε την ενθαλπία  της αντίδρασης: 

    4ΝΗ3(g) + 3O2(g) → 2Ν2(g) + 6H2O(l)  

γ. Αέριο µίγµα που περιέχει 12mol ΝΗ3 και 6mol Ο2 αντιδρά προς σχηµατισµό Ν2 και Η2Ο 

σύµφωνα µε την παραπάνω αντίδραση. Να υπολογίσετε το ποσό θερµότητας που 

ελευθερώνεται ή απορροφάται κατά την αντίδραση. 

 Όλες οι ενθαλπίες των αντιδράσεων αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες. 

52) ∆ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές αντιδράσεις:  

 

Η πρότυπη ενθαλπία ∆Η
ο
 της αντίδρασης ΝΟ (g) +  1

2
1

  O2 (g) → ΝΟ2 (g) είναι:  

i) ∆Η
ο
 = + 57 kJ 

ii) ∆Η
ο
 = - 57 kJ 

iii) ∆Η
ο
 = + 123 kJ 

iv) ∆Η
ο
 = - 123 kJ. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

53) ∆ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές εξισώσεις  

C(s) +  O2(g) → CO2(g)   ∆H1          (1) 

C(s) +  1
2
1

  O2(g) → CO(g)   ∆H2 = -110 kJ   (2) 

CO(g) +  1
2
1

  O2(g) → CO2 (g)  ∆Η3       (3) 

H θερµότητα που ελευθερώνεται από την πλήρη καύση 5,04g άνθρακα (C) σύµφωνα µε την 

αντίδραση (1) απορροφάται όλη από 1000g νερού και αυξάνει τη θερµοκρασία του κατά 

39,3
ο
C  

Να υπολογίσετε: 

α. Το ποσό της θερµότητας που απορροφάται από το νερό. 

1
2
1

  Ν2 (g) +  1
2
1

  O2 (g) → ΝΟ (g),     ∆Η1 ° = + 90 kJ 

1
2
1

  Ν2 (g) + O2 (g) → ΝΟ2 (g),   ∆Η2
ο
 = + 33 kJ  

 

C(s)  +  O2(g)  →  CΟ2(g)   ∆Η°1 = - 400kJ 

H2(g)  + 1
2
1

  O2(g)  →  H2O(l)  ∆Η°2 = - 300kJ 

C(s)  +  2 H2(g)  →  CH4(g)   ∆Η°3 = - 80kJ 
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β. Τη µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η1. 

γ. Τη µεταβολή της ενθαλπίας ∆Η3. 

∆ίνονται: ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού cνερού = 4,2 J/g 
.
 

ο
C,  σχετική ατοµική 

µάζα του  άνθρακα C=12. 

54) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση της καύσης του αιθενίου 

C2H4(g) + 3O2(g)  " 2CO2(g) + 2H2O(;) ∆Η=-340 kcal. 

i) Καίγονται 5,6 g αιθενίου C2H4 (g). Να υπολογίσετε τη µεταβολή της ενθαλπίας όταν τα 

προϊόντα βρεθούν στην ίδια θερµοκρασία και πίεση µε τα αντιδρώντα. 

ii) Πόσα κιλά νερού µπορούν να θερµανθούν από 20° C σε 60° C µε τη θερµότητα που 

παράγει η καύση 5 mol αιθενίου. 

∆ίνονται: ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού c = 1 cal / g°C οι σχετικές ατοµικές µά-

ζες: C=12, H=1. 

55) 0,25 mol αερίου C3H8 καίγονται πλήρως σύµφωνα µε τη θερµοχηµική εξίσωση  

C3H8 (g) + 5O2 (g)" 3CO2 (g) + 4H2O (;), ∆Η1 = - 2100 kJ. 

Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται χρησιµοποιείται για τη θέρµανση 5 kg νερού θερµο-

κρασίας 15 °C.  

Να υπολογίσετε:  

α. το ποσό της θερµότητας που ελευθερώνεται κατά την καύση των 0,25 mol του C3H8.  

β. την τελική θερµοκρασία του νερού.  

 γ. την ενθαλπία  ∆Η2 της αντίδρασης  

2C3H8 (g) + 7O2 (g) " 6CO (g) + 8H2O (;),     ∆Η2 

αν δίνεται ότι  

2CΟ (g) + O2 (g)" 2CO2 (g),   ∆Η3 = - 560 kJ.  

∆ίνεται η ειδική θερµοχωρητικότητα του Η2Ο(;)  c=4,2 J·g
-1
·grad

-1
.  

 

 

Χηµική Κινητική 

56) Η ταχύτητα της αντίδρασης που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: Α(s) + 2B(g) "Γ(g) 

αυξάνει όταν: 

α. αυξηθεί η συγκέντρωση του Α 

β. ελαττωθεί η συγκέντρωση του Β 

γ. ελαττωθεί η συγκέντρωση του Γ 

δ. αυξηθεί η θερµοκρασία. 

57) Στην απλή αντίδραση Α(g)+B(g)→Γ(g), αν οι συγκεντρώσεις των Α και Β διπλασιαστούν, η 

ταχύτητα της αντίδρασης: 

 α) θα µειωθεί στο µισό της αρχικής 

 β) θα τετραπλασιαστεί 

 γ) θα διπλασιαστεί 

 δ) δε θα µεταβληθεί. 

58) Οι καταλύτες αυξάνουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης, επειδή: 

α. αυξάνουν την ενέργεια ενεργοποίησης  

β. αυξάνουν την απόδοση της αντίδρασης  

γ. µειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης 

δ. µειώνουν τον αριθµό των αποτελεσµατικών συγκρούσεων των µορίων. 
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(2)(1) (3)

mol/LC

t(s)

59) Για τη χηµική αντίδραση Α(g) + B(s) → Γ(g)  δίνεται το διά-

γραµµα συγκέντρωσης - χρόνου: 

α. Σε ποιο  από τα σώµατα της αντίδρασης αντιστοιχεί  

η καµπύλη (2); 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

β.  Ποια από τις καµπύλες (1) ή (3) αντιστοιχεί στο ί-

διο σώµα, αν η αντίδραση πραγµατοποιηθεί παρου-

σία καταλύτη; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

60) ∆ίνεται η αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση  

       2A(g) $ B(g) + 3Γ(g) 

 H γραφική παράσταση µεταβολής της συγκέντρωσης µε το χρόνο, των σωµάτων Α, Β 

και Γ δίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Σε ποιο από τα σώµατα της αντίδρασης αντιστοιχεί η κάθε καµπύλη; 

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

61) Για κάθε απλή αντίδραση αερίων ουσιών της Στήλης Ι δίνεται η τάξη της αντίδρασης στη 

Στήλη ΙΙ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το γράµµα της 

Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

62) Η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης µεταξύ ενός υγρού και ενός στερεού σώµατος: 

α. αυξάνεται όταν αυξηθεί η πίεση  

β. αυξάνεται όταν αυξηθεί η επιφάνεια του στερεού 

γ. µειώνεται όταν αυξηθεί η θερµοκρασία 

δ. αυξάνεται όταν µειωθεί η επιφάνεια του στερεού. 

63) ∆ίνεται η αντίδραση  Α(g) + B(g)  →  Γ(g) 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει πώς µεταβάλλεται η συ-

γκέντρωση του προϊόντος Γ (CΓ) σε συνάρτηση µε το χρό-

νο (t), όταν η αντίδραση πραγµατοποιείται σε δύο διαφορε-

τικές θερµοκρασίες θ1 και θ2. 

α. Ποια θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη; 

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Στήλη Ι 

(απλή αντίδραση) 

Στήλη ΙΙ 

(τάξη)  

1. Α  +  Β  →  Γ α. Πρώτη 

2. ∆  +  2 Ε  →  Ζ β. ∆εύτερη 

3. Κ  →  Λ  +  Μ γ. Τρίτη  

4. 2 Γ  +  2 Μ  →  Ν δ. Τέταρτη 

 ε. Πέµπτη 
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64) Σε κλειστό δοχείο και σε θερµοκρασία θ°C, ποσότητα αερίου ΗΙ διασπάται, σύµφωνα µε 

την αντίδραση: 

2ΗJ(g) → Η2(g)+J2(g) 

α. Πώς θα µεταβληθεί η ταχύτητα της αντίδρασης αν ελαττωθεί ο όγκος του δοχείου; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

β. Η διάσπαση του αερίου ΗJ µπορεί να γίνει και καταλυτικά παρουσία στερεού χρυσού. 

Πώς ονοµάζεται η κατάλυση στην περίπτωση αυτή; 

γ. Πώς ονοµάζεται η θεωρία που ερµηνεύει ικανοποιητικά την παραπάνω κατάλυση; 

65) Σε δοχείο εφοδιασµένο µε έµβολο πραγµατοποιείται η αντίδραση:   

                                    Ν2 (g) + 3Η2 (g) → 2ΝΗ3 (g) . 

 Η ταχύτητα σχηµατισµού της αέριας ΝΗ3 αυξάνεται µε: 

α. προσθήκη ΝΗ3 

β. προσθήκη Ν2 

γ. µείωση της θερµοκρασίας 

δ. αύξηση του όγκου του δοχείου. 

66) Η αµµωνία παρασκευάζεται σύµφωνα µε την αντίδραση  

   Ν2(g)+3H2(g) $ 2NH3(g)+22 kcal 

 Για να αυξήσουµε την ποσότητα της παραγόµενης αµµωνίας πρέπει: 

α) να αυξήσουµε τη θερµοκρασία 

β) να προσθέσουµε καταλύτη 

γ) να αυξήσουµε την πίεση 

δ) να ελαττώσουµε την πίεση. 

67) Πώς επηρεάζεται η ταχύτητα αντίδρασης από την επιφάνεια επαφής στερεού σώµατος που 

συµµετέχει στην αντίδραση; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα. 

68) Να αναφέρετε ονοµαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης. 

69) Ενέργεια ενεργοποίησης ονοµάζεται η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχουν τα συγκρου-

όµενα µόρια για να είναι η σύγκρουσή τους .................. και συµβολίζεται µε Εα. 

70) Καταλύτης ονοµάζεται µια ουσία που .................. την ταχύτητα µιας αντίδρασης χωρίς ο 

ίδιος να καταναλώνεται ή να αλλοιώνεται χηµικά. 

71) Να γράψετε το παρακάτω κείµενο στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένο. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι:  

α. η   , µε τη προϋπόθεση ότι ένα τουλάχιστον από τα αντιδρώντα σώµατα είναι αέριο 

β. η    επαφής των στερεών 

γ. η    των αντιδρώντων σωµάτων  

δ.  οι ακτινοβολίες 

ε.  η     

στ.  οι    

72) Σύµφωνα µε τη θεωρία των συγκρούσεων για να αντιδράσουν δύο µόρια πρέπει να συ-

γκρουσθούν αποτελεσµατικά, δηλαδή να έχουν την κατάλληλη ……………… και το σω-

στό ………………  . 

73) Ο νόµος δράσεως των µαζών για την απλή αντίδραση Α(g)+2B(g)→Γ(g)+∆(g) εκφράζεται µε τη 

µαθηµατική σχέση . . . . . . . . . . .  και η αντίδραση αυτή είναι . . . . . . . . . . . τάξεως. 

74) Σωστού - Λάθους 
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i) Για την αντίδραση της καύσης του άνθρακα σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 

 C(s)+Ο2(g)→CO2(g) 

ο νόµος της ταχύτητας είναι:      υ=k[Ο2] 

ii) Αυτοκατάλυση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο, ένα από τα αντιδρώντα µιας χηµικής 

αντίδρασης δρα ως καταλύτης. 

iii) Οι καταλύτες επηρεάζουν τη θέση  της χηµικής ισορροπίας. 

iv) H παρουσία καταλύτη σε µ ία αντίδραση αυξάνει την ενέργεια ενεργοποίησής της  

v) Η υδρογόνωση του C2H4(g) σε C2H6(g) παρουσία νικελίου σύµφωνα µε την εξίσωση 

C2H4 (g) + H2 (g)  %  
Νi(s)

      C2H6 (g) 

 είναι µια περίπτωση οµογενούς κατάλυσης. 

vi) Η ταχύτητα µιας αντίδρασης αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου.  

75) Να εξηγήσετε γιατί η αύξηση της θερµοκρασίας γενικώς προκαλεί αύξηση της ταχύτητας 

µιας αντίδρασης. 

76) ∆ίνεται η αντίδραση  

4ΗCl (g) + O2 (g) " 2Cl2 (g) + 2H2O (g) . 

Ποιος από τους παρακάτω λόγους δεν εκφράζει τη στιγµιαία ταχύτητα της αντίδρασης;  

dt

OHd

dt

dt

dt

HCld

][

2

1
   δ.

]d[Cl
   γ.

]d[O
-    β.

][

4

1
    .a

2

2

2

−

 

77) Πειραµατικές µετρήσεις έδειξαν ότι η αντίδραση Α(g) + 2Β(g) " Γ(g) + 2∆(g) είναι πρώ-

της τάξης ως προς Α και πρώτης τάξης ως προς Β.  

α. Να γράψετε το νόµο της ταχύτητας για την παραπάνω αντίδραση.  

β. Να δώσετε έναν πιθανό µηχανισµό δύο σταδίων για την αντίδραση, αναφέροντας 

ποιο στάδιο καθορίζει το νόµο της ταχύτητας.  

 

 

 

Ασκήσεις 

78) ∆ίνεται η αντίδραση     2Α(g) + B(g)  !   3Γ(g)   η οποία πραγµατοποιείται σε κατάλληλες 

συνθήκες µέσα σε δοχείο όγκου V = 2L. Οι αρχικές ποσότητες των σωµάτων Α και Β είναι 

ίσες µε 5mol το καθένα. Μετά από χρόνο t = 10s από την έναρξη της αντίδρασης, στο δο-

χείο βρέθηκαν 3 mol του σώµατος Β. 

α. Ποιες είναι οι ποσότητες των σωµάτων Α και Γ αντίστοιχα σε χρόνο t = 10s  

β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης για το χρονικό διάστηµα από 0 έως 10s. 

γ. Πειραµατική µελέτη έδειξε ότι ο νόµος της ταχύτητας αυτής της αντίδρασης είναι   

  υ = k [A]
2
 ⋅ [B] 

 Η αντίδραση αυτή είναι απλή ή γίνεται σε στάδια; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να καθορίσετε την τάξη της αντίδρασης. 
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79) Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 20 mol  αερίου Α και 40 mol αερίου Β, οπότε πραγµατο-

ποιείται η απλή χηµική αντίδραση: 

  Α(g)  +  3B(g)  →  2Γ(g) 

Η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης, σε ορισµένη θερµοκρασία θ,  είναι:  

  k= 0,1 mol
-3

· L
3
 · s

-1
 . 

α.  Να διατυπώσετε το νόµο της ταχύτητας της αντίδρασης.  

β.  Να βρείτε την τάξη της αντίδρασης. 

γ.  Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης. 

δ.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης όταν, µετά από χρόνο t, στο δοχείο θα 

έχουν σχηµατιστεί 20 mol του αερίου Γ. 

80) Σε σταθερή θερµοκρασία πραγµατοποιείται η  αντίδραση 

2 Α(g) + B(g) → Γ(g) + ∆(g) 

και λαµβάνονται τα πειραµατικά δεδοµένα που δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
α. Να βρείτε το νόµο της ταχύτητας για την αντίδραση. 

β. Η αντίδραση αυτή είναι απλή ή γίνεται σε στάδια; 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

γ. Να υπολογίσετε την τιµή της σταθεράς ταχύτητας k και να προσδιορίσετε τις µονάδες 

της. 

81) Σε κλειστό  και  κενό δοχείο όγκου 2L και σε θερµοκρασία θ °C εισάγονται 0,6 mol αερίου 

Α και 0,4 mol αερίου Β, οπότε πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση: 

Α (g) + B (g) → 2Γ (g)    ∆Η = + 20 kJ 

Μετά από 10 s στο δοχείο υπάρχουν 0,4 mol αερίου Γ. 

Να υπολογίσετε: 

α. Το ποσό θερµότητας που απορροφάται κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 s. 

β. Τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης για τα πρώτα 10 s.  

γ. Την ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγµή t = 10 s. 

∆ίνεται η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης:  k = 0,05 mol
-1

 ⋅ L ⋅ s
-1

 . 

82) Σε κενό και κλειστό δοχείο όγκου V=2L εισάγονται 0,4 mol αερίου ΝΟ και 0,3 mol αερίου 

Η2, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση (Ι ) 

2 ΝΟ (g) + 2 Η2 (g)"Ν2 (g) +2 Η2Ο (g) (Ι ) 

Η αντίδραση αυτή πραγµατοποιείται στα εξής στάδια : 

2 ΝΟ (g) + H2 (g " N2 (g) + H2O2 (g) (αργή αντίδραση )  

Η2 Ο2 (g) + Η2 (g) " 2H2O (g) (γρήγορη αντίδραση ) 

Θεωρείται ότι η αντίδραση (Ι ) πραγµατοποιείται σε σταθερή θερµοκρασία θ °C. 

∆ίνεται ότι η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης (I) είναι k =4 L
2
 mol

-2
 s

-1
 και η µέση 

ταχύτητά της για τα πρώτα 10s είναι 5·10 
-3

 mol L 
-1

 s 
-1

 . 

i) Να γράψετε το νόµο της ταχύτητας για την αντίδραση (Ι ). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

ii) Να υπολογίσετε στο τέλος των 10s 

a) τη συγκέντρωση κάθε αερίου που υπάρχει στο δοχείο. 

b) την ταχύτητα της αντίδρασης (I). 

ΠΕΙΡΑΜΑ Αρχικές συγκεντρώσεις Αρχική ταχύτητα 

 [Α] (mol⋅⋅⋅⋅L
-1
) [Β] (mol⋅⋅⋅⋅L

-1
) υ (mol⋅⋅⋅⋅L

-1
⋅⋅⋅⋅s

-1
) 

1 0,1 0,1 15 ⋅ 10
-4

 

2 0,2 0,1 30 ⋅ 10
-4

 

3 0,1 0,05 7,5 ⋅ 10
-4
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 Χηµική Ισορροπία 

1) Να δικαιολογήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες: 

i) ΄Οταν ένα µείγµα Η2, J2 και ΗJ βρίσκεται σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας, δεν πραγ-

µατοποιείται καµιά χηµική αντίδραση. 

ii) Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός αραιού υδατικού διαλύµατος ζάχαρης, σε ανοικτό 

δοχείο, το σηµείο ζέσεώς του παραµένει σταθερό. 

2) Σε  δοχείο όγκου V και σε θερµοκρασία θ 
ο
C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:  

Ν2(g) + 3 H2(g)   9     2 ΝΗ3(g),  ∆Η < 0 

α.  Πώς θα µεταβληθεί η ποσότητα της αµµωνίας (ΝΗ3), αν ελαττώσουµε τον όγκο του 

δοχείου σε σταθερή θερµοκρασία; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

β. Πώς θα µεταβληθεί η τιµή της Κc αν αυξηθεί η θερµοκρασία; 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

3) Σε τέσσερα κλειστά δοχεία µε δυνατότητα µεταβολής όγκου έχουν αποκατασταθεί αντί-

στοιχα οι παρακάτω χηµικές ισορροπίες. Ποια από αυτές δεν επηρεάζεται από τη µεταβολή 

του όγκου του δοχείου, σε σταθερή θερµοκρασία. 

 

4) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον α-

ριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή µονάδα µέτρησης. 

 

5) Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση µιας χηµικής ισορροπίας. 

6) Από τις παρακάτω προτάσεις να διακρίνετε τις λανθασµένες και να τις διατυπώσετε σωστά. 

α. Κατά την οξείδωση ενός στοιχείου ο αριθµός οξείδωσής του αυξάνεται. 

β. Οι αµφίδροµες αντιδράσεις έχουν απόδοση 100%. 

7) Σε κλειστό δοχείο όγκου V και σε σταθερή θερµοκρασία θ έχει αποκατασταθεί η χηµική 

ισορροπία:  

 PCl5   $  PCl3  +  Cl2 

Να βρείτε προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπιστεί η θέση της χηµικής ισορροπίας και να 

δικαιολογήσετε, σε κάθε περίπτωση, την απάντησή σας µε βάση την αρχή Le 

Chatelier, αν: 

α. Αυξήσουµε την ποσότητα του PCl5 (V=σταθερό). 

β. Αποµακρύνουµε ποσότητα Cl2 (V=σταθερό). 

γ. Ελαττώσουµε τον όγκο V του δοχείου. 

α. H2(g)+ I2(g)  $   2HI(g)  

β. CaCO3(s)   $ CaO(s) + CO2(g)  

γ. C(s) + H2O(g) $ CO(g) + H2(g) 

δ. 3Η2(g) + Ν2(g) $ 2NH3(g) 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α.  Τάση ατµών 1.  J 

β.  Ταχύτητα αντίδρασης 2.   mοl/L 

γ.  Ενθαλπία 3.  mοl/Ls 

δ.  Σταθερά ταχύτητας αντίδρασης 2ας τάξης  4.  atm  

 5.   L/mοls 
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8) Σε δοχείο όγκου V και σε θερµοκρασία θ, έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία 

CΟ(g) + 2H2(g)     $    CH3OH(g)      ∆Η < 0  

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον α-

ριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σωστά. 

 

9) ∆ίνεται η αµφίδροµη αντίδραση: 

3Η2(g) + Ν2(g)    $  2ΝΗ3(g)        ∆Η= -22 kcal 

 Αναφέρετε τρόπους αύξησης της απόδοσης της αντίδρασης. 

10) Για την αµφίδροµη αντίδραση:  

    COCl2(g)   9    CO(g)+Cl2(g) 

 η σχέση που συνδέει τις σταθερές Kc και Kp της χηµικής ισορροπίας είναι: 

α. Κp=Kc  β. Kp=KcRT  γ. Kc=KpRT  δ. Kp=Kc(RT)
2 

11) ∆οχείο περιέχει µίγµα αερίων HCC, Ο2, Η2Ο και CC2 σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας 

στους 400
ο
C σύµφωνα µε την αντίδραση  

   4 HCC(g)+Ο2(g)  9   2Η2Ο(g) +2CC2(g)     ∆Η= -114 kJ 

Πώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση του χλωρίου (CC2) όταν 

α. προστεθεί στο µίγµα ισορροπίας ποσότητα Ο2 χωρίς µεταβολή του όγκου του δοχεί-

ου και της θερµοκρασίας του µίγµατος; 

β. διπλασιασθεί ο όγκος του δοχείου στο οποίο βρίσκεται το µίγµα ισορροπίας χωρίς 

µεταβολή της θερµοκρασίας; 

γ. αυξηθεί η θερµοκρασία χωρίς µεταβολή του όγκου του δοχείου;  

 Να δικαιολογήσετε κάθε µία από τις απαντήσεις σας. 

12) Σε δοχείο που διαθέτει έµβολο έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία που περιγράφεται 

από τη χηµική εξίσωση: 

2ΝO2 (g  9  N2O4 (g)     ∆Η<0 

 Αυξάνεται ή µειώνεται η ποσότητα του N2O4  όταν 

α. αυξηθεί ο όγκος του δοχείου σε σταθερή θερµοκρασία; 

β. µειωθεί η θερµοκρασία χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του δοχείου;  

 Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

13) Σε δοχείο σταθερού όγκου αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία: 

    Ν2(g)+O2(g)   9     2NO(g)  ∆H>0 

 Aν µειωθεί η θερµοκρασία του συστήµατος, τότε: 

α. µειώνεται η σταθερά ισορροπίας Κc 

β. αυξάνεται η απόδοση σε ΝΟ 

γ. µειώνεται η ποσότητα του Ο2 

δ. αυξάνεται η ολική πίεση. 

14) Σωστού λάθους 

i) Ο καταλύτης δεν επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης που καταλύει. 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

α. Αύξηση θερµοκρασίας  1. Αύξηση της τιµής της σταθεράς 

ισορροπίας ΚC 

β. Μείωση του όγκου του δοχείου σε στα-

θερή θ 

2. Μείωση της ποσότητας της  

      CH3OH(g) 

γ. Μείωση της συγκέντρωσης του  

      αερίου CO 

3. Αύξηση της ποσότητας της  

       CH3OH(g) 

 4. Μείωση της τιµής της σταθεράς ι-

σορροπίας Κ  
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ii) Η αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνει την ταχύτητα των αντιδράσεων.  

iii) Η απόδοση µιας χηµικής αντίδρασης αυξάνεται µε τη χρήση καταλύτη. 

iv) Η Κc σταθερά χηµικής ισορροπίας εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία. 

v) Η σταθερά χηµικής ισορροπίας µιας αµφίδροµης χηµικής αντίδρασης µεταβάλλεται µό-

νο µε τη θερµοκρασία. 

vi) Ετερογενή ισορροπία έχουµε όταν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια 

φάση. 

15) Σύµφωνα µε την αρχή Le Chatelier, όταν µεταβληθεί ένας από τους συντελεστές ισορροπί-

ας (………………, ………………, ………………) η θέση της ισορροπίας µετατοπίζεται 

προς εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να αναιρέσει τη µεταβολή που επιφέρεται. 

16) Για την αντίδραση 

2 ΝΟ (g) 9  Ν 2 (g) + O2 (g) , ∆Η <0 

η αύξηση της θερµοκρασίας µειώνει την τιµή της σταθεράς ισορροπίας Κ c . 

17) Σε δοχείο που διαθέτει έµβολο περιέχονται α mol PCl5, β mol PCl3 και γ mol Cl2 σε κατά-

σταση χηµικής ισορροπίας , η οποία περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση 

PCl5 (g)9  PCl3 (g) + Cl2 (g) , ∆Η >0 

Προς ποια κατεύθυνση µετατοπίζεται η ισορροπία, όταν : 

i) αυξηθεί η θερµοκρασία και ο όγκος διατηρείται σταθερός. 

ii) αυξηθεί ο όγκος του δοχείου και η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή . 

iii) προστεθεί επιπλέον αέριο µίγµα που περιέχει α mol PCl5, β mol PCl3 και γ mol Cl2 δια-

τηρώντας τη θερµοκρασία και τον όγκο του δοχείου σταθερά . 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας . 

18) Ποια από τις παρακάτω χηµικές αντιδράσεις είναι ετερογενής και γιατί; 

N2 (g) + 3H2 (g) 9 2NΗ3 (g) 

CaCO3 (s) 9 CaO(s) + CO2(g) 

19) Η προσθήκη καταλύτη αυξάνει την απόδοση µιας αντίδρασης.  

20) Σε κλειστό δοχείο και σε ορισµένη θερµοκρασία θ έχει αποκατασταθεί η ισορροπία  

C (s) + CO2 (g) 9  2CO (g),   ∆Η>0 . 

Προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπισθεί η ισορροπία, αν:  

α. µειώσουµε τη θερµοκρασία, διατηρώντας τον όγκο σταθερό.  

β. αφαιρέσουµε ποσότητα αερίου CO, διατηρώντας τη θερµοκρασία και τον όγκο του 

δοχείου σταθερά.  

γ. µειώσουµε τον όγκο του δοχείου, διατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

 

 

 

 

Ασκήσεις 

21) Σε κλειστό και κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 4mol NO, 2 mol N2 και 2 mol O2, 

σε θερµοκρασία θ1 °C. Για την  εξίσωση 2ΝO (g) 9 Ν2 (g) + O2 (g) η σταθερά ισορροπίας  

είναι  ΚC =  4  σε θερµοκρασία θ1 .  

α. Προς ποια κατεύθυνση κινείται η αντίδραση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

β. Να υπολογίσετε τις ποσότητες, σε mol, των αερίων στη θέση ισορροπίας. 
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γ. Να υπολογίσετε την τιµή της σταθεράς ισορροπίας Κp στη θερµοκρασία θ1. 

δ. Το µίγµα ισορροπίας θερµαίνεται στους θ2 °C  (θ2 >θ1), οπότε αποκαθίσταται µια νέα 

κατάσταση χηµικής ισορροπίας µε σταθερά  K΄c= 1. Να εξετάσετε αν η διάσπαση του 

ΝΟ σε Ν2 και Ο2 είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη αντίδραση. Να αιτιολογήσετε την απά-

ντησή σας. 

22) Ένα δοχείο όγκου V1=2L περιέχει 2mol Η2 και 2mol J2. To µείγµα θερµαίνεται στους θ1°C, 

οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία, 

          Η2(g) + J2(g)  $ 2HJ(g) 

της οποίας η σταθερά είναι Κc = 64 στους θ1°C. 

α) Να υπολογίσετε τον αριθµό mol  κάθε συστατικού του µείγµατος στην κατάσταση 

ισορροπίας.  

β) Αυξάνουµε τον όγκο του δοχείου σε V2=4L υπό σταθερή θερµοκρασία θ1°C. Να εξε-

τάσετε αν θα µεταβληθεί η σύσταση του µείγµατος και να υπολογίσετε τη συγκέ-

ντρωση κάθε συστατικού του. 

γ) Μειώνουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος στους θ2°C διατηρώντας τον όγκο του 

δοχείου σταθερό (V2=4L). Μετά την αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας 

βρέθηκαν στο δοχείο 3mol HJ. Εξετάστε αν η αντίδραση σύνθεσης του HJ από Η2 

και Ι2 είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη. 

23) Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 0,25 mol φωσγενίου (COCl2). Στους 

727 
ο
C το φωσγένιο διασπάται, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 

COCl2(g)       &       CO(g) + Cl2(g) 

Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 0,125 mol χλωρίου (Cl2). 

α. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. 

β. Να υπολογιστεί η σταθερά Κc της χηµικής ισορροπίας στους 727 
ο
C. 

γ. Πόσα mol φωσγενίου πρέπει να προστεθούν στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας 

στους 727 
ο
C  ώστε, όταν αποκατασταθεί νέα χηµική ισορροπία στο δοχείο να πε-

ριέχονται 0,25 mol χλωρίου.  

24) Σε κλειστό και θερµικά µονωµένο θερµιδόµετρο περιέχονται 14 kg H2O. Στο δοχείο της 

αντίδρασης (αντιδραστήρας) του θερµιδοµέτρου όγκου V = 5L εισάγεται ισοµοριακό µείγ-

µα αερίων ΝΟ και Ο2, συνολικής ποσότητας 4 mol, τα οποία αντιδρούν και τελικά αποκα-

θίσταται χηµική ισορροπία, που περιγράφεται από την εξίσωση  

                         2ΝΟ(g) + O2(g) $ 2NO2(g) 

Η ενθαλπία της αντίδρασης 

   2ΝΟ(g) + O2(g)   !  2ΝΟ2(g) είναι ∆Η = -28 kcal. 
Από την έναρξη της αντίδρασης µέχρι την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας η θερµο-

κρασία του νερού αυξήθηκε κατά 1,5 °C. 

α. Να υπολογιστεί το ποσό της θερµότητας που ελευθερώθηκε από την αντίδραση και 

απορροφήθηκε από το νερό του θερµιδοµέτρου. 

β. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και οι ποσότητες όλων των σωµάτων 

στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας. 

γ. Να υπολογιστεί η Kc της αντίδρασης. 

 ∆ίνονται:   Η ειδική θερµοχωρητικότητα ή ειδική θερµότητα του νερού είναι  

c = 1cal/ggrad  ή  1cal/g°C 

Η θερµοχωρητικότητα του θερµιδοµέτρου θεωρείται αµελητέα.  
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25) Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου V = 8,2 L εισάγονται 3 mol αερίου SO2  και  3 mol  αερί-

ου  ΝO2  σε θερµοκρασία  θ = 27 °C   και   αποκαθίσταται   η   χηµική    ισορροπία 

                         SΟ2(g) + NO2(g)   $     SO3(g) + NO(g) 

για την οποία δίνεται η τιµή της σταθεράς ισορροπίας ΚC = 4 σε αυτήν τη θερµοκρασία. 

α. Να υπολογίσετε τον αριθµό mol καθενός  από τα σώµατα που υπάρχουν στο δοχείο 

µετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας. 

β. Να υπολογίσετε τη µερική πίεση του NO(g) σε θερµοκρασία θ = 27 °C   µετά την 

αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας. 

γ. Η ίδια αρχική ποσότητα αερίου SO2 (3 mol) ανάγεται µε την απαιτούµενη ποσότητα 

H2S. 

i) Να γράψετε την οξειδοαναγωγική αντίδραση. 

ii) Να υπολογίσετε τον αριθµό των mol του παραγόµενου θείου (S). 

 ∆ίδεται R = 0,082 Latm/moLK 

26) Σε κλειστό δοχείο όγκου V=10L εισάγονται n mol φωσγενίου (COCℓ2) τα οποία θερµαίνο-

νται στους  327° C και αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία:  COCℓ2(g)   $  CO(g) + Cℓ2(g) 

Ο συνολικός αριθµός mol όλων των συστατικών στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας είναι     

nολ=1,25n, η δε ολική πίεση του µίγµατος στο δοχείο είναι Ρ=24,6 atm. 

Να υπολογίσετε: 

α. Το συνολικό αριθµό των mol των συστατικών του µίγµατος (nολ)  

β. Τον αρχικό αριθµό n  mol (φωσγενίου)  

γ. Την απόδοση α της αντίδρασης 

δ. Την Κc της αντίδρασης.  

   ∆ίνεται R=0,082 L  atm/molK    

27) Σε κενό και κλειστό δοχείο όγκου V=10L εισάγονται 0,3 mol SO2, 0,4 mol NO2, 0,1 mol 

SO3 και  0,4 mol NO. Tο δοχείο θερµαίνεται στους 727
ο
C οπότε αποκαθίσταται η χηµική 

ισορροπία σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση 

SO2(g) + NO2(g) 9  SO3(g) + NO(g) 

Στη θέση χηµικής ισορροπίας βρέθηκε ότι η ποσότητα του SO2(g) είναι 0,1 mol. 

Να υπολογίσετε: 

α. Τις συγκεντρώσεις των αερίων στην κατάσταση της χηµικής ισορροπίας.  

β.  Τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κc . 

γ.  Τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κp. 

δ.  Την ολική πίεση του αερίου µίγµατος στη θέση χηµικής ισορροπίας.  

   ∆ίνονται R=0,082 L.atm/mol.K  . 

28) Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου V=10L εισάγονται λ mol αερίου Ν 2 και µ mol αερίου Η 

2 και αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία: 

Ν2 (g) + 3 Η2 (g) 9  2 ΝΗ3 (g) 

Στην κατάσταση της χη µ ικής ισορροπίας οι συγκεντρώσεις  του Η2(g ) και της ΝΗ3(g ) εί-

ναι [Η2]=1 Μ και [ΝΗ3]=1 Μ . Θεωρείται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης η θερ-

µοκρασία του συστήµατος παραµένει σταθερή και ίση  µε θ °C. ∆ίνεται η τιµή της σταθε-

ράς χηµικής ισορροπίας στους θ °C, Κc =2. 

Να υπολογίσετε : 

i) Τις αρχικές ποσότητες λ και µ των mol αζώτου και υδρογόνου. 

ii) Την απόδοση της αντίδρασης . 

iii) Το ποσό της θερµότητας που εκλύεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης . 
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∆ίνεται η ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ3 σ ’ αυτές τις συνθήκες,  ∆Η°
f
  NH3 = - 

50kJ/mol. 

29) Σε κλειστό δοχείο θερµοκρασίας θ°C και όγκου V=1L περιέχονται 2 mol PCl5, 4 mol PCl3 

και 1 mol Cl2, σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας: 

PCl5(g) 9 PCl3 (g) + Cl2 (g) 

Να υπολογίσετε τη σταθερά ισορροπίας Κc στη θερµοκρασία αυτή. 

i) Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας προστίθεται ποσότητα PCl5, στην ίδια θερµοκρα-

σία. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο η χηµική ισορροπία θα µετατοπισθεί προς τα 

δεξιά. 

ii) Πόσα mol PCl5 πρέπει να προστεθούν στην αρχική χηµική ισορροπία ώστε, όταν απο-

κατασταθεί η νέα χηµική ισορροπία σε σταθερό όγκο και σταθερή θερµοκρασία, να δι-

πλασιασθεί η ποσότητα του CΙ2 . 

 

 

 

 

Οξειδοαναγωγή 

30) Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις δεν είναι οξειδοαναγωγική; 

 

31) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις προσδιορίζοντας τα σώµατα 

Α, Β, Γ και ∆. 

  Cu + πυκνό HNO3    !     A   +    B   +   Η2Ο 

KMnO4 + HCl     !    KCl +  Γ  +  ∆  + Η2Ο 

β. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τους αντίστοιχους συντε-

λεστές. 

32) Να βρεθεί ο αριθµός οξείδωσης (Α.Ο.) του Ρ στην ένωση Η3ΡΟ4 . 

∆ίνονται οι Α.Ο. των στοιχείων: Η : +1,  Ο: -2. 

33) Ο αριθµός οξείδωσης του οξυγόνου στις χηµικές ενώσεις CO2, H2O2, OF2  είναι αντίστοιχα: 

α. -2,   +2 και +2        β. -2,   +1 και +1  

γ. -2,   -1  και +2        δ. +2,   -1 και  -2. 

34) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων προσδιο-

ρίζοντας τα σώµατα Α, Β, Γ , ∆ και τους συντελεστές των εξισώσεων. 

α. C + πυκνό HNO3 → A + B + H2O 

β. FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl → Γ + ∆ + ΚCl + H2O 

35) Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις ο αριθµός οξείδωσης του άνθρακα (C) είναι µηδέν. 

 α. CCℓ4  β. CO  γ. CH4  δ. CH2Cℓ2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

36) ∆ίνονται οι αριθµοί οξείδωσης (Α.Ο.) των στοιχείων (Η) +1, (Ο) -2, και (Κ) +1. 

α. 2Νa+Cl2  → 2NaCl 

β. Βr2+2NaJ → 2ΝaBr+J2 

γ. Fe+2HCl  →  FeCl2+H2 

δ. KOH + HCl → KCl+H2O 
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Να βρεθούν οι αριθµοί οξείδωσης (Α.Ο.) των στοιχείων Αℓ, S, N, Cr στις παρακάτω ενώ-

σεις: 

Al2Ο3 , Η2SO4 , NH3 , K2Cr2O7. 

37) ∆ίνεται η αντίδραση: 2ΚClO3→2KCl + 3O2 

Nα γράψετε τους αριθµούς οξείδωσης του Κ, του Cl και του Ο στο αντιδρών σώµα και στα 

προϊόντα της αντίδρασης και να βρείτε ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο στοιχείο ανάγε-

ται. 

38) Σε ποια από τις παρακάτω ουσίες το άτοµο του οξυγόνου έχει αριθµό οξείδωσης +2 ; 

α.  CO2,  β.  H2O2  γ.   O3  δ.  OF2 . 

39) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων, προσδιο-

ρίζοντας τα σώµατα Α και Β και τους συντελεστές των εξισώσεων.  

α. Η2S + αραιό HNO3  → S + A + H2O 

β. Ρ + πυκνό HNO3  → H3PO4 + B + H2O . 

40) Να βρείτε τον αριθµό οξείδωσης (Α.Ο.) του χλωρίου (Cℓ) στις παρακάτω ενώσεις: 

HCC,  HCCO,  KCCO4,  KCCO3 . 

∆ίνονται οι Α.Ο. των στοιχείων (Η) + 1,   (Ο) – 2 και (Κ) + 1. 

41) Σωστού – Λάθους 

i) Στην αντίδραση  C+2F2→CF4 ο άνθρακας (C) δρα ως οξειδωτικό. 

ii) Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθµού οξείδωσης (Α.Ο.) ατόµου ή ιόντος. 

iii) Αναγωγή είναι η αποβολή ηλεκτρονίων. 

42) Στην αντίδραση Cl2 + H2O " HCl + HClO τα άτοµα του Cl2 

α. µόνο οξειδώνονται . 

β. µόνο ανάγονται . 

γ. άλλα οξειδώνονται και άλλα ανάγονται . 

δ. ούτε οξειδώνονται ούτε ανάγονται . 

43) Να γράψετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις χηµικές εξισώσεις των παρα-

κάτω αντιδράσεων : 

 

44) Σε αραιό διάλυµα H2SO4 προστίθεται Zn. 

i) Να γράψετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένη τη χηµική εξίσωση της αντίδρα-

σης που πραγµατοποιείται . 

ii) Ποιο από τα στοιχεία του Η2SO4 ανάγεται ; 

iii) Η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται, µειώνεται ή παραµένει σταθερή , αν στο 

διάλυµα του Η2SO4 προστεθεί νερό πριν από την προσθήκη Zn; 

45) Να υπολογίσετε τον αριθµό οξείδωσης (Α.Ο.) του  χρωµίου (Cr) στις παρακάτω ενώσεις: 

K2Cr2O7, CrC;3, Cr2O3.  

∆ίνονται οι Α.Ο. των στοιχείων (Ο) – 2, (Κ) + 1 και (C.) – 1. 

46) Στην αντίδραση Η2+Βr2 " 2 HBr το Η2 δρα ως αναγωγικό.  

47) Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι (ουσίες) και δίπλα σε κάθε γράµµα 

τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό αριθµό οξείδωσης του χλωρίου (Cl) 

στην αντίστοιχη ουσία. (ένας αριθµός της Στήλης ΙΙ περισσεύει).  

Ag + HNO3 (αραιό ) "A + B + H2O 

CO + KMnO4 + H2SO4  " Γ + ∆ + Ε + Η2Ο 
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Στήλη Ι (ουσίες) Στήλη ΙΙ (αριθµός οξείδωσης Cl) 

α. NaClO 1. 0 

β. Cl2 2. -1 

γ. HCl 3. +7 

δ. KClO3 4. +5 

 5. +1 

48) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων, προσδιο-

ρίζοντας τις ουσίες Α και Β και τους συντελεστές των εξισώσεων:  

α. ΝΗ3 + CuO "A + Cu + H2O  

β. FeCl2 + KMnO4 + HCl " B + KCl + MnCl2+ H2O .  

 

 

Ασκήσεις 

49) Σε κενό δοχείο όγκου 10L και σε θερµοκρασία θ°C, εισάγονται 0,6 mol SO2 και 0,6 mol O2 

οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση: 

2SΟ2(g) + Ο2(g)   9     2SO3(g) 

Η ισορροπία αποκαθίσταται µετά από χρόνο t = 2min από την έναρξη της αντίδρασης και 

τότε η συγκέντρωση του SO3(g) είναι 0,04 Μ, ενώ η θερµοκρασία παραµένει σταθερή. 

α. Να υπολογίσετε: 

i) τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης, καθώς και τη µέση ταχύτητα σχηµατισµού του 

SO3(g) από την έναρξη της αντίδρασης (t=0) µέχρι την αποκατάσταση της χηµικής 

ισορροπίας. 

ii) τη σταθερά Κc της ισορροπίας. (δεν απαιτείται η αναγραφή των µονάδων της Κc) 

β. Η αρχική ποσότητα SO2(g) (0,6 mol) προέκυψε από αντίδραση στερεού θείου (S) µε 

πυκνό και θερµό υδατικό διάλυµα H2SO4. 

i) Να γράψετε την αντίστοιχη οξειδοαναγωγική αντίδραση. 

ii) Να υπολογίσετε τον αριθµό των mol του θείου που απαιτούνται για την παραγωγή 

των 0,6 mol SO2(g) . 

50) Ποσότητα χαλκού (Cu) διαλύεται πλήρως σε περίσσεια διαλύµατος πυκνού ΗΝΟ3 και 

εκλύονται 0,4 mol αερίου ΝΟ2. Στη συνέχεια το αέριο αυτό εισάγεται σε κλειστό και κενό 

δοχείο όγκου V=1L, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση (Ι)  

2ΝO2 (g)9  Ν2O4 (g) (Ι) 

µε απόδοση 75% σε θερµοκρασία θ °C.  

Να υπολογίσετε:  

α. την ποσότητα Cu σε mol που διαλύθηκε.  

β. την τιµή της σταθεράς ισορροπίας Κc της χηµικής εξίσωσης (Ι) στους θ °C.  

γ. τα mol του Ν2Ο4 που πρέπει να προσθέσουµε στο µίγµα ισορροπίας, ώστε µετά την 

αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας η ποσότητα του ΝΟ2 να γίνει 0,3 mol. 

∆ίνεται ότι η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. 


