ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l)

 C 2H5OH(g) ενώ

η πίεση είναι P. Άν ο όγκος του δοχείου τριπλασιαστεί τότε η νέα πίεση P′ στην ίδια
θερµοκρασία θα είναι:
α) P′=P

β) P′>P

γ) P′≤ P

δ) P′=P/3
(5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

1.2 Ποια από τις επόµενες προτάσεις που αναφέρονται στο δεσµό υδρογόνου δεν

είναι σωστή :
α) Εξηγεί την µεγάλη αντοχή του νάιλον
β) Εξηγεί τον ασθενή όξινο χαρακτήρα του HF
γ) Αποτελεί ειδική περίπτωση δεσµού διπόλου-διπόλου
δ) Εµφανίζεται µόνο µεταξύ όµοιων µορίων
(5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
1. 3. Σε κενό κλειστό δοχείο εισάγεται ποσότητα PCl5 οπότε αποκαθίσταται η

ισορροπία : PCl5(g)  PCl3(g) + Cl2(g). Αν µε σταθερή θερµοκρασία αυξήσουµε την
αρχική συγκέντρωση του PCl5 τι µεταβολή θα παρουσιάσει ο βαθµός διάσπασης;
α) θα αυξηθεί

β) θα ελαττωθεί

γ)θα µείνει σταθερός

δ) δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε αυτά τα δεδοµένα
(5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

1. 4. Ποιο από τα παρακάτω σώµατα δεν γίνεται να είναι προϊόν οξείδωσης;

α) H2S

β) H2SO4

γ) HNO3

δ) SO2

(5 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
1. 5. α)Να αντιστοιχίσετε τις θερµοχηµικές εξισώσεις της στήλης ( I ) µε τις

πρότυπες ενθαλπίες της στήλης ( I I ).
(I)

(II)

1. A(g) + B (g) → Γ (g)

α) –120 Kcal

2. A(g) + B (g) → Γ (s)

β) -170 Kcal

3. A(g) + B (g) → Γ (l)

γ) -240 Kcal

4. 2A(g) + 2B (g) → 2 Γ (g)

δ) -90 Kcal
ε) -210 Kcal

β)Να βρεθεί η πρότυπη ενθαλπία εξαέρωσης του Γ.
(8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

ΘΕΜΑ 2Ο
2.1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
α. Η αντίδραση 2Α(g) + Β(s)

→ 2Γ(g) είναι δεύτερης τάξης .

β. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία στην αντίδραση H2(g) +I2(g)



2HI(g) που

διεξάγεται σε δοχείο σταθερού όγκου θα παρατηρηθεί αύξηση στην ολική πίεση .
γ. Στην αντίδραση Fe + 4HNO3 (αραιό) → Fe(NO3) 3 + NO↑ +2H2O µόνο ένα mol HNO3

δρά ως οξειδωτικό.
δ. Αν σε διάλυµα πού έχει αποκατασταθεί η ισορροπία :A(aq)+B(aq)  Γ(aq)
προσθέσουµε διαλύτη η ισορροπία θα µετακινηθεί προς τα αριστερά.
ε. Σε µια καταλυόµενη αντίδραση ο καταλύτης πρέπει πάντα να είναι σώµα

διαφορετικό από αυτά που µετέχουν στην αντίδραση.
(7 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
2.2 Σε ένα δοχείο που περιέχει περίσσεια ρινισµάτων Fe προσθέτουµε 1L υδατικού

διαλύµατος HCl 1M οπότε διεξάγεται η αντίδραση: Fe(s) +2HCl (aq) → FeCl2(aq) + H2(g)

α. να γίνει το διάγραµµα συγκέντρωσης –χρόνου για το HCl και το παραγόµενο άλας
β. πως θα µεταβληθεί η καµπύλη αντίδρασης του HCl στις παρακάτω µεταβολές:
1. Ο σίδηρος βρίσκεται αρχικά στο δοχείο µε µορφή µεγαλύτερων κόκκων
2. αύξηση της θερµοκρασίας
3. προσθήκη 1L H2O (l)
(10 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

2.3. Σε ένα δοχείο Α που περιέχει πυκνό και θερµό H2SO4 προσθέτουµε ένα κοµµάτι
ψευδάργυρου (Zn) οπότε παρατηρείται έκλυση αερίου. Το αέριο που εκλύεται
διαβιβάζεται σε ένα δοχείο Β που περιέχει διάλυµα KMnO4 οξινισµένο µε H2SO4.
α. Να γραφούν οι αντιδράσεις στα δύο δοχεία
β.Τι θα συνέβαινε αν το δοχείο Α περιείχε αραιό H2SO4;
(8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

ΘΕΜΑ 3Ο
Σε δοχείο όγκου 1L και Τ=300Κ τοποθετούµε 12 mol ισοµοριακού µίγµατος αερίων
Α και Β τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε την αντίδραση : A(g) + B (g)  Γ (g).Στη
χηµική ισορροπία το µίγµα περιέχει 50% v/v Γ .
α) Να υπολογιστεί η τιµή της σταθεράς Κc στην παραπάνω θερµοκρασία και να γίνει
το διαγραµµα των συγκεντρώσεων των συστατικών της αντίδρασης σε συνάρτηση
µε το χρόνο.
β) Αν διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία αυξήσουµε τον όγκο του δοχείου σε 2L
µε ταυτόχρονη εισαγωγή 2mol B ποια θα είναι η νέα σύσταση στο δοχείο;
γ) Αν στην αρχική χηµική ισορροπία θερµάνουµε σε Τ=500Κ διατηρώντας τον όγκο
σταθερό,στη νέα χηµική ισορροπία το Α γίνεται 4mol. Να βρεθεί αν η αντίδραση
είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη προς τα δεξιά.
δ) Ξεκινώντας από την αρχική χηµική ισορροπία θερµαίνουµε σε Τ=500Κ ενώ
µεταβάλλουµε κατάλληλα τον όγκο σε V΄.Nα βρεθεί ποια πρέπει να είναι η τιµή του
όγκου V΄ ώστε στη νέα χηµική ισορροπία οι µερικές πιέσεις των συστατικών Β και Γ
να είναι ίσες.
(25 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

ΘΕΜΑ 4Ο
3,6 g άνθρακα ( C )προστίθενται σε περίσσεια διαλύµατος πυκνού και θερµού H2SO4 .

Το αέριο SO2 που παράγεται από την αντίδραση διοχετεύται σε δοχείο σταθερού
όγκου που περιέχει Ο2 οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία :2SO2(g) + O2 (g)  2SO3 (g)
Μέχρι την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας παρατηρήθηκε έκλυση
θερµότητας 10Κcal ενώ στο αέριο µίγµα ισορροπίας το γραµµοµοριακό κλάσµα του
SO2 είναι 0,25. Αν στην ισορροπία επικρατεί πίεση 4 atm και θερµοκρασία 27 οC να

υπολογιστούν:
α) η απόδοση της αντίδρασης,
β) η σταθερά ισορροπίας Κp.
∆ίνονται:Αr c = 12 , ∆Ηf (S02)= - 60 Κcal/ mol , ∆Ηf (S03)= - 85 Κcal/ mol .
(25 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

ΛΥΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
1,1. γ

1,2. δ

1,3 .β

1,4. α

1,5.α) 1- α

β) 2-ε

γ) 3-β

δ) 4 - γ

β) +50 Κcal.
ΘΕΜΑ 2Ο
2,1.α) Λ

β)Σ

γ)Σ

δ)Σ

ε)Λ

2,2.β)1.Άυξηση του χρόνου ολοκλήρωσης.
2.Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης.
3.Μείωση αρχικής συγκέντρωσης στο µισό-Άυξηση του χρόνου ολοκλήρωσης.
2,3.α) Στο δοχείο Α:Zn + 2 H2SO4 (π.θ.) → ZnSO4 + SO2 + 2H2O.
Στο δοχείο Β: 2KMnO4 + 5 SO2 + 2 H2O → 2MnSO4 + 2 H2SO4 + Κ2SO4.
β) Zn + H2SO4 (αραιό) → ZnSO4 + H2.

ΘΕΜΑ 3Ο

α)Υπολογίζουµε από την περιεκτικότητα του Γ στην Χ.Ι.: 2mol A , 2mol B και 4mol Γ
.Άρα βρίσκουµε Κc=1.
β)Qc = 1 άρα η σύσταση θα είναι : 2mol A , 4mol B και 4mol Γ.
γ) Επειδή έχουµε αύξηση του Α η ισορροπία µετακινήθηκε αριστερά µε την αύξηση

της θ. Εποµένως λόγω της αρχής LE CHATELIER προς τα αριστερά η αντίδραση
είναι ενδόθερµη άρα προς τα δεξιά εξώθερµη. (Κc΄=0.125 σε Τ=500Κ ).
δ) Επειδή στη νέα Χ.Ι. PΒ = PΓ ,έχουµε αύξηση στα mol B και εποµένως η ισορροπία

µετακινήθηκε αριστερά. Εφαρµόζoντας την Κc΄ στην τελική Χ.Ι. βρίσκουµε V΄=
0.375L.

ΘΕΜΑ 4Ο
∆ιαθέτουµε 0.3 mol C. Στοιχειοµετρικά από την αντίδραση :
C + 2 H2SO4→ CO2 + 2SO2 + 2H2O προκύπτουν 0.6 mol SO2. Από το νόµο του
ΗΕSS για την αντίδραση : 2SO2(g) + O2 (g)  2SO3 (g) προκύπτει ∆Η= - 50 Κcal. Άρα
αντέδρασαν 0.4 mol SO2 και 0.2 mol O2. Από ΝSO2 =0.25 υπολογίζουµε στη Χ.Ι. 0.2mol
SO2 , 0.2mol O2 και 0.4mol SO3 και συµπεραίνουµε ότι ξεκινήσαµε µε 0.4 mol O2.

α) Το O2 σε περίσσεια οπότε για την απόδοση έχουµε α=0.667 ή 66.7%.
β) Από τον υπολογισµό των µερικών πιέσεων προκύπτει Κp= 4 .

