∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
1) Η µετάβαση του νερού από την υγρή στη στερεή κατάσταση ονοµάζεται:
α. τήξη
β. πήξη
γ. υγροποίηση
δ. εξαέρωση
Μονάδες 2

2) Ισχυρότερες δυνάµεις διασποράς (London) αναπτύσσονται µεταξύ των µορίων:
α. CH3_CH2_CH2_CH2_CH3

γ. CH3-CΗ2_CH3

C H3
|

β. CH3- C _ CH3
|

δ. CH3_CH3

CH3
Μονάδες 3

3) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση, σε πρότυπη κατάσταση:
Ν2(g) + 3Η2(g) → 2ΝΗ3(g) + 22 kcal
Ποια πρόταση είναι σωστή:
i) H ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ3, στους 25 °C, είναι 22kcal/mol
ii) Η ενθαλπία των προϊόντων είναι µεγαλύτερη αυτής των αντιδρώντων.
iii) Για την ΝΗ3 ∆Η°f= -22kcal/mol
iv) Kατά τον σχηµατισµό 2mol ΝΗ3 εκλύονται 22kcαl.
Μονάδες 3

4) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση (σε πρότυπες καταστάσεις):
Η2SΟ4(αq) + 2ΚΟΗ(αq) " 2Κ2SΟ4(αq) + 2 Η2Ο(;) + 114kJ.
Ποια πρόταση είναι σωστή:
i) Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι -114kJ/mο;.
ii) Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι -57kJ/mο;.
iii) Η παραπάνω αντίδραση είναι ενδόθερµη.
iv) Κατά την εξουδετέρωση 1mο; ΚΟΗ από Η2SΟ4 παράγεται θερµότητα 114kJ.
Μονάδες 3

5) Ποια από τις παρακάτω είναι η σωστή θερµοχηµική εξίσωση καύσης του C3Η8 σε
πρότυπη κατάσταση;
i) C3Η8(g) + 5Ο2(g) " 3 CΟ2(g) + 4 Η2Ο(g) ∆Η°c = - 2220kJ
ii) C3Η8(g) + 5Ο2(g) " 3 CΟ2(g) + 4 Η2Ο(;) ∆Η°c = - 2220kJ
iii) C3Η8(g) + 5Ο2(g) " 3 CΟ2(g) + 4 Η2Ο(;) ∆Η°c = + 2220kJ
Εξηγείστε γιατί απορρίπτεται τις άλλες δύο εκδοχές.
6) ∆ίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραµµα για την αντίδραση Κ+2Λ"2Μ. Ποια πρόταση είναι σωστή:
i) Η χηµική ενέργεια του Μ είναι µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη του Κ.
ii) Η αντίδραση είναι εξώθερµη.

Ενέργεια

Μονάδες 3

2Μ
Κ+2Λ

iii) Το ενεργειακό περιεχόµενο 1mο; Κ και 2mο; του Λ
είναι µεγαλύτερο από το ενεργειακό περιεχόµενο
2mο; του Μ.
iv) Η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι µικρότερη από την ενθαλπία των προϊόντων.
v) Η µεταβολή της ενθαλπίας είναι θετική.
Μονάδες 3

7) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση:
2C2Η2(g)+3Ο2(g) " 4CΟ2(g) + 2Η2Ο(g) +1220kJ.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
i) Η µεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης είναι ίση µε 1220kJ.
ii) Η ενθαλπία της αντίδρασης ισούται µε -1220kJ.
iii) Η ενθαλπία καύσης του C2Η2 είναι ίση µε ∆Ηc= - 1220kJ/mol.
iv) Η ενθαλπία σχηµατισµού του CΟ2 είναι ίση µε ∆Ηf= - 305kJ/mο;.
v) Αν το παραγόµενο νερό ήταν υγρό, τότε κατά την καύση 1mο; C2Η2 µπορεί να
ελευθερωνόταν θερµότητα 580 kJ.
Μονάδες 3

8) 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.
Μονάδες 2

9) Για κάθε είδος διαµοριακών δυνάµεων της στήλης (Ι) να γράψετε στο τετράδιό σας
το ζεύγος της στήλης (ΙΙ) που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.
2.
3.
4.

Στήλη (Ι)
∆υνάµεις διασποράς
∆υνάµεις διπόλου - διπόλου
∆εσµός υδρογόνου
∆υνάµεις ιόντος - διπόλου

Στήλη (ΙΙ)
α. Η2Ο - Η2Ο
β. I2 - I2
γ. HCl – HCl
δ. Βr- - H2O
ε. CH4 - H2O
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2ο
1) Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ3 είναι ίση µε -60kJ/mο;. Να γράψετε
την θερµοχηµική εξίσωση σχηµατισµού της ΝΗ3.
Μονάδες 5

2) ∆ίνεται ότι:
ΗCΙ(αq) + ΝαΟΗ(αq) " ΝαCΙ(αq) + Η2Ο(;) ∆Η°n = - 57kJ.
i) Ποια η ∆Η°n της αντίδρασης:
ΗΝΟ3(αq) + ΝαΟΗ(αq) " ΝαCΙ(αq) + Η2Ο(;)
ii) Η ∆Η°n της αντίδρασης: ΗCΝ(αq) + ΝαΟΗ(αq) " ΝαCΝ(αq) + Η2Ο(;) είναι:
α) -57kJ/mο;
β) -70kJ/mο;
γ) -11kJ/mο;.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.
Σας δίνεται ότι το ΗCΙ και το ΗΝΟ3 είναι ισχυρά οξέα, ενώ το ΗCΝ ασθενές.
Μονάδες 8

3) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση

1
CΟ + 12 Ο2(g) " CΟ2(g) ∆Η= - 283kJ
Πόση είναι η µεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης:
2 CΟ2(g) " 2 CΟ + Ο2(g) ∆Η=
Να δικαιολογήσετε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την απάντησή σας.
Μονάδες 6

C ∆Η1= - 110kJ CΟ
∆Η2=-283kJ

4) ∆ίνεται ο θερµοχηµικός κύκλος του σχήµατος.
Πόση θερµότητα ελευθερώνεται κατά την καύση 1mο;
C προς CΟ2 στις ίδιες συνθήκες;
Να δικαιολογήστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την απάντησή σας,
διατυπώνοντας και το νόµο στον οποίο στηρίζεται η
απάντηση.

CΟ2
Μονάδες 6
ο

ΘΕΜΑ 3
Σε κενό δοχείο όγκου 100L εισάγονται 3,6g 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;
∆ίνεται η τάση ατµών του νερού στους 27°C p=26,7 mmΗg.
Μονάδες15+10=25
ο

ΘΕΜΑ 4
∆ίνονται οι εξισώσεις σε πρότυπες καταστάσεις:
C(γρ) + Ο2(g) " CΟ2(g) + 400kJ
2 Η2(g) + Ο2(g) " 2 Η2Ο(;) ∆Η°2= - 600kJ
ενώ η πρότυπη ενθαλπία καύσης του ακετυλενίου (C2Η2) είναι ίση µε
– 1300kJ/mο;.
i) Να γράψετε την θερµοχηµική εξίσωση καύσης του C2Η2.
ii) Πόση θερµότητα παράγεται κατά την καύση 2,6g C2Η2 σε πρότυπες συνθήκες;
iii) Να βρείτε την θερµότητα που εκλύεται ή απορροφάται κατά τον σχηµατισµό
5,2g C2Η2(g) στις ίδιες συνθήκες.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (ΑΒ): C=12, Η=1, Ο=16.
Μονάδες 7+6+12=25
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