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Διαγώνισμα Χημείας Γ’ Λυκείου στα 
Κεφάλαια 1-4 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

 

Θέμα Α 

Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 

1 - 5 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ.  

1. Δίνεται θ χθμικι εξίςωςθ:  

                                                  

Το άκροιςμα των μικρότερων ακζραιων ςυντελεςτϊν τθσ εξίςωςθσ (          

   ), ϊςτε αυτι να είναι ςωςτι, είναι: 

 α. 24 β. 25 γ. 26 δ. 27 
 

2. Δίνονται οι κερμοχθμικζσ εξιςϊςεισ: 

  ( )      ( )      ( )      

  ( )      ( )      ( )      

  ( )      ( )      ( )      

Η ςχζςθ που ςυνδζει τισ ποςότθτεσ         και     είναι: 

α.             β.             γ.             δ.             
 

3. Δίνονται οι χθμικζσ εξιςϊςεισ: 

     ( )     ( )       ( ) 

   ( )     ( )  
 

 
    ( ) 

Η τιμι τθσ ςτακεράσ χθμικισ ιςορροπίασ για τισ αντιδράςεισ αυτζσ, είναι    και    

αντίςτοιχα. Η ςχζςθ που ςυνδζει τισ    και    είναι: 

α.   
       β. (  )

  
 

       γ. 
  

√  
   δ.   
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4. Σε περίπτωςθ πρόςκρουςθσ ενόσ αυτοκινιτου ςτθ διάρκεια ατυχιματοσ, ενεργοποιείται 

το ςφςτθμα των αερόςακϊν του. Η πλιρωςι τουσ, γίνεται μζςω τθσ εξαιρετικά γριγορθσ 

αντίδραςθσ, μεταξφ του ςτερεοφ      και του ςτερεοφ     , από όπου ςχθματίηονται τα 

οξείδια των    και  , κακϊσ και αζριο   . Η ςτοιχειομετρικι αναλογία των ςτερεϊν      

και     , ςτθ χθμικι εξίςωςθ τθσ μεταξφ τουσ αντίδραςθσ είναι: 

α. 4:3 β. 5:1 γ. 4:1 δ. 5:2 
 

5. Δίνεται θ χθμικι εξίςωςθ: 

 ( )     ( )     ( )   ( ) 

Σε κενό δοχείο ειςάγουμε ποςότθτεσ των   και   και μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ χθμικισ 

ιςορροπίασ, θ πίεςθ ςτο δοχείο είναι  . Αν μειϊςουμε τον όγκο του δοχείου ςτο μιςό, μετά 

από επαρκζσ χρονικό διάςτθμα θ πίεςθ ςτο δοχείο ςτακεροποιείται ςτθν τιμι  
 

 
 . Το   δεν 

μπορεί να ζχει τιμι: 

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4 
 

Θέμα Β 

1. Τθ χρονικι ςτιγμι     , ειςάγουμε ςε κενό δοχείο όγκου V, ποςότθτεσ των 

αντιδρϊντων Α και Β, ςε κερμοκραςία   . Τθ χρονικι ςτιγμι    μειϊνουμε τθ κερμοκραςία 

ςτο δοχείο, ςε   . Η γραφικι παράςταςθ των ςυγκεντρϊςεων όλων των ςυςτατικϊν που 

μετζχουν ςτθ χθμικι αντίδραςθ, απεικονίηονται ςτο ακόλουκο γράφθμα, ςε ςυνάρτθςθ με 

το χρόνο, ωσ τθ ςτιγμι    και επιπλζον για το αντιδρϊν Β, ωσ τθ ςτιγμι   , ςτθν οποία 

αποκαταςτάκθκε εκ νζου θ ιςορροπία, ςτθ μειωμζνθ κερμοκραςία. Τόςο τα Α και Β, όςο 

και τα Γ και Δ, είναι αζρια.  

 

Α 

Β Γ 

Δ 

𝑐(𝑀) 

𝑡(𝑠) 0                    𝑡             𝑡   

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 
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α. Να γράψετε τθ χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τουσ μικρότερουσ 

δυνατοφσ ακζραιουσ ςυντελεςτζσ. 

β. Συμβολίηουμε με    και  , τθ ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ και τθν απόδοςθ τθσ 

αντίδραςθσ ςε κερμοκραςία    και με     και   , τθ ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ και τθν 

απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ςτθ κερμοκραςία    αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι θ ςχζςθ που 

ςυνδζει τα παραπάνω μεγζκθ, είναι: 

       
    

    
 

γ. Τθ χρονικι ςτιγμι    μειϊνουμε ακαριαία τον όγκο του δοχείου, κατά 
  

 
. Να μεταφζρετε 

το γράφθμα ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ και να το ςυμπλθρϊςετε, ϊςτε να απεικονίηει τθ 

ςυγκζντρωςθ κάκε ςυςτατικοφ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, από τθ ςτιγμι    και μετά. 

 

2. Ζνασ μακθτισ ζγραψε ςε κάποιο διαγϊνιςμα: «Σφμφωνα με τθν αντίδραςθ με εξίςωςθ 

    ( )      ( ), όταν θ ταχφτθτα μείωςθσ του    ζχει τιμι        

 
, θ ταχφτθτα 

ςχθματιςμοφ του    είναι        

   
». Εξθγιςτε αν ο μακθτισ ζχει ι όχι δίκιο ςτον 

ιςχυριςμό του.  

 

Στθν παρακάτω ερϊτθςθ 3 να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ το γράμμα κάκε 

πρόταςθσ και δίπλα ςε κάκε γράμμα τθ λζξθ Σωστό για τθ ςωςτι πρόταςθ και τθ λζξθ 

Λάθος για τθ λανκαςμζνθ. 

3. α. Η ςχζςθ που ςυνδζει τθν ενζργεια ενεργοποίθςθσ    και τθ μεταβολι τθσ ενκαλπίασ 

   μιασ αντίδραςθσ, με τθν ενζργεια ενεργοποίθςθσ     τθσ αντίςτροφθσ αντίδραςθσ, είναι 

     
    .  

β. Στθν αντίδραςθ                , το     δρα ωσ οξειδωτικό. 

γ. Η ςτακερά ιςορροπίασ τθσ χθμικισ αντίδραςθσ που περιγράφεται από τθν εξίςωςθ 

     ( )      ( )       ( )       ( ), ζχει ζκφραςθ    
[   ]  [   ] 

[   ]  [  ] 
. 

δ. Σε κλειςτό δοχείο, ζχει αποκαταςτακεί θ χθμικι ιςορροπία που περιγράφεται από τθν 

εξίςωςθ:       ( )      ( )      ( )       ( ). Η προςκικθ αζριου     ςτο 

δοχείο τθσ αντίδραςθσ, κα αυξιςει τθν απόδοςθ τθσ. 

ε. Στθ γραφικι παράςταςθ που ακολουκεί, απεικονίηεται θ ςυγκζντρωςθ ενόσ προϊόντοσ 

μιασ χθμικισ αντίδραςθσ, ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Οι εφαπτομζνεσ ςτθν καμπφλθ, ςτα 

ςθμεία με τετμθμζνθ    και   , ςχθματίηουν με τον οριηόντιο άξονα, γωνία    και    

αντίςτοιχα. Αν            , τότε θ ςχζςθ που ςυνδζει τισ αντίςτοιχεσ ςτιγμιαίεσ 

ταχφτθτεσ είναι        . 
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 Θέμα Γ 

Η αντίδραςθ παραγωγισ αμμωνίασ από άηωτο και υδρογόνο, με       
  

   
 ςτισ 

ςυνκικεσ πραγματοποίθςισ τθσ, είναι γνωςτι ωσ πορεία των Haber και Bosch, από τα 

ονόματα των επιςτθμόνων που τθ μελζτθςαν πρϊτοι.  

Σε κενό δοχείο όγκου   , ειςάγουμε ποςότθτεσ    και   . Μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ 

χθμικισ ιςορροπίασ, ανιχνεφουμε ςτο δοχείο ιςομοριακζσ ποςότθτεσ       και    .  

α. Να υπολογίςετε τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ. 

Η ςτακερά χθμικισ ιςορροπίασ τθσ αντίδραςθσ Haber-Bosch ζχει αρικμθτικι τιμι 

          ςτουσ 500οC. 

β. Να προςδιορίςετε τισ ςυγκεντρϊςεισ όλων των ςυςτατικϊν, μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ 

χθμικισ ιςορροπίασ ςτο δοχείο.  

γ. Να βρείτε το ποςό τθσ κερμότθτασ που ελευκερϊκθκε ωσ τθν αποκατάςταςθ τθσ χθμικισ 

ιςορροπίασ. 

δ. Απομονϊνουμε τθν     που υπιρχε ςτο δοχείο, τθ διαλφουμε ςε κατάλλθλθ ποςότθτα 

νεροφ και παράγουμε    διαλφματοσ. Να υπολογίςετε τον όγκο, ςε   και        ςυνκικεσ, 

του αερίου που παράγεται, όταν ςτο διάλυμα    , προςκζςουμε κατάλλθλθ ποςότθτα 

   .  

 

  

0        𝑡         𝑡           𝑡(𝑠) 

𝑐(𝑀) 
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Θέμα Δ 

Το υδραζριο είναι μείγμα μονοξειδίου του άνκρακα και υδρογόνου. Παραςκευάηεται με 

τθν επίδραςθ υπζρκερμων υδρατμϊν πάνω ςε διάπυρο άνκρακα, που ζχει κερμοκραςία 

πάνω από 1000oC.  

α. Να γράψετε τθ χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ παραςκευισ του υδραερίου, 

υποδεικνφοντασ ποια είναι θ οξειδωτικι και ποια είναι θ αναγωγικι ουςία. 

Ποςότθτα υδρατμϊν διοχετεφεται ςε δοχείο ςτακεροφ όγκου 8L, που περιζχει διάπυρο 

άνκρακα, κερμοκραςίασ 1327οC. Τθ ςτιγμι t1, που θ πίεςθ ςτο δοχείο είναι κατά 80% 

μεγαλφτερθ τθσ αρχικισ, το αζριο μίγμα μεταφζρεται ποςοτικά ςε κενό δοχείο ίςου όγκου 

και ψφχεται απότομα ςτουσ 27οC, οπότε θ πίεςθ ςτο δοχείο καταλιγει να γίνει 2,46atm. Με 

δεδομζνο ότι για τθν παραγωγι 6g υδραερίου με τθν παραπάνω διαδικαςία, απαιτοφνται 

26,2kJ: 

β1. Να προςδιορίςετε το ποςοςτό μετατροπισ των υδρατμϊν ςε υδραζριο, ωσ τθ ςτιγμι t1. 

β2. Να υπολογίςετε το ποςό τθσ κερμότθτασ που απορροφικθκε από το αντιδρϊν 

ςφςτθμα, ωσ τθ ςτιγμι t1. 

β3. Να βρείτε τον μζγιςτο όγκο ςε mL, διαλφματοσ       0,8M, οξινιςμζνου με      , 

που μπορεί να αποχρωματιςτεί, από το υδραζριο που βρίςκεται ςτο τελικό δοχείο.  

Αν οι υδρατμοί που αρχικά είχαν ειςαχκεί ςτο δοχείο, αφεκοφν να αντιδράςουν πλιρωσ με 

τον διάπυρο άνκρακα, ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ, ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ παραγωγισ υδραερίου, είναι    . 

γ. Να προςδιορίςετε τθ μζςθ ταχφτθτα πραγματοποίθςθσ τθσ αντίδραςθσ, μζχρι τθν 

ολοκλιρωςι τθσ.  

δ. Θεωρϊντασ ότι θ αντίδραςθ παραγωγισ του υδραερίου, ακολουκεί τθ ςυνθκιςμζνθ 

κινθτικι ςυμπεριφορά, θ ςχζςθ που ςυνδζει τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ   , ςτο 

χρονικό διάςτθμα [    ], με τθ μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ   , ςτο διάςτθμα [      ] 

είναι: 

α.       β.       γ.       
   

Αιτιολογιςτε τθν επιλογι ςασ. 

Δίνεται θ παγκόςμια ςτακερά των ιδανικϊν αερίων:        
     

     
. 

Όλα τα αζρια κεωροφνται ιδανικά. 


