9ο Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Τµήµα: ΒΘΕΤ

Α
∆ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑΣ

Ονοµατεπώνυµο: ...............................................................

Πειραιάς

10/11 /2003

Οδηγίες: Στην ερώτηση 1 να συµπληρωθεί το κενό, στην ερώτηση 2 να κυκλώστε την σωστή
πρόταση, ενώ στην 3η ερώτηση να σηµειώστε δίπλα από καθεµιά (Σ) αν η πρόταση
είναι σωστή και (Λ) αν είναι λανθασµένη. Οι υπόλοιπες απαντήσεις σας να δοθούν
στην κόλλα σας.
Μην ξεχάσετε να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας και στην φωτοτυπία και στην κόλλα.

1) Οι αντιδράσεις που ελευθερώνουν ενέργεια υπό µορφή θερµότητας, ονοµάζονται
…………………………
Μονάδες 5

Ενέργεια

2) ∆ίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραµµα για την αντίδραση Κ+2Λ"2Μ. Ποια πρόταση είναι σωστή:
2Μ
i) Η χηµική ενέργεια του Μ είναι µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη του Κ.
Κ+2Λ
ii) Η αντίδραση είναι εξώθερµη.
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 10

3) ∆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 15

4) Τι ονοµάζουµε πρότυπη ενθαλπία καύσης;
Μονάδες 10

5) Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της ΝΗ3 είναι ίση µε -60kJ/mο;. Να γράψετε
την θερµοχηµική εξίσωση σχηµατισµού της ΝΗ3.
Μονάδες 10

6) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση
CΟ + 112 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 10

7) ∆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 10+10+20=40

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης
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Β
∆ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑΣ

Ονοµατεπώνυµο: ...............................................................

Πειραιάς

10/11 /2003

Οδηγίες: Στην ερώτηση 1 να συµπληρωθεί το κενό, στην ερώτηση 2 να κυκλώστε την σωστή
πρόταση, ενώ στην 3η ερώτηση να σηµειώστε δίπλα από καθεµιά (Σ) αν η πρόταση
είναι σωστή και (Λ) αν είναι λανθασµένη. Οι υπόλοιπες απαντήσεις σας να δοθούν
στην κόλλα σας.
Μην ξεχάσετε να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας και στην φωτοτυπία και στην κόλλα.

1) Οι αντιδράσεις που απορροφούν ενέργεια υπό µορφή θερµότητας, ονοµάζονται
…………………………
Μονάδες 5

Ενέργεια

2) ∆ίνεται το διπλανό ενεργειακό διάγραµµα για την αντίδραση Α+Β"2Γ. Ποια πρόταση είναι σωστή;
Α +Β
i) Η χηµική ενέργεια του Α είναι µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη του Γ.
2Γ
ii) Η αντίδραση είναι ενδόθερµη.
iii) Η ενθαλπία των αντιδρώντων είναι µικρότερη από
την ενθαλπία των προϊόντων.
iv) Το ενεργειακό περιεχόµενο 1mο; Α και 1mο; του Β είναι µεγαλύτερο από το
ενεργειακό περιεχόµενο 2mο; του Γ.
v) Η µεταβολή της ενθαλπίας είναι θετική.
Μονάδες 10

3) ∆ίνεται η θερµοχηµική εξίσωση:
2SΟ2 + Ο2 "2SΟ3 + 180kJ.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεµένες.
i) Η αντίδραση είναι ενδόθερµη.
ii) Η µεταβολή της ενθαλπίας της αντίδρασης είναι ίση µε 180kJ.
iii) Η ενθαλπία της αντίδρασης ισούται µε -180kJ.
iv) Η ενθαλπία καύσης του SΟ2 είναι ίση µε ∆Ηc= - 180kJ/mol.
v) Η ενθαλπία σχηµατισµού του SΟ2 είναι ίση µε ∆Ηf= - 90kJ/mο;.
Μονάδες 15

4) Τι ονοµάζουµε πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης;
Μονάδες 10

C ∆Η1= - 110kJ CΟ
∆Η2=-283kJ

5) ∆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 10

6) Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του ΗCΙ είναι ίση µε -92,3kJ/mο;. Να γράψετε
την θερµοχηµική εξίσωση σχηµατισµού του ΗCΙ.
Μονάδες 10

7) ∆ίνονται οι εξισώσεις σε ορισµένες συνθήκες:
C(γρ) + Ο2(g) " CΟ2(g) + 400kJ
Η2(g) + 11 Ο2(g) " 2 Η2Ο(g) ∆Η2= - 290kJ
2
ενώ η ενθαλπία καύσης της µεθανόλης (CΗ3ΟΗ) είναι ίση µε – 1300kJ/mο;, στις ίδιες συνθήκες.
i) Να γράψετε την θερµοχηµική εξίσωση καύσης της CΗ3ΟΗ.
ii) Πόση θερµότητα παράγεται κατά την καύση 8g CΗ3ΟΗ στις παραπάνω συνθήκες;
iii) Να βρείτε την θερµότητα που εκλύεται ή απορροφάται κατά τον σχηµατισµό 8g
CΗ3ΟΗ στις ίδιες συνθήκες.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (ΑΒ): C=12, Η=1, Ο=16.
Μονάδες 10+10+20=40

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

