ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΤΑΞΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1) Σε κενό δοχείο όγκου 200L εισάγονται 7,2g νερού σε θερµοκρασία 27°C.
i) Να υπολογιστεί ποια ποσότητα νερού θα παραµείνει στην υγρά φάση στη θερµοκρασία
αυτή.
ii) Πόσος πρέπει να γίνει ο όγκος του δοχείου, ώστε να εξατµιστεί όλη η µάζα του νερού
στους 27°C;
iii) Αν αυξήσουµε τον όγκο του δοχείου στα 500L, ποια τελικά πίεση θα επικρατεί στο δοχείο;
∆ίνεται η τάση ατµών του νερού στους 27°C p=26,7 mmΗg.
2) Ποια θα είναι η ολική πίεση µίγµατος αερίων, που προκύπτει από την ανάµιξη 20ml Ν2(g)
σε θερµοκρασία 27°C και πίεση 740mmΗg µε 30ml Ο2(g) σε θερµοκρασία 27°C και πίεση
640mmΗg, όταν το µίγµα βρίσκεται µέσα σε δοχείο όγκου 50cm3 και η θερµοκρασία είναι
27°C.
3) Ποια θα είναι η ολική πίεση µίγµατος αερίων, που προκύπτει από την ανάµειξη 20cm3 Ν2
σε θερµοκρασία 27°C και πίεση 740 mmΗg µε 30cm3 Ο2 σε θερµοκρασία 27°C και πίεση
640mΗg, όταν το µίγµα βρίσκεται µέσα σε δοχείο όγκου 50cm3 και η θερµοκρασία είναι
27°C;
4) Στο δοχείο του σχήµατος περιέχεται σώµα Α σε αέρια κατάσταση
όγκου 24,6L, θερµοκρασίας 27 °C και πίεσης Ρ1 = 1at. Αν αρχίσουµε να µετακινούµε αργά το έµβολο διατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή, να βρεθούν:
i) Ο ελάχιστος όγκος στον οποίο µπορεί να συµπιεσθεί το αέριο Α υπό σταθερή θερµοκρασία, χωρίς να αρχίσει να µεταβάλλεται η φυσική του κατάσταση.
ii) Ο αριθµός mol του Α που θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, όταν το αέριο
συµπιεσθεί ισόθερµα µέχρι να γίνει ο όγκος του 4,1L.
∆ίνεται η τάση ατµών του σώµατος Α στους 27 °C, Ρ0 = 3at.
5) Στο διπλανό ενεργειακό διάγραµµα αποδίδεται η ενέργεια των σωµάτων Α,Β και Γ που συµµετέχουν στην αντίδραση:
Α+Β ! Γ.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις
i) Η χηµική ενέργεια 1mοl του Α είναι µικρότερη από την ενέργεια
1mοl του Γ.
ii) 1mοl Α και 1mοl Β έχουν τόση χηµική ενέργεια, όση 1mοl Γ.
iii) Η αντίδραση είναι εξώθερµη.
iv) Η µεταβολή ∆Η της αντίδρασης είναι θετική.
v) Έχουµε ∆Η=500kJ, οπότε q=-500kJ.
6) Έστω η αντίδραση: CΗ4(g) + 2Ο2(g) ! CΟ2(g) + 2Η2Ο(g), ∆Η= - 800kJ.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις
i) Η ενθαλπία 1mοl CΟ2 και 1mοl Η2Ο είναι µικρότερη της ενθαλπίας 1mοl CΗ4 και
1mοl Η2Ο.
ii) Η θερµότητα που περιέχουν 1mοl CΟ2 και 1mοl Η2Ο είναι µεγαλύτερη της θερµότητας
που περικλείουν 1mοl CΗ4 και 1mοl Η2Ο.
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iii) Η ενθαλπία της αντίδρασης είναι - 800KJ.
iv) Η ενθαλπία των αντιδρώντων µείον την ενθαλπία των προϊόντων, ισούται µε 800KJ.
v) Μπορεί να είναι σωστή και η εξής πληροφορία:
CΗ4(g) + 2Ο2(g) " CΟ2(g) + 2Η2Ο(g), ∆Η= - 820kJ.
7) ∆ίνεται ότι: CΗ4(g) + 2Ο2(g) " CΟ2(g) + 2Η2Ο(g), ∆Η= - 802kJ, σε ορισµένες συνθήκες
πίεσης και θερµοκρασίας.
i) Όταν καίγεται 1mοl CΗ4:
a) ελευθερώνεται θερµότητα 802kJ
b) απορροφάται θερµότητα 802kJ
ii) Όταν για την παραπάνω καύση χρησιµοποιηθεί 1mοl Ο2, θα ελευθερωθεί θερµότητα:
α) 802J,
β) 401J,
γ) 1604J.
iii) Για την αντίδραση: CΗ4(g) + 2Ο2(g) ! CΟ2(g) + 2Η2Ο(l), ∆Η= - Χ
Το Χ µπορεί να είναι:
α) 802kJ,
β) 890kJ,
γ) 760kJ.
8) ∆ίνονται οι θερµοχηµικές εξισώσεις:
1
Η2 + 1 Ο2 ! Η2Ο(;) ∆Η°=-890kJ
2
C + Ο2 ! CΟ2 ∆Η°= - 400kJ
CΗ4 + 2 Ο2 ! CΟ2(g) + 2Η2Ο(;) ∆Η°= - 890kJ.
i) Πόση θερµότητα εκλύεται ή απορροφάται κατά την καύση 4g CΗ4 σε πρότυπες συνθήκες;
ii) Πότε εκλύεται περισσότερη θερµότητα όταν καίγονται 6g C ή 6g CΗ4;
iii) Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του µεθανίου;
9) Να υπολογίστε την πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης:
5
C2Η2(g) + 1 Ο2 ! 2CΟ2(g) + Η2Ο(g)
2
χωρίς να χρησιµοποιήσετε το νόµο του Ηess, από τα παρακάτω δεδοµένα.
i) C(γραφ) +Ο2 ! CΟ2 , ∆Η°= - 400kJ
ii) 2C(γραφ) + Η2 ! C2Η2 , ∆Η°= 240kJ
10) Αναµιγνύουµε 2L διαλύµατος ΗCΙ 0,1Μ µε 1L διαλύµατος Cα(ΟΗ)2 0,2Μ. Αν δίνεται ότι
Η+(αq) + ΟΗ-(αq) ! Η2Ο (l), ∆Η °n = - 57,1kJ
i) Πόση θερµότητα ελευθερώνεται;
ii) Να γράψετε τη θερµοχηµική εξίσωση εξουδετέρωσης.
iii) Αν αντί του διαλύµατος του Cα(ΟΗ)2 χρησιµοποιούσαµε 1L διαλύµατος ΝΗ3 0,2Μ ( η
ΝΗ3 είναι ασθενής βάση), τότε η θερµότητα που θα ελευθερωνόταν θα ήταν:
α) 11,42 kJ,
β) 16,32kJ,
γ) 6,45kJ.
11) Αν για το θερµοχηµικό κύκλο του διπλανού σχήµατος ισχύει ∆Η2> 0,
δείξτε ότι ∆Η1>∆Η3 και αντίστροφα.
12) Όταν 0,2mοl αιθανίου καίγονται, µε περίσσεια οξυγόνου, ελευθερώνεται θερµότητα ίση µε 312KJ. Να γράψετε την θερµοχηµική αντίδραση καύσης 1mοl αιθανίου.
13) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση
Η2SΟ4 + 2ΚΟΗ ! Κ2SΟ4 + 2 Η2Ο + 114,2 kJ σε πρότυπες συνθήκες.
Το Η2SΟ4 και το ΚΟΗ είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες
i) Ποια η πρότυπη µεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης;
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ii) Ποια η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης;
iii) Πόση θερµότητα ελευθερώνεται κατά την πλήρη εξουδετέρωση 100ml διαλύµατος
Η2SΟ4 0,1Μ από περίσσεια διαλύµατος ΚΟΗ;
14) Σηµειώστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λαθεµένες:
i) Για τις πρότυπες ενθαλπίες ∆Η10 και ∆Η20 των χηµικών αντιδράσεων
1
1
Η2(g) + 1 Ο2(g) ! Η2Ο(g), ∆Η20,
Η2(g) + 1 Ο2(g) ! Η2Ο(l), ∆Η10,
2
2
0
0
ισχύει ∆Η1 <∆Η2 .
ii) Η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης 2Η(g) ! Η2(g) ονοµάζεται ενθαλπία δεσµού.
iii) Από τις θερµοχηµικές εξισώσεις:
0
Η2 ! 2Η, ∆Η 1= +436KJ
0
Ν2 ! 2Ν, ∆Η 2 =+ 945KJ,
προκύπτει ότι ο δεσµός Ν<Ν είναι ισχυρότερος από το δεσµό Η-Η και συνεπώς το µόριο του Ν2 είναι σταθερότερο από το µόριο του Η2.
iv) Η εξίσωση ∆Η0= ∆Η οf προϊόντων- ∆Ηf0αντιδρώντων εκφράζει ότι η πρότυπη ενθαλπία µιας αντίδρασης είναι ίση µε τη διαφορά της ενθαλπίας των αντιδρώντων από την ενθαλπία
των προϊόντων.
v) 18g νερού, σε θερµοκρασία 25°C, έχουν περισσότερη ενθαλπία από ότι ένα µίγµα 2g Η2
και α6g Ο2, θερµοκρασίας 25°C.
15) Μείγµα που περιέχει 4g CΗ4(g) και 24g Ο2(g) θερµοκρασίας 25°C αναφλέγεται και τα προϊόντα ψύχονται ξανά στους 25°C.
Αν ∆Ηf° (CΗ4(g)=-76kJ/mοl, ∆Ηf° (CΟ2(g)=-394kJ/mοl και ∆Ηf° (Η2Ο(l)=-286kJ/mοl να
υπολογιστούν:
i) το ποσό της θερµότητας που ελευθερώνεται κατά την καύση.
ii) η κατά βάρος σύσταση των καυσαερίων, στους 25°C.
16) ∆ίνεται ότι σε θερµοκρασία θ0C οι ενθαλπίες σχηµατισµού του Η2Ο, του CO2, του C2H2 και
του CH3COOH είναι αντίστοιχα -286 kJ/mol, -395kJ/mol, -231kJ/mol και -487kJ/mol, ενώ
η ενθαλπία της αντίδρασης:
C2H2 + H2O ! CH3CHO είναι -139kJ.
i) Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογιστούν στους θ °C:
ii) Η ενθαλπία καύσης του CH3COOH.
1
iii) Η ενθαλπία της αντίδρασης CH3CHO + 1 O2 ! CH3COOH
2
17) Κατά την πλήρη καύση 8,96L αερίου µείγµατος CO και Η2, µετρηµένα σε κανονικές συνθήκες, ελευθερώθηκε θερµότητα ίση µε 113,4kJ. Αν οι ενθαλπίες καύσης του CO και του
Η2 είναι αντίστοιχα -283kJ/mol και -286kJ/mol, να υπολογιστούν:
i) Η κατά βάρος σύσταση του µείγµατος που κάηκε.
ii) Ο όγκος του Ο2, µετρηµένος σε stp, που καταναλώθηκε κατά την καύση.
Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στην ίδια θερµοκρασία.
Ατοµικά βάρη: C : 12 , Ο : 16 , H : 1.
18) Ισοµοριακό µίγµα Η2 και Ο2 µάζας 6,8g αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες και σχηµατίζει
νερό σύµφωνα µε την εξίσωση 2Η2 (g) + O2 (g) !2H2O (l).
Αν η ενθαλπία σχηµατισµού των υδρατµών ίση µε -58kcal/mol και η ενθαλπία υγροποίησης
των υδρατµών ίση µε -10kcal/mol, να βρεθούν:
i) Η µάζα του νερού που θα σχηµατιστεί.
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ii) Το ποσό θερµότητας που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση.
Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στην ίδια θερµοκρασία.
Ατοµικά βάρη: H : 1, Ο : 16.
19) Σε 200ml διαλύµατος HCl 0,4M προσθέτουµε ορισµένο όγκο διαλύµατος ΝαΟΗ 0,2Μ, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆ και ελευθερώνεται ποσό θερµότητας ίσο µε 560cal. Αν η ενθαλπία εξουδετέρωσης του HCl µε το ΝαΟΗ είναι ίση µε –57,4kJ/mol,να βρεθούν:
i) Ο όγκος του διαλύµατος ΝαΟΗ που προσθέσαµε στο διάλυµα του HCl.
ii) Η µοριακή κατ' όγκο συγκέντρωση (Μolarity) του διαλύµατος ∆ για καθεµιά από τις
ενώσεις που περιέχει. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στην ίδια θερµοκρασία.
20) Όταν διαβιβάσουµε µείγµα υδρατµών και Ο2 σε σωλήνα που περιέχει C σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως πραγµατοποιούνται οι αντιδράσεις:
1
C + 1 O2 ! CO ,
∆Η= - 32kcal
2
C + H2O ! CO + H2 , ∆Η= + 28kcal
i) Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol υδρατµών και Ο2 σε ένα µείγµα τους, ώστε αν αυτό διαβιβαστεί σε σωλήνα που περιέχει ερυθροπυρωµένο C, να µη παρατηρηθεί θερµική
µεταβολή;
ii) Σε σωλήνα που περιέχει C σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως διαβιβάζουµε ισοµοριακό
µείγµα υδρατµών και Ο2 όγκου 112L, µετρηµένα σε stp.
α. Ποιο θα είναι το θερµικό αποτέλεσµα της αντίδρασης;
β. Ποιος είναι ο όγκος του αερίου µείγµατος, σε stp, που εξέρχεται τελικά από το σωλήνα;
21) Για την αντίδραση Α { 2Β δίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραµµα. Να συµπληρωθούν τα παρακάτω κενά.
i) Η αντίδραση είναι ……………. (εξώθερµη –ενδόθερµη)
ii) Η ενθαλπία της αντίδρασης είναι ίση µε …….
iii) Η ενέργεια ενεργοποίησης είναι ίση µε …….
iv) Για την αντίστροφη αντίδραση 2Β { Α, η µεταβολή ενθαλπίας είναι ίση µε …………. και η ενέργεια ενεργοποίησης ισούται µε …………
v) Όταν 2mοl Α µετατρέπονται σε Β, ……………. θερµότητα ίση
µε …………..I
22) ∆ίνεται η αντίδραση: Α!3Β που πραγµατοποιείται παρουσία καταλύτη Νi και το διάγραµµα δείχνει την µεταβολή της
συγκέντρωσης (σε mοl/L) ενός εκ των δύο σωµάτων ( Α ή
Β) σε συνάρτηση µε το χρόνο.
i) Σε ποιο σώµα αντιστοιχεί η καµπύλη;
ii) Ποια χρονική στιγµή t1 ή t2 έχουµε µεγαλύτερη ταχύτητα
iii) Πόση είναι η ταχύτητα την χρονική στιγµή t3;
iv) Στο ίδιο διάγραµµα να χαράξετε την καµπύλη για την µεταβολή της συγκέντρωσης του
άλλου σώµατος.
v) Η παραπάνω αντίδραση είναι µονόδροµη ή αµφίδροµη και γιατί;
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vi) Αν αφαιρέσουµε τον καταλύτη, ποια µορφή θα είχε η παραπάνω καµπύλη; ( Η αντίδραση πραγµατοποιείται και χωρίς καταλύτη).
23) Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης
σε συνάρτηση µε το χρόνο για δύο ουσίες, από αυτές που συµµετέχουν στην αντίδραση Α+2Β ! 3Γ + ∆.
i) Σε ποια σώµατα αντιστοιχούν οι καµπύλες του διαγράµµατος;
ii) Σηµειώστε στο ίδιο διάγραµµα τις γραφικές παραστάσεις για
τις άλλες δύο ουσίες.
iii) Σε µια χρονική στιγµή t1 η ταχύτητα της αντίδρασης είναι
ίση µε 0,1mοlL-1s-1. Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης των ουσιών Β και Γ
τη παραπάνω χρονική στιγµή;
iv) Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγµή t2=60s;
24) Σε αραιό διάλυµα H2SO4 προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα µεταλλικού Zn µε συγκεκριµένο
βαθµό κατάτµησης, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση:
Ζn + H2SO4 " ZnSO4 + H2 ( g ).
Εξηγήστε ποια επίδραση θα έχει στο χρόνο ολοκλήρωσης της αντίδρασης κάθε µια από τις
παρακάτω µεταβολές:
i) Προσθέτουµε την ίδια ποσότητα Zn µε µεγαλύτερο βαθµό κατάτµησης.
ii) Πριν προσθέσουµε τον Zn αραιώνουµε το διάλυµα H2SO4.
iii) Πραγµατοποιούµε την αντίδραση σε χαµηλότερη θερµοκρασία.
25) Σε δοχείο που κλείνεται µε φελλό
βάζουµε λίγα ρινίσµατα Ζn. ΚατόV m;
πιν προσθέτουµε διάλυµα Η2SΟ4
20
0,2Μ και συλλέγουµε τον όγκο του
παραγόµενου αερίου. Στο διπλανό
10
διάγραµµα φαίνεται ο όγκος του
παραγόµενου Η2 σε συνάρτηση µε
0 20 40 60 80 t(s)
το χρόνο.
Όταν σταµατήσει η έκλυση φυσαλίδων παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει στερεός ψευδάργυρος
στο δοχείο. Επαναλαµβάνουµε το ίδιο πείραµα, µε τις ίδιες ποσότητες Ψευδαργύρου και
διαλύµατος Η2SΟ4 και τη χρονική στιγµή t=20s προσθέτουµε µερικά m; διαλύµατος Η2SΟ4
1Μ. Να χαράξετε το διάγραµµα του όγκου του παραγόµενου Η2 σε συνάρτηση µε το χρόνο
για το δεύτερο πείραµα.
26) Να αντιστοιχίσετε κάθε µεταβολή της στήλης (Α) µε την επίδραση που έχει στην αρχική
ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):
C(s) + CO2(g) ! 2CO(g) ∆Η>0
1.
2.
3.
4.

Στήλη Α
Προσθήκη CO
Αύξηση του Vδοχ
Προσθήκη καταλύτη
Ελάττωση της θερµοκρασίας

Στήλη Β
α. ελάττωση της ταχύτητας
β. αύξηση της ταχύτητας
γ. δεν επηρεάζεται η ταχύτητα

Χηµεία Κατ. Β΄ Τάξη

6

27) ∆ιαθέτουµε δύο δοχεία µε τον ίδιο όγκο. Το πρώτο έχει σταθερό
όγκο V=20L και περιέχει α mοl αερίου Χ. Βάζουµε και στο
δεύτερο α mοl του αερίου Χ, οπότε και αυτό αποκτά όγκο V, ενώ
κλείνεται µε έµβολο. Το αέριο Χ αρχίζει να διασπάται σύµφωνα
µε την αντίδραση 2Χ " Υ.
Η αρχική πίεση στο δοχείο σταθερού όγκου ήταν 1atm, ενώ µετά από χρονικό διάστηµα
∆t=1min, αυτή σταθεροποιείται σε τελική τιµή P. Θεωρούµε ότι στη διάρκεια των αντιδράσεων η θερµοκρασία παραµένει σταθερή
i) Ποια η τιµή της τελικής πίεσης P;
ii) Ποιος θα είναι τελικά ο όγκος που θα αποκτήσει το δεύτερο δοχείο;
iii) Το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει η αντίδραση στο δεύτερο δοχείο, θα είναι ίσο
µε: i) 40s,
ii) 60s,
iii) 80s.
28) Σε θερµοκρασία µικρότερη των 227°C, ο νόµος της ταχύτητας της αντίδρασης που
παριστάνεται από τη χηµική εξίσωση:
ΝΟ2(g) + CΟ(g) Y
CΟ2(g) + ΝΟ(g)
2
είναι υ=k[ΝΟ2] .
Ποιος από τους παρακάτω προτεινόµενους µηχανισµούς είναι ο πιο πιθανός;
i) ΝΟ2(g) + CΟ(g) !
CΟ2(g) + ΝΟ(g)
ii) ΝΟ2(g) + ΝΟ2(g) & βραδεία ΝΟ3(g) + ΝΟ(g)
ΝΟ3(g) + CΟ(g) ! CΟ2(g) + ΝΟ(g)
iii) ΝΟ2(g) & βραδεία
Ο(g) + CΟ(g) &

Ο(g) + ΝΟ(g)

ταχεία

CΟ2(g) + ΝΟ(g)

29) Η σταθερά ταχύτητας για µια αντίδραση µηδενικής τάξης Α →Β είναι k= 4‧10-2mol‧L-1‧s-1.
Αν η αρχική συγκέντρωση του Α είναι ίση µε 0,5 mol‧L-1 ποια είναι η συγκέντρωση του
µετά την πάροδο 25 s;
30) Η αντίδραση: ΝO2(g) + CO(g) ! CΟ2(g) + ΝΟ(g) ακολουθεί τον µηχανισµό:
ΝΟ2(g) + ΝΟ2(g) ! ΝΟ3(g) + ΝΟ(g) (αργή)
ΝΟ3(g) + CO(g) ! CO2(g )+ ΝΟ2(g) (γρήγορη)
Ο Νόµος Ταχύτητας είναι ως προς το CΟ:
α. πρώτης τάξης,

β. µηδενικής τάξης,

1
γ. δεύτερης τάξης, δ. τάξης 1
2

31) Σε δύο ίδια δοχεία γίνεται ταυτόχρονα αντίδραση που παριστάνεται µε τη χηµική εξίσωση:
2SΟ2(g) + Ο2(g) ! 2SΟ3(g).
Αν και στα δύο δοχεία οι αρχικές συγκεντρώσεις των SΟ2 και Ο2 είναι ίσες και οι συνθήκες
ίδιες, να βρεθούν:
i) η ταχύτητα της αντίδρασης όταν τα αέρια που περιέχονται στο ένα δοχείο, τοποθετηθούν στο άλλο δοχείο,
ii) η ταχύτητα της αντίδρασης όταν τα δύο δοχεία ενωθούν µεταξύ τους µε τη βοήθεια
στρόφιγγας.
32) Η αντίδραση Η2(g) + Ι2(g) ! 2ΗΙ(g) ακολουθεί το νόµο ταχύτητας υ=k[Η2][Ι2]. Πώς θα
επηρεαστεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης όταν:
i) διπλασιαστεί η συγκέντρωση του Η2.
ii) τριπλασιαστεί ο όγκος του δοχείου.
iii) προσθέσουµε αδρανές αέριο χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του δοχείου;
iv) αυξηθεί η θερµοκρασία;

Χηµεία Κατ. Β΄ Τάξη

7

33) Για την αντίδραση: Α+ 2Β { Γ υπάρχουν τα παρακάτω πειραµατικά δεδοµένα:
Πείραµα
[Α] (Μ)
[Β] (Μ)
υ mοl/Ls
1
0,10
0,05
0,02
2
0,10
0,10
0,04
3
0,05
0,05
0,01
i) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης.
ii) Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, όταν αναµιχθούν 20ml διαλύµατος
Α 0,1Μ µε 30ml διαλύµατος Β 0,3Μ.
34) Η ταχύτητα της αντίδρασης: Η2 + J2 ! 2HJ βρίσκεται πειραµατικά ότι είναι:
υ=k(H2)(Ι2).
Αν 0,3mol Η2 αναµιχθούν µε 0,2mol J2, πόσες φορές θα µειωθεί η ταχύτητα, όταν ξοδευτεί
η µισή ποσότητα J2.
35) Για την αντίδραση 2ΝΟ + 2Η2 ! Ν2 + 2Η2Ο, προέκυψαν τα παρακάτω πειραµατικά δεδοµένα, σε σταθερή θερµοκρασία:
[ΝΟ] ( mol/l )
0,5
1,0
1,0

[Η2] ( mol/l )
0,4
0,4
0,8

υ ( mol⋅l-1⋅s-1 )
2⋅10-2
8⋅10-2
1,6⋅10-1

i) Να βρείτε το νόµο ταχύτητας για την αντίδραση.
ii) Να βρείτε την τάξη της αντίδρασης καθώς και την τιµή και τη µονάδα µέτρησης της
σταθεράς Κ της ταχύτητας.
iii) Εξηγήστε γιατί η τάξη της αντίδρασης δεν µπορεί να υπολογιστεί από τη στοιχειοµετρία
της εξίσωσης.
iv) Ποια είναι η ταχύτητα σχηµατισµού του Ν2 όταν [ΝΟ] = 1,5mol/l και [Η2] = 2,0mol/l;
36) Σε διάλυµα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουµε σύρµα µάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να µελετήσουµε
την αντίδραση, µετράµε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται
σε stp και στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται ο όγκος του Η2,
που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση µε το χρόνο.
i) Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 που παράγεται;
ii) Ποια η µέση ταχύτητα της αντίδρασης από 0-1min και ποια
από 0-4min;
iii) Να κάνετε το διάγραµµα της συγκέντρωσης του ΗCΙ σε συνάρτηση µε το χρόνο.
37) Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η ταχύτητα σε συνάρτηση µε τη
συγκέντρωση του Α, για την αντίδραση: 2Α ! 3Β, σε θερµοκρασία θ=50°C.
i) Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης;
ii) Βρείτε την σταθερά της ταχύτητας και τις µονάδες της.
iii) Να κάνετε σε κοινούς άξονες το διάγραµµα της συγκέντρωσης
των Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο.
iv) Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης για t=0;
v) Να βρεθεί η ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγµή που η συγκέντρωση της ουσίας Β είναι ίση µε 1mοl/L.
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vi) Να χαράξετε το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο, αν η αντίδραση
πραγµατοποιηθεί σε θερµοκρασία 60°C.
38) Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία: Α +Β 7 Γ (όλα αέρια).
∆ιατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, εισάγουµε στο δοχείο το ευγενές αέριο Ηe. Πώς µετατοπίζεται η ισορροπία αν:
i) Η εισαγωγή γίνει υπό σταθερό όγκο.
ii) Η εισαγωγή γίνει υπό σταθερή πίεση.
39) Σε κενό δοχείο εισάγονται 3mοl Α και 5mοl Β, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:
Α + Β 7 2Γ (όλα αέρια), για την οποία Κc=10.
Μετά από πάροδο 30min στο δοχείο περιέχονται 4mοl από το σώµα Γ.
i) Να εξετάσετε αν είχε αποκατασταθεί ισορροπία τη χρονική στιγµή t=30min.
ii) Να υπολογίσετε το λόγο των ταχυτήτων σχηµατισµού του Γ κατά την έναρξη της αντίδρασης και κατά τη χρονική στιγµή t=30min.
40) Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:
C(s) + CΟ2(g) 7 2CΟ(g), ∆Η<0.
Εξηγήστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
i) Η προσθήκη άνθρακα προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης του CΟ.
ii) Η Ελάττωση του όγκου του δοχείου προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης του CΟ2.
iii) Όταν αυξηθεί η θερµοκρασία, αυξάνεται η τιµή της σταθεράς Κc.
iv) Η προσθήκη CΟ2 προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης του CΟ2 στην ισορροπία.
41) Σε δοχείο σταθερού όγκου 1L, εισάγουµε 2mοl αερίου Α και
2mοl αερίου Β, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:
Α + 2Β 7 Γ(g), ∆Η= -10kcαl, σε θερµοκρασία 30°C.
Στο διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης ενός από
τα σώµατα Α,Β,Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο.
i) Σε ποιο σώµα αντιστοιχεί η καµπύλη αυτή; Να παρασταθούν
στο ίδιο διάγραµµα οι συγκεντρώσεις των άλλων σωµάτων σε συνάρτηση µε το χρόνο.
ii) Να παρασταθεί γραφικά (ποιοτικά) σε συνάρτηση µε το χρόνο η µεταβολή της πίεσης
σε συνάρτηση µε το χρόνο.
iii) Να παρασταθούν σε συνάρτηση µε το χρόνο οι συγκεντρώσεις των 3 σωµάτων σε συνάρτηση µε το χρόνο, αν η ισορροπία είχε αποκατασταθεί σε θερµοκρασία 40°C.
42) Σε δοχείο βάζουµε ισοµοριακές ποσότητες Α και Β και αποκαθίσταται σε θερµοκρασία Τ1 η ισορροπία:
2Α+Β 7 2Γ, ∆Η= -10kcαl
Στο διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του Α σε
συνάρτηση µε τον χρόνο.
i) Να σχεδιάστε τα διαγράµµατα της συγκέντρωσης του Β και
της συγκέντρωσης του Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο.
ii) Να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες καµπύλες για την συγκέντρωση του Α στις εξής περιπτώσεις:
α) Η ίδια ισορροπία αποκαθίσταται σε θερµοκρασία Τ2<Τ1.
β) Η ίδια ισορροπία αποκαθίσταται αφού µειώσουµε τον όγκο του δοχείου, στον µισό
του αρχικού.
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γ) Αρχικά βάζαµε στοιχειοµετρικές ποσότητες από τα αντιδρώντα σώµατα Α και Β.
(2C0 η συγκέντρωση του Α)
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
43) Στο διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της µερικής πίεσης του Β, όταν σε
δοχείο, υπό πίεση Ρο, βάλουµε µια ποσότητα Α η οποία διασπάται και
αποκαθίσταται η ισορροπία:
2Α 7 Β + 2Γ (όλα αέρια).
i) Να σχεδιάστε την καµπύλη σε συνάρτηση µε το χρόνο, της µερικής
πίεσης του Γ.
ii) Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραµµα, την καµπύλη ΡΒ=f(t) στην περίπτωση που η ισορροπία αποκαθίσταται σε πίεση 2Ρο.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
44) Σε ένα δοχείο που κλείνεται µε έµβολο βάζουµε ορισµένη ποσότητα αερίου Α, το οποίο διασπάται µερικά σε αέριο Β και αποκαθίσταται η ισορροπία 2Α 7 Β. Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του Α σε συνάρτηση µε το
χρόνο, όπου τη χρονική στιγµή t1 µεταβάλλαµε τον όγκο του δοχείου.
i) Αυξήσαµε ή µειώσαµε τον όγκο του δοχείου τη στιγµή t1;
ii) Ποια η συγκέντρωση του Β πριν την µεταβολή του όγκου του
δοχείου;
iii) Να σχεδιάστε το διάγραµµα της συγκέντρωσης του Β σε συνάρτηση µε το χρόνο ποιοτικά, χωρίς να προβείτε σε αναλυτικούς υπολογισµούς.
45) Σε δοχείο σταθερού όγκου βρίσκονται σε ισορροπία:
Α(g) + 2Β(g) 7 2Γ(g) ∆Η= -100kJ
Χ.Ι. 2mο;/L 1mο;/L
3mο;/L
οπότε η ολική πίεση είναι 10atm.
Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία, τότε όταν αποκατασταθεί νέα ισορροπία:
i) Η συγκέντρωση του Α µπορεί να είναι:
α) 2Μ
β) 2,2Μ
γ) 1,8Μ
ii) Η τελική πίεση µπορεί να είναι:
α) 12atm
β) 10 atm
γ) 8 atm.
46) Σε δοχείο όγκου 40L βρίσκονται σε ισορροπία,
Α(g) + 2Β(g) 7 2Γ(g)
Χ.Ι. 1mο;
4mο;
5mο;
σε ορισµένη θερµοκρασία θ, ασκώντας πίεση p0=20atm.
Μειώνουµε τον όγκο του δοχείου σε V1=20L, ενώ διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία.
i) Αµέσως µετά η ολική πίεση που ασκεί το αέριο µίγµα είναι:
α) 20 atm
β) 40 atm
γ) 50 atm
δ) 15 atm.
ii) Όταν αποκατασταθεί ξανά ισορροπία, η πίεση του µίγµατος µπορεί να είναι:
α) 40 atm
β) 35 atm
γ) 20 atm
δ) 15 atm.
47) Σε δοχείο όγκου 10: βάζουµε 2mο: αερίου Α και 3mο: αερίου Β, τα οποία αντιδρούν µερικά και αποκαθίσταται η ισορροπία:
Α + Β 7Γ
Αν η απόδοση της αντίδρασης είναι ίση µε α=0,5, ζητούνται:
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i) Οι τελικές ποσότητες των τριών αερίων, µετά την αποκατάσταση ισορροπίας.
ii) Οι γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων των τριών αερίων σε συνάρτηση µε το
χρόνο, στο ίδιο διάγραµµα.
48) Σε δοχείο σταθερού όγκου βάζουµε 2mο: αερίου Α και 3mο: αερίου Β, τα οποία αντιδρούν
µερικά και αποκαθίσταται η ισορροπία:
Α + 2Β 7 2Γ
Μετά την αποκατάσταση ισορροπίας, στο δοχείο περιέχονται 1,5mο: αερίου Γ.
i) Πόσα mο: από τα αέρια Α και Β περιέχονται τελικά στο δοχείο;
ii) Ποια η απόδοση της αντίδρασης;
49) Μίγµα αποτελείται από 5,6g CO και 1,2g H2. Το µίγµα διοχετεύεται σε ένα δοχείο σταθερού όγκου, οπότε η πίεσή του αρχικά είναι 5atm. Εξαιτίας µερικής µετατροπής του µίγµατος σε µεθάνιο και υδρατµούς, η συνολική πίεση γίνεται 4atm, ενώ η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. Να υπολογιστούν:
i) Η απόδοση της µετατροπής του µίγµατος σε CH4.
ii) Η σύσταση του µίγµατος στην τελική κατάσταση ισορροπίας.
iii) Η µερική πίεση του Η2 στην κατάσταση της ισορροπίας .
50) Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε ορισµένη θερµοκρασία βάζουµε
5mο; Ν2 και 10mο; Η2, τα οποία ασκούν πίεση 80 atm και τα οποία αρχίζουν να αντιδρούν µε αρχική ταχύτητα 0,02mο;/LLs, οπότε µετά από λίγο αποκαθίσταται η ισορροπία:
Ν2 + 3 Η2 7 2 ΝH3.
Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης
του αζώτου σε συνάρτηση µε το χρόνο.
i) Να βρείτε την απόδοση της αντίδρασης.
ii) Να κάνετε στο ίδιο διάγραµµα τις µεταβολές των συγκεντρώσεων των δύο άλλων αερίων σε συνάρτηση µε το χρόνο.
iii) Σε ποια τιµή σταθεροποιείται η πίεση των αερίων, αν η θερµοκρασία παραµένει σταθερή;
51) Σε δοχείο σταθερού όγκου 3L και σε ορισµένη θερµοκρασία βάζουµε 4mο; Ν2 και 6mο;
8
Η2, οπότε αρχίζουν να αντιδρούν µε αρχική ταχύτητα υαρχ=1 L10-3 mο;/LLs. Μετά από κά3
ποιο χρόνο, αποκαθίσταται ισορροπία και τότε στο δοχείο βρίσκονται 2mο; ΝΗ3.
i) Ποια η απόδοση της αντίδρασης;
ii) Να κάνετε σε κοινό διάγραµµα τις µεταβολές των συγκεντρώσεων Η2, Ν2 και ΝΗ3 σε
συνάρτηση µε το χρόνο.
iii) Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης σχηµατισµού της ΝΗ3 κατά την ισορροπία;
iv) Να βρεθεί η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης διάσπασης της ΝΗ3 στις παραπάνω
συνθήκες.
Η αντίδραση ακολουθεί απλό µηχανισµό και προς τις δύο κατευθύνσεις.
52) Για την ισορροπία:
CO(g)+ Cl2(g) 7 COCl2(g) Κc=3.
mol CO και 1 mol CΙ2 εισάγονται σε δοχείο όγκου 5L. Ποιες οι συγκεντρώσεις των σωµάτων στην κατάσταση ισορροπίας;
53) Σε δοχείο όγκου 2l, βάζουµε 6g ΝΟ, 0,64g O2, και 9,2g NO2. Αν για την αντίδραση:
2ΝΟ + Ο2 7 2 ΝΟ2 η Κc=200,
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θα πραγµατοποιηθεί αντίδραση και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση;
54) Μέσα σε δοχείο 10l που υπάρχουν 2mol Ο2, βάζουµε 5mol SO3, οπότε διασπώνται µερικώς
σύµφωνα µε την αντίδραση:
2SO3 7 2SO2 + O2.
και έτσι παράγονται 2mol SO2.
i) Ποια η Κc ;
ii) Πόσα γραµµάρια SO3 θα έπρεπε να βάζαµε αρχικά στο δοχείο, ώστε να διπλασιαζόταν
η ποσότητα του οξυγόνου που περιέχει το δοχείο;
55) Ποσότητα 0,5mol PCl5 εισάγεται σε φιάλη 5L και θερµαίνεται στους 500Κ, οπότε ο PCl5
διασπάται µερικώς σε PCl3 και Cl2, οπότε παράγονται 0,25 mol Cl2. Πόσο χλώριο θα παραγόταν αν ο όγκος της φιάλης:
i) αυξηθεί σε 10l και
ii) ελαττωθεί σε 2l;
56) Σε δοχείο µεταβλητού όγκου περιέχονται σε ορισµένη σταθερή θερµοκρασία 0,5mol Cl2, 1
mol COCl2 και 0,5mol CO σε ισορροπία:
CO(g)+ Cl2(g) 7 COCl2(g).
Ο όγκος του µίγµατος ισορροπίας είναι 100l. ∆ιατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, αυξάνουµε τον όγκο του δοχείου στα 300l.
i) Ποιο αποτέλεσµα θα έχει η µεταβολή αυτή στην ισορροπία;
ii) Βρείτε τα moles του αερίου στη νέα θέση ισορροπίας.
iii) Προβλέψτε την αύξηση ή τη µείωση της πίεσης του µίγµατος ισορροπίας. Πόσο % µεταβλήθηκε η πίεση;
57) Η σταθερά Κp διάσπασης του φωσγενίου είναι 2/15 στους 750°C . Αν η ολική πίεση είναι
2atm να υπολογιστεί ο βαθµός διάσπασης της αντίδρασης:
COCl 7 CO +Cl2 στους 750°C.
Σε ποια τιµή ολικής πίεσης ο βαθµός διάσπασης είναι 0,5 στην ίδια θερµοκρασία.
58) Σε κλειστό δοχείο που είναι κενό τοποθετούµε CO2 και γραφίτη C(s). Η αρχική πίεση είναι
2,5atm σε ορισµένη θερµοκρασία. ∆ιατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή, το σύστηµα καταλήγει στην ισορροπία:
C +CO2 7 2CO.
µε τελική πίεση 4atm. Να βρεθούν:
i) Ο βαθµός αναγωγής του CO2 από το γραφίτη.
ii) Η σταθερά Κp της ισορροπίας.
59) Σε δοχείο και σε θερµοκρασία θ έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:
Α 7 2Β ∆Η<0.
Τη χρονική στιγµή t1 µεταβάλουµε έναν από τους παράγοντες
που µεταβάλλουν τη θέση της χηµικής ισορροπίας. Στο διπλανό
διάγραµµα δίνεται η µεταβολή των συγκεντρώσεων των Α και Β
σε συνάρτηση µε το χρόνο. ∆εχόµαστε ότι η νέα ισορροπία έχει
αποκατασταθεί σε θερµοκρασία θ.
i) Υπολογίστε την σταθερά kc της χηµικής ισορροπίας.
ii) Ποιον παράγοντα µεταβάλαµε; Εξηγήστε την απάντησή σας.
iii) Ποιες οι τελικές συγκεντρώσεις των σωµάτων Α και Β;
iv) Κατά το χρονικό διάστηµα που πραγµατοποιήθηκε αντίδραση ελευθερώθηκε ή
απορροφήθηκε θερµότητα;
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60) Σε κενό δοχείο εισάγεται ισοµοριακό αέριο µίγµα Η2 και J2. Το µίγµα θερµαίνεται στους
θ°C, οπότε το Η2 και το J2 αντιδρούν και σχηµατίζουν αέριο ΗJ, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση:
Η2 +J2 7 2ΗJ
Μετά την αποκατάσταση χηµικής ισορροπίας παραµένει στο δοχείο το 40% της αρχικής
ποσότητας του Η2.
i) Να υπολογίσετε τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κc σε θερµοκρασία θ°C.
ii) Να υπολογίσετε τη σταθερά χηµικής ισορροπίας Κp στην ίδια θερµοκρασία.
iii) Αν υ1 είναι η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης προς τα δεξιά και υ2 η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης προς τα αριστερά, να βρεθεί ο λόγος υ1/υ2 στην ίδια θερµοκρασία, όταν στο δοχείο υπάρχει το 80% της αρχικής ποσότητας του Η2.
Γενικές Εξετάσεις 2001

61) Σε δοχείο όγκου V στους θ°C περιέχονται x mol N2O4 και ψ mol NO2 (χ>ψ) σε κατάσταση
ισορροπίας σύµφωνα µε την απλή χηµική εξίσωση:
N2O4(g) 7 2NO2(g) −Q (Q > 0)
Τη χρονική στιγµή t1 µεταβάλλεται ένας από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας , οπότε οι
συγκεντρώσεις των δύο αερίων µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το χρόνο σύµφωνα µε το παρακάτω
διάγραµµα:

α) Εξηγήστε ποιον από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας µεταβάλλαµε και µε ποιο τρόπο.
β) Εξετάστε, αν στο χρονικό διάστηµα από t1 µέχρι t2 ο λόγος [ΝΟ2]2:[Ν2Ο4] µεταβάλλεται ή
παραµένει σταθερός.
62) Ποιο είναι το σθένος και ποιος ο Α.Ο. του ατόµου του C στις παρακάτω ενώσεις: CH4,
CH3OH, CCl4, CH≡CH, HCOOH, CO, HCN;
63) Μπορείτε να προβλέψετε τον οξειδωτικό ή αναγωγικό χαρακτήρα των ενώσεων: NH3,
HNO3, NO2, H2S, H2SO4, NaSO3;
64) Θα προτιµούσατε να διατηρήσετε διάλυµα FeSO4 σε χάλκινο δοχείο ή διάλυµα CuSO4 σε
σιδερένιο δοχείο;
65) Σε ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις το υδρογόνο δρα οξειδωτικά και γιατί;
α. H2 + Cl2 → 2HCl
β. Η2 + CH2=CH2 → CH3CH3

γ. H2 + 2Na → 2NaH
(∆ΙΑΓ. Ε.Ε.Χ. 1988)

66) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
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•

CuO + C !

•

CuO + SO2 !

•

CuO + H2O2 !

•

CuO + H2S !

•

CuO + NH3 !

•

CuO + CO !

•

Αg2O + H2S !

67) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
• H2O2 + HJ !
•

H2O2 + H2S !

•

H2O2 + CaOCl2 !

•

H2O2 + NH3 !

•

H2O2 + KClO3 !

•

H2O2 + H3PO3 "

68) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
• SO2 + Ag2O !
•

SO2 + H2S !

•

SO2 + NH3 !

•

SO2 + KClO3 !

69) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
• NH3 + HgO !
•

NH3 + O3 !

•

NH3 + Ag2O !

•

NH3 + NaClO !

•

NH3 + CaOCl2 !

70) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
αραιό
• HNO3 + Zn $
•

αραιό
HNO3 + P $

•

HNO3 + S $

•

HNO3 + Cu $

αραιό
αραιό

•
71) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
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•

HNO3 + Zn $

•

HNO3 + C %

•

HNO3 + S %

•

HNO3 + J2 %

•

HNO3 + Cu %

πυκνό

πυκνό
πυκνό
πυκνό
πυκνό

72) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
πυκ-θερµ
• H2SO4 + Zn (
πυκ-θερµ

•

H2SO4 + C (

•

H2SO4 + S (

•

H2SO4 + P (

•

H2SO4 + Ag (

πυκ-θερµ
πυκ-θερµ
πυκ-θερµ

73) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
αραιό
• H2SO4 + Zn $
πυκ-θερµ

•

H2SO4 + CΟ &

•

HΝΟ3 + SΟ2 %

•

πυκ-θερµ
H2SO4 + ΝΗ3 &

•

αραιό
ΗΝΟ3 + Η2Ο2 $

πυκνό

74) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
• MnO2 + HCl !
•

PbO2 + HJ !

•

KMnO4 + HCl !

•

K2Cr2O7 + HBr !

75) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
• MnO2 + NaCl + H2SO4 !
•

PbO2 + H2O2 + H2SO4 !

•

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 !

•

K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl !

•

KMnO4 + H2S + H2SO4 !

•

K2Cr2O7 + SnCl2 + ……... !

•

MnO2 + NaCl + ……..… !

14
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76) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) αρ ΗΝΟ3 + Cu
β) αρ ΗΝΟ3 + Fe

γ) αρ ΗΝΟ3 + C

δ) αρ ΗΝΟ3 + Ρ

ε) αρ ΗΝΟ3 + FeO

στ) αρ ΗΝΟ3 + CuBr

ζ) αρ ΗΝΟ3 + Cu2Ο

η) αρ ΗΝΟ3 + Η3ΡΟ3

θ) αρ ΗΝΟ3 + ΚJ

i) αρ ΗΝΟ3 + ΒαS

κ) αρ ΗΝΟ3 +Η2S

λ) αρ ΗΝΟ3 + ΜgBr2.

77) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) π HNO3 + J2
β) π HNO3 + C

γ) π HNO3 + Cu

δ) π HNO3 + ΝαJ

ε) π HNO3 + Να2S

στ) π HNO3 +Αl

ζ) π HNO3 + Να2SΟ3

η) π HNO3 + ΗJ

θ) π HNO3 + ΒαS

78) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) π-θ Η2SΟ4 + C
β) π-θ Η2SΟ4 + Cu

γ) π-θ Η2SΟ4 + Κ2S

δ) π-θ Η2SΟ4 + ΜgJ2

ε) π-θ Η2SΟ4 + Fe

στ) π-θ Η2SΟ4 + ΝαΒr

ζ) π-θ Η2SΟ4 + FeΟ

η) π-θ Η2SΟ4 + Ρ

θ) π-θ Η2SΟ4 + S

79) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) π-θ Η2SΟ4 + Κ2SΟ3
β) αρ Η2SΟ4 + Fe

γ) αρ Η2SΟ4 + FeΟ

δ) αρ Η2SΟ4 +Cu

ε) αρ Η2SΟ4 + Cu2Ο

στ) αρ Η2SΟ4 + MgΒr2

ζ) αρ ΗΝΟ3 + Fe

η) αρ ΗΝΟ3 +Η2S

θ) αρ ΗΝΟ3 + Η3ΡΟ3.

80) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
+
α) ΚΜηΟ4+ Fe + οξύ
β) ΚΜnΟ4+ Να2S + Η

γ) ΚΜnΟ4+ ΗΒr

δ) ΚΜnΟ4+ ΝαCl+ ...

ε) ΚΜnΟ4+ CuCl +...

στ) ΚΜnΟ4+ Ηg2Cl2 +..

ζ) ΚΜηΟ4+ ΗCl

η) ΚΜnΟ4+ FeO

θ) ΚΜnΟ4+ Η2S

81) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) Κ2Cr2Ο7 + Η2 + οξύ
β) Κ2Cr2Ο7+ Να2S + Η2SΟ4

γ) Κ2Cr2Ο7 + Η2S + Η2SΟ4

δ) Κ2Cr2Ο7 + FeΟ + ...

ε) Κ2Cr2Ο7 + MgBr2 +..

στ) Κ2Cr2Ο7 +HJ

ζ) Κ2Cr2Ο7 +CuCl +..

η) Κ2Cr2Ο7 + ΝαJ+..

θ) Κ2Cr2Ο7 + Η2Ο2 +..

82) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) Η2Ο2 + ΗJ
β) Η2Ο2 + Η2S

γ) Η2Ο2 + Η3ΡΟ3

δ) αρ ΗΝΟ3 + Η2Ο2

ε) Η2Ο2 + ΚΜnΟ4 +..

στ) Η2Ο2 + ΝαΒr + οξύ

ζ) Η2Ο2 + SnCl2 + οξύ

η) Η2Ο2 + ΝΗ3

θ) Η2Ο2 + ΗJ

83) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) CαΟCl2+ Η2Ο2
β) CαΟCl2+ ΗCΙ

γ) CαΟCl2+ ΝΗ3

δ) CαΟCl2+ Η2S

ε) Cl2 + ΝΗ3

στ) Βr2 + Η3ΡΟ3

ζ) Ο2 + Η2S

η) FeCl3 + Η2S

θ) ΚClΟ3 + ΗCl
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84) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α) CuΟ+ ΝΗ3
β) CuΟ+ CΟ

γ) ΝαClΟ + ΗI

δ) ΗgΟ + ΝΗ3

ε) Αg2Ο + Η2

στ) Αg2Ο + ΝΗ3

ζ) Fe + ΗCl

η) Κ+ Η2Ο

θ) SΟ2 + Cl2 + Η2Ο

85) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις
α)Ο3 + ΡbSΟ4
β) SΟ2 + ΗJ

γ) C+ CΟ2

δ) CuO+H2

ε) H2O2 + HNO2

στ) FeCl3 + SO2 + H2O

ζ) NH3 + O3

η) HJ+HNO3 αρ

θ) ΝΗ3 + ΝαClΟ3

86) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
Fe + HCl !…..
Cu +HCl !…..
F2 +H2S !…..
Ca + H2SO4 (αρ) !…..

Zn + H2SO4 (αρ) !…..
CI2 +HJ !…..
Na +H2O !…..
Ca + H2SO4 (πυκ-θερ) !…..

87) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
FeO + HNO3 (αρ) !..
Η2S +HNO3 (αρ) !…
H2O2 + FeSO3 " …
HCl + MnO2 "…..
HCl + CrO3 "…

Fe2O3 +HNO3 (αρ) " …..
H2O2 +NH3 " …..
HJ + H2SO4 (π-θ) "…
HJ + PbO2 "……
HBr + HNO3 (π) "…..

88) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
NaJ + H2 SO4 (π-θ) "…
FeΟ + H2SO4 (π-θ) "….
K2Cr2O7 +HBr "…
CaOCl2 +NH3 "…
H2S + HNO3 (αρ) "…
NH3 +Cl2 "…..

FeO +H2SO4 (αρ) "…..
KΜnO4 + HCl "…
PbS + H2O2 "….
CaOCl2+ H2O2 "…..
FeCl3 +H2S "……
FeΟ + ΗΝΟ3 (π-θ) " …..

89) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
NaCl + MnO2 +H2SO4 "…
NaJ +K2Cr2O7 + H2SO4 " ….
C +H2SO4 "……
S + HNO3 (π) "…
P + HNO3 (π) " ….

KCl + KΜnO4 + H2SO4 " …
FeSO4 + KΜnO4 +H2SO4 "….
S+ HNO3 (αρ) " …..
J2 + HNO3 (π) "…..
S + Η2SΟ4 (π-θ) "….

90) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
Cu2O +CaOCl2 "…
CaOCI2+ HCl " ….
CuO +H2SO4 (αρ) "….
HI+ FeCl3 " ….

Cu2O + HNO3 (π) " ….
Ag2O +H2S "…..
CuO + HJ " ……
P2O3 + HNO2 (π) "….

91) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
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PbO +CaOCl2 " ….
FeSO4 +Cl2 +H2SO4 "….
HBr+H2O2 " ….
HCl + KClO3 "…
CuBr + MnO2 + …"….
KΜnO4 +SO2 + H2SO4 "…
92) Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις:
FeCl2 + SO2 + ……"
SO2 + FeCl2 +HCI " ….
K2Cr2O7 +Na2SO3 + H2SO4 "…
KΜnO4 +SO2 + ….."….
KClO3 +HCl "….
K2Cr2O7+Cu +HCl "….
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NaCl +HNO3 (α) "…
HCl +NaNO3 " -- +NO+..
HJ + SO2 "….
FeCl2 + KΜnΟ4 + …."….
KΜnO4 + H2O2 +H2SO4 "….
K2Cr2O7 +H2S + H2SO4 "……
KCl +KClO3 +H2SO4 "…
H2O2 +SnCl2 +HCl "….
NH3 +MnO2 +HCl "…..
K2Cr2O7 +FeCl2 +….."……
KCIO3 +NaCl+H2SO4 "….
PbS + H2SO4 (π-θ) "…..

93) Μια ποσότητα Fe προστίθεται σε αραιό διάλυµα H2SO4, οπότε εκλύονται 4,48L αερίου σε
stp. Αν προστεθεί διπλάσια ποσότητα Fe από την προηγούµενη σε πυκνό - θερµό διάλυµα
H2SO4, ποιος όγκος αερίου θα εκλυθεί σε stp ;
94) Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι µάζες S και C, ώστε κατά την αντίδραση τους µε πυκνό διάλυµα ΗΝΟ3 να εκλύεται ο ίδιος όγκος αερίων στις ίδιες συνθήκες από κάθε αντίδραση χωριστά ;
95) Ποιος όγκος αερίου µετρηµένος σε stp, θα εκλυθεί αν σε 600 ml διαλύµατος που περιέχει
H2S 0,1 Μ και HBr 0,1 M προσθέσουµε περίσσεια αραιού διαλύµατος ΗΝΟ3 ;
96) Πόσα mol Zn(MnO4)2 σε όξινο περιβάλλον H2SO4 απαιτούνται για την οξείδωση 30 ml
διαλύµατος FeSO4 0,1 Μ ;
(∆ΙΑΓ. Ε.Ε.Χ. 1995)

97) Σε 200 ml διαλύµατος HCl προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα KMnO4 για πλήρη αντίδραση. Το αέριο που εκλύεται, διοχετεύεται σε διάλυµα ΚJ, οπότε παράγονται 12,7 g
στερεού ιωδίου. Ποια η συγκέντρωση του αρχικού διαλύµατος HCl ;
98) ∆ιαθέτουµε 0,5L διαλύµατος Η2Ο2 (∆). Τα 200mL από το παραπάνω διάλυµα απαιτούν
200ml όξινου διαλύµατος ΚΜnΟ4 0,3Μ για πλήρη αντίδραση. Στο υπόλοιπο του διαλύµατος (∆) προσθέτουµε περίσσεια ΝΗ3.
i) Ποια η συγκέντρωση, σε mοl/L, του διαλύµατος (∆).
ii) Πόσα mοl αερίου παράγονται κατά το δεύτερο πείραµα;
iii) Αν το διάλυµα της ΝΗ3 έχει συγκέντρωση 1Μ, ποιος ο ελάχιστος όγκος διαλύµατος
ΝΗ3 απαιτείται για πλήρη αντίδραση, µε το δεύτερο µέρος του διαλύµατος (∆);
99) Σε 200mL διαλύµατος Η2SΟ4 1Μ προσθέτουµε 1L νερό και παίρνουµε διάλυµα (Α). Στο
διάλυµα (Α) προσθέτουµε 5,6g ρινισµάτων Fe, οπότε αντιδρούν πλήρως και παράγεται ένα
αέριο Χ.
i) Ποιος ο όγκος του αερίου Χ σε stp.
ii) Πόσα γραµµάρια ΚΜnΟ4 πρέπει να προσθέσουµε στη συνέχεια στο παραπάνω διάλυµα
ώστε να προκαλέσουµε πλήρη οξείδωση του σιδήρου;
iii) Η ποσότητα του Η2SΟ4 ήταν αρκετή και για τις δύο αντιδράσεις;
100) ∆ιαθέτουµε δύο διαλύµατα Κ2Cr2Ο7 0,1Μ και ΗJ 0,2Μ.
i) Σε ποια αναλογία όγκων πρέπει να τα αναµείξουµε, ώστε να αντιδράσουν πλήρως;
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ii) Σε ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµειχθούν, ώστε το τελικό διάλυµα να περιέχει
Κ2Cr2Ο7 0,03Μ;
101) Μάζα 0,9g οξειδίου µετάλλου ΜΟ διαλύονται σε αραιό Η2SO4 και απαιτούνται 25ml
+3
διαλύµατος KMηO4 0,1M για την οξείδωσή του προς Μ . Να βρεθεί το ΑΒ του Μ.
Π.Μ.∆.Χ. 1992

102) Σε διάλυµα ΚΜnΟ4 µε όγκο 500ml προστίθενται 15g ΝαJ οπότε παράγεται J2. Το διάλυµα που προκύπτει απαιτεί για πλήρη οξείδωση 200ml διαλύµατος Κ2Cr2Ο7 0,01Μ.
i) Ποια η µοριακότητα κατ’ όγκο του διαλύµατος του ΚΜnΟ4
ii) Πόσα γραµµάρια ιωδίου παρήχθησαν σε κάθε αντίδραση;
103) 17,5g µίγµατος Fe και Sn αντιδρούν πλήρως µε 200ml διαλύµατος HCl. Το διάλυµα
που προκύπτει αποχρωµατίζει 300ml όξινου διαλύµατος ΚΜnΟ4 0,2Μ.
i) Ποια η κ.β. σύσταση του αρχικού µίγµατος;
ii) Ποια η συγκέντρωση σε mol/l του διαλύµατος του HCl;
104) 2,32 g µίγµατος οξειδίου του δισθενούς σιδήρου (FeΟ) και οξειδίου του τρισθενούς σιδήρου (Fe2Ο3) διαλύονται πλήρως σε περίσσεια υδροχλωρικού οξέος, οπότε προκύπτει
διάλυµα Α. Το διάλυµα αυτό οξειδώνεται πλήρως µε 10ml διαλύµατος Κ2Cr2Ο7 1/6 Μ,
οπότε προκύπτει διάλυµα Β.
i) Να υπολογιστεί ο αριθµός των mοl του κάθε οξειδίου στο αρχικό µίγµα.
ii) Πόσα ml διαλύµατος SnCl2 1Μ απαιτούνται για να αντιδράσει πλήρως το διάλυµα Β;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά τη λύση της άσκησης να λάβετε υπόψη σας ότι το υδροχλωρικό οξύ
δεν οξειδώνεται από το Κ2Cr2Ο7.
Εξετάσεις 1999

