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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3o 

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

 

 

3.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις ερωτήσεις 1- 34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη 

σωστή απάντηση. 

 

1.  Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής είναι: 

 α. οι ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων 

 β. οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ταχύτητες των χηµικών 

αντιδράσεων 

 γ. οι µηχανισµοί µε τους οποίους πραγµατοποιούνται οι χηµικές 

αντιδράσεις. 

 δ. όλα τα παραπάνω. 

 

2.  ∆εν αποτελεί αντικείµενο της χηµικής κινητικής: 

 α. η µέτρηση της ταχύτητας µιας χηµικής αντίδρασης 

 β. η εύρεση των ταχυτήτων µε τις οποίες κινούνται τα µόρια των 

αντιδρώντων 

 γ. η µελέτη των παραγόντων που µεταβάλλουν την ταχύτητα µιας 

αντίδρασης 

 δ. ο τρόπος µετάβασης ενός χηµικού συστήµατος από την αρχική στην 

τελική  κατάσταση. 

 

3.  Στην αντίδραση  Α  +  Β  →  Γ  που πραγµατοποιείται σε υδατικό 

διάλυµα η ουσία Γ είναι ηλεκτρολύτης, ενώ οι ουσίες Α και Β δεν δίνουν 

ιόντα. Για να προσδιορίσουµε τη συγκέντρωση του Γ κάποια χρονική 

στιγµή t1 µπορούµε να µετρήσουµε την ηλεκτρική αγωγιµότητα: 

 α. του διαλύµατος τη χρονική στιγµή t1 

 β. του σώµατος Γ, αφού το αποµονώσουµε κατάλληλα 

 γ. του διαλύµατος όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση 

 δ. οποιασδήποτε από τις ουσίες Α, Β και Γ τη χρονική στιγµή t1. 

 

 

4.  Ο συµβολισµός [Α] παριστάνει τη συγκέντρωση του σώµατος Α σε: 

 α. g/L β. µόρια/L γ. mol/L δ. Kg/L. 

 

5.  H ταχύτητα της αντίδρασης   Α   +   Β   →   Γ , εκφράζει: 
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 α. το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται η µάζα του Γ 

 β. το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται το πλήθος των mol του Γ 

 γ. το πηλίκο της µεταβολής των mol ενός αντιδρώντος ή προϊόντος προς 

τον    αντίστοιχο χρόνο 

 δ. την απόλυτη τιµή του ρυθµού µεταβολής της συγκέντρωσης ενός 

αντιδρώντος ή προϊόντος. 

 

6.  Σε ένα ποτήρι που περιέχει διάλυµα HCl βυθίζουµε µια σιδερένια ράβδο, 

οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση  Fe (s) + 2HCl (aq)  →  FeCl2 (aq) + H2 

(g)↑. Η ταχύτητα v της αντίδρασης αυτής µία χρονική στιγµή t ορίζεται 

από τις σχέσεις: 

 α. v = 
∆[FeCl

∆t
 = 
∆[Η

∆t
 = - 
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∆t
 = - 

∆[HCl]
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2 2] ]

 ,  ∆t → 0 

 β. v = ⋅ 
∆[FeCl

∆t
  = - 

1

2

∆[HCl]

∆t
2 ]

 , ∆t → 0 

 γ. v = ⋅ 
∆[FeCl

∆t
 = 
∆[Η

∆t
 = - 

∆[Fe]

∆t
 = - 

1

2

∆[HCl]

∆t
2 2] ]

 , ∆t → 0 

 δ. v = k⋅[Fe]⋅[HCl]2. 

 

7.  Σε κενό δοχείο εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες από τις χηµικές ουσίες 

Α και Β, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση  Α(g)  +  2Β(g)  →  Γ(g). 

 Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης αυτής: 

 α. οι συγκεντρώσεις των Α και Β ελαττώνονται µε τον ίδιο ρυθµό 

 β. η συγκέντρωση του Γ αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό 

 γ. η συγκέντρωση του Β ελαττώνεται µε διπλάσιο ρυθµό από τη 

συγκέντρωση  του Α 

 δ. η συγκέντρωση του Α ελαττώνεται µε φθίνοντα ρυθµό και τελικά 

µηδενίζεται. 

8.  Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της οµογενούς αντίδρασης  

Α  →  2Β  + Γ , ο λόγος του ρυθµού µεταβολής των mol του Α προς το 

ρυθµό µεταβολής των mol του Β έχει την τιµή: 

 α. 
1

2
 β. 

2

1
 γ. - 

1

2
 δ. - 

2

1
. 

 

9.  Έστω η µονόδροµη αντίδραση   Α ( g )  →  B ( g ). 

 Από τις καµπύλες του διπλανού σχήµατος,  

 παριστάνει τη συγκέντρωση του Α σε συνάρτηση  

 µε το χρόνο η: 

 

 α.  (1) β. (2) γ. (3) δ. (4) 

C 

t 

(1) 
(2) 

(3) (4) 



   Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 
        Φυσικός                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3 

 

10.  Η αντίδραση 2Α  + Β  →  Γ: 

 α. είναι 3ης τάξης 

 β. δεν είναι 3ης τάξης 

 γ. δεν αποκλείεται να είναι 3ης τάξης 

 δ. είναι 2ης τάξης ως προς το Α και 1ης τάξης ως προς το Β. 

 

11.  Αν η ταχύτητα µιας αντίδρασης δίνεται από τη σχέση v = κ ⋅[Α]⋅[Β], 

τότε: 

 α. τα µοναδικά αντιδρώντα είναι τα σώµατα Α και Β 

 β. η αντίδραση είναι δευτέρας τάξης 

 γ. οι συντελεστές των Α και Β στη στοιχειοµετρική εξίσωση είναι 1 και 1 

 αντίστοιχα 

 δ. η αντίδραση είναι απλή. 

 

12.  Στην απλή οµογενή αντίδραση  Α  +  Β  →  Γ , αν οι συγκεντρώσεις των 

Α και Β διπλασιαστούν η ταχύτητα της αντίδρασης: 

 α. θα µειωθεί στο µισό της αρχικής γ. δε θα µεταβληθεί 

 β. θα αυξηθεί 2 φορές δ. θα αυξηθεί 4 φορές. 

 

13.  Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι συγκεντρώσεις της ουσίας Α 

που συµµετέχει στην αντίδραση αΑ  →  Β , σε διάφορες χρονικές 

στιγµές. 

Xρόνος / min 0 2 4 6 8 

[Α] / mol⋅ L
-1  1 0,8 0,6 0,4 0,2 

 

 Από τη µελέτη του πίνακα αυτού προκύπτει ότι η αντίδραση  αΑ  →  Β 

είναι: 

 α. πρώτης τάξης γ. τρίτης τάξης 

 β. δεύτερης τάξης δ. µηδενικής τάξης. 

 

14.  Από την πειραµατική µελέτη της αντίδρασης  Α  +  Β  →  Γ  προέκυψε 

ότι αυτή είναι πρώτης τάξης ως προς το Α και πρώτης τάξης ως προς το 

Β. Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αν διπλασιαστεί η 

[Α] υπό σταθερό όγκο, ο ρυθµός των αποτελεσµατικών συγκρούσεων 

µεταξύ των µορίων των Α και Β: 

 α. διπλασιάζεται γ. δε µεταβάλλεται 

 β. τετραπλασιάζεται δ. µεταβάλλεται, αλλά δε γνωρίζουµε 

    κατά πόσο. 
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15.  Η αύξηση της ταχύτητας µιας χηµικής αντίδρασης όταν αυξάνεται η 

θερµοκρασία του συστήµατος οφείλεται: 

 α. στη µείωση της ενέργειας ενεργοποίησης 

 β. στην αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος 

 γ. στην αύξηση της µέσης κινητικής ενέργειας των αντιδρώντων µορίων 

 δ. στη µείωση της ενέργειας των δεσµών των αντιδρώντων µορίων. 

 

16.  Η ταχύτητα της αντίδρασης C (s)  + CO2 ( g)  →  CO (g) δεν επηρεάζεται 

από: 

 α. τη συγκέντρωση του CO 

 β. την ολική πίεση των αερίων 

 γ. τη θερµοκρασία του συστήµατος 

 δ. τον αριθµό των κόκκων που περιέχονται σε κάθε 1g C. 

17.  Κάθε σύγκρουση µεταξύ των µορίων ενός µείγµατος δεν είναι αποτελε-

σµατική διότι: 

 α. τα συστατικά του µείγµατος δεν αντιδρούν µεταξύ τους 

 β. η σύγκρουση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µεταξύ µορίων της 

ίδιας  χηµικής ουσίας  

 γ. τα µόρια που συγκρούονται δεν έχουν την απαιτούµενη ενέργεια 

 δ. για έναν ή και περισσότερους από τους παραπάνω λόγους. 

 

18.  Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης  Α ( g )  →  Β ( g )  +  Γ ( g ) , η 

συγκέντρωση του σώµατος Β: 

 α. αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό 

 β. αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό 

 γ. δε µεταβάλλεται 

 δ. αυξάνεται µε ρυθµό µικρότερο από το ρυθµό µείωσης του σώµατος Α. 

 

19.  ∆ιαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια µιας αντίδρασης η ταχύτητά της 

ελαττώνεται. Αυτό µπορεί να οφείλεται: 

 α. στην αύξηση της θερµοκρασίας του συστήµατος 

 β. στην ελάττωση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων 

 γ. στην αύξηση της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης. 

 δ. στην αύξηση της συγκέντρωσης των προϊόντων. 

 

20.  Οι ιοντικές αντιδράσεις είναι συνήθως πολύ γρήγορες διότι: 

 α. απαιτούν πολύ µικρό ποσό ενέργειας 

 β. ο αριθµός συγκρούσεων των ιόντων ανά µονάδα όγκου και ανά s 

είναι  πολύ µεγάλος 
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 γ. δεν απαιτείται "σπάσιµο" δεσµών 

 δ. αυτές οι αντιδράσεις είναι πολύ εξώθερµες. 

 

21.  Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις ολοκληρώνεται σε λιγότερο χρόνο: 

 α. H2  +  Cl2  →  2HCl 

 β. Η2  +  Βr2  →  2HBr 

 γ. ΑgNO3  +  HJ  →  AgJ  +  HNO3 

 δ. C2H4  +  H2  →  C2H6. 

 
22.  Η αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων έχει σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση της ταχύτητας. Αυτό οφείλεται: 

 α. στην αύξηση του αριθµού των µορίων 

 β. στην αύξηση του όγκου 

 γ. στην αύξηση του αριθµού των συγκρούσεων ανά µονάδα χρόνου 

 δ. στην αύξηση της συνολικής ενέργειας των µορίων. 

 
23.  Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει την ταχύτητα µιας 

αντίδρασης: 

 α. η συγκέντρωση των αντιδρώντων σωµάτων 

 β. η συγκέντρωση των προϊόντων 

 γ. η θερµοκρασία του συστήµατος 

 δ. η φύση των αντιδρώντων σωµάτων. 

 
24.  Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης   Α  +  Β  →  Γ  +  ∆ 

µπορεί να αυξηθεί µε: 

 α. αύξηση της συγκέντρωσης του Β 

 β. αύξηση της θερµοκρασίας 

 γ. αύξηση της συγκέντρωσης των Α και Β 

 δ. µείωση της συγκέντρωσης του ∆. 

 
25.  Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας µιας αντίδρασης πρώτης τάξης 

επηρεάζεται από: 

 α. τη θερµοκρασία 

 β. τις αρχικές συγκεντρώσεις των αντιδρώντων 

 γ. το χρόνο αντίδρασης 

 δ. την αρχική συγκέντρωση ενός µόνο αντιδρώντος. 

26.  Σε τρία κλειστά δοχεία σταθερού όγκου πραγµατοποιούνται οι 

αντιδράσεις: 

 C  +  O2  →  CO2  ,  ∆Η = -394KJ (I) 

 2HgO  →  2Hg  +  O2  ,  ∆Η = +526KJ (II) 

 A  +  B  →  Γ  +  ∆  ,  ∆Η = 0KJ (III) 
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 Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία των τριών συστηµάτων, τότε οι ταχύτητες 

v1, v2 και v3 των αντιδράσεων (I), (IΙ) και (III) αντίστοιχα µεταβάλλονται 

ως εξής: 

 α. η v1 αυξάνεται, η v2 ελαττώνεται, ενώ η v3 δε µεταβάλλεται 

 β. αυξάνονται και οι τρεις 

 γ. η v1 ελαττώνεται, η v2 αυξάνεται, ενώ η v3 δε µεταβάλλεται 

 δ. δε µεταβάλλεται καµία. 

 

27. Για την αντίδραση CH3CH2OH (g )  +  HCl ( g )   →   CH3CH2Cl (g )  +  H2O ( g 

) έχουµε τα ακόλουθα δεδοµένα: 

 

[CH3CH2OH] 

(mol/L) 

[HCl] (mol/L) υ (mol⋅L-1⋅s-1) 

0,10 0,10 1,0 

0,20 0,10 2,0 

0,20 0,20 4,0 

 

 Με βάση αυτά τα δεδοµένα ο νόµος ταχύτητας της αντίδρασης είναι: 

 α.  v = κ⋅[CH3CH2OH]
2
⋅[HCl]2 

 β.  v = κ⋅[HCl] 

 γ.  v = κ⋅[CH3CH2OH]⋅[HCl] 

 δ.  v = κ⋅[CH3CH2OH]. 

 

28.  Όταν χτυπάµε τα αναµµένα ξύλα στο τζάκι, η φωτιά δυναµώνει. Αυτό 

οφείλεται: 

 α. στην αποµάκρυνση του CO2 

 β. στη δηµιουργία ρεύµατος αέρα 

 γ. στην αύξηση της επιφάνειας επαφής µεταξύ ξύλων αέρα 

 δ. στην αύξηση της κινητικής ενέργειας των µορίων του ξύλου. 

29.  Το δυνάµωµα της φωτιάς όταν φυσάει αέρας οφείλεται: 

 α. στην αποµάκρυνση από το αντιδρών σύστηµα ενός µέρους της θερµό-

τητας 

 β. στην αύξηση της συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος, καθώς και στην 

επιφάνεια επαφής των αντιδρώντων 

 γ. στην αύξηση της κινητικής ενέργειας των µορίων του οξυγόνου 

 δ. σε όλους τους παραπάνω λόγους. 

 

30.  Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του Η2Ο (l) είναι ∆Η f
0= -286kJ/mol. Η 

ενθαλπία της αντίδρασης Η2 (g)  +  
1/2O2 (g)  →  H2O (l), όταν αυτή 
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πραγµατοποιείται στους 25 0C και πίεση 1atm, παρουσία καταλύτη Pt 

είναι: 

 α. ίση µε την ∆Η f
0  

 β. µικρότερη από την ∆Η f
0  

 γ. µεγαλύτερη από την ∆Η f
0  

 δ. εξαρτάται και από άλλους παράγοντες και συνεπώς δεν µπορεί να 

 συγκριθεί µε την ∆Η f
0 . 

 

31.  Η µεταβολή της µάζας ενός καταλύτη σε συνάρτηση µε το χρόνο, όταν 

πραγµατοποιείται µία χηµική αντίδραση, δίνεται από το διάγραµµα: 

  

 

 

 

 

 

32.  Στην οµογενή κατάλυση: 

 α. τα αντιδρώντα και ο καταλύτης βρίσκονται στην ίδια φάση 

 β. τα αντιδρώντα, τα προϊόντα και ο καταλύτης βρίσκεται στην ίδια 

φυσική  κατάσταση 

 γ. τα αντιδρώντα σώµατα και τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια φυσική 

 κατάσταση 

 δ. τόσο το καταλυόµενο σύστηµα, όσο και ο καταλύτης είναι αέρια. 

33.  Στον κύκλο του σχήµατος δείχνεται 

  η µετατροπή ενός µείγµατος χηµικών  

 ουσιών Α και Β στη χηµική ένωση ΑΒ 

 α) χωρίς τη δράση του καταλύτη Κ και 

 β) µε τη συµµετοχή του καταλύτη Κ σε 

  ενδιάµεσες αντιδράσεις. 

 i) Για τις ενέργειες ενεργοποίησης Ε1, Ε2 και Ε3 που σηµειώνονται στον 

 κύκλο είναι δυνατό να ισχύει: 

 α. Ε1 < Ε2 < Ε3 γ. Ε1 > Ε2 > Ε3 

 β. Ε2 > Ε1 > Ε3 δ. Ε2 < Ε1 < Ε3 

 ii) µεταξύ των ταχυτήτων v1, v2, v3 των αντιδράσεων ισχύει: 

 α. v1 < v2 < v3 γ. v1 > v2 ή v1 > v3 

 β. v2 > v1 και v3 > v1 δ. v1 = v2 = v3. 

 

34.  Το κλάσµα των µορίων µιας χηµικής ουσίας Α, τα οποία διαθέτουν την 

απαιτούµενη ενέργεια ενεργοποίησης Εα για την πραγµατοποίηση  της 

m 

t 

m 

t 

m 

t 

m 

t 
α. β. γ. δ. 

Α + Β + Κ ΑΒ + Κ 

ΑΚΒ 

Ε1 , v1 

E2 , v2 E3 , v3 
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αντίδρασης  Α  +  Β  →  Γ, είναι λ. Με την προσθήκη καταλύτη Κ ο 

ρυθµός των αποτελεσµατικών συγκρούσεων µεταξύ των αντιδρώντων 

µορίων αυξάνεται. Η αύξηση αυτή οφείλεται: 

 α. στη σύγχρονη αύξηση του λ και του Εα 

 β. στη µείωση του Εα, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του λ 

 γ. στην αύξηση της ενθαλπίας της αντίδρασης 

 δ. στην  ταυτόχρονη µείωση των λ και Εα. 
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3.2  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 

 

1.  Οι χηµικές ουσίες Α, Β, Γ και ∆ αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική 

εξίσωση Α  +  2Β  →  3Γ  +  ∆.  Σηµειώστε στην κάθε παρένθεση που 

βρίσκεται πάνω από την κάθε καµπύλη του διαγράµµατος το σύµβολο 

της χηµικής ουσίας στην οποία αντιστοιχεί αυτή η καµπύλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε µεταβολή που περιγράφεται στη στήλη (I) 

µε ένα µόνο από τα αποτελέσµατα αυτής που περιλαµβάνεται στη στήλη 

(II) και αναφέρονται στη χηµική αντίδραση  Α  +  Β  →  Γ  +  ∆. 

 

  (I) (II) 

 

 Α. αύξηση της θερµοκρασίας α. ελάττωση ενέργειας ενεργοποίησης 

 Β. προσθήκη χηµικής ουσίας Γ β. αύξηση ταχύτητας της αντίδρασης 

 Γ. αύξηση του όγκου του δοχείου γ. µείωση ταχύτητας της αντίδρασης 

 ∆. µείωση του όγκου του δοχείου δ. αύξηση της τελικής ποσότητας του Γ 

 Ε. προσθήκη καταλύτη ε. αύξηση της µέσης κινητικής ενέρ- 

  γειας των µορίων. 

 

 

 

3.3  Ερωτήσεις συµπλήρωσης 

 

1.  Η µελέτη του µηχανισµού µε τον οποίο πραγµατοποιείται µια χηµική 

αντίδραση αποτελεί αντικείµενο της .................................................. 

. 

 

2.  Η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης  Α + 2Β  →  3Γ  ορισµένη χρονική 

στιγµή είναι ίση µε τους ρυθµούς µεταβολής των συγκεντρώσεων των Β 

C 

t 

(....) 

(....) 
(....) 

(....) 
0 
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και Γ τη χρονική αυτή στιγµή πολλαπλασιασµένους αντίστοιχα µε τους 

αριθµούς ....... και .......... . 

 

3.  Οι διάφορες µέθοδοι προσδιορισµού της ταχύτητας αντίδρασης 

στηρίζονται στη µέτρηση κατά τη διάρκεια της αντίδρασης µιας 

....................................... που έχει κατάλληλα επιλεγεί, ώστε η τιµή 

της να εξαρτάται από τη ................ 

.................................................................... σωµάτων της 

αντίδρασης. 

 

4.  Από κάποια χρονική στιγµή και µετά η ταχύτητα µιας αντίδρασης µηδενί-

ζεται. Αυτό σηµαίνει ότι οι συγκεντρώσεις 

............................................. 

....................................................................................................

................. . 

 

5.  Με τη σχέση v = - 
∆[Α]

∆t
 ορίζεται ότι: η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης 

....... + .........  →  ........ είναι ίση µε το ............................. της 

................... .......................................................... του Α προς 

...................................... . 

 

6.  Η σταθερά κ της ταχύτητας µιας αντίδρασης είναι 

..................................... µε την ταχύτητα µε την οποία 

πραγµατοποιείται η αντίδραση, όταν οι συγκεντρώσεις καθενός από τα 

.............................. είναι ίση µε .................... 

 

7.  Αν από την πειραµατική µελέτη της αντίδρασης  Α + 2Β  →  Γ προκύπτει 

ότι η ταχύτητα αυτής δίνεται από τη σχέση  v = k⋅[A]⋅[B] , 

συµπεραίνεται ότι η αντίδραση αυτή είναι .................. τάξης ή 

..................... ως προς το Β. 

 

8. Μία µονάδα µέτρησης της ταχύτητας χηµικής αντίδρασης είναι 

.................. . 

 

9.  Η πειραµατική διαπίστωση ότι η ταχύτητα της αντίδρασης: 

 ΝΟ + Ο3  →  ΝΟ2 + Ο2  

 είναι ανάλογη των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η αντίδραση αυτή είναι .................... και 

.......................... τάξης. 
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10.  Οι επί µέρους απλούστερες αντιδράσεις που συνιστούν το 

.......................... της γενικής αντίδρασης, ονοµάζονται 

............................................................. Ο νόµος ταχύτητας για τη 

συνολική αντίδραση καθορίζεται από τη ......................... απ' αυτές. 

 

11.  Η ταχύτητα της απλής οµογενούς αντίδρασης  αΑ  +  βΒ  →  γΓ  +  δ∆ 

δίνεται από τη σχέση: v = k · ........................................... και η τάξη 

αυτής είναι ίση µε .................... . 

 

12.  Γενικά όταν η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται µια αντίδραση 

αυξηθεί από τους 25 °C στους 35 °C, η ταχύτητά της σχεδόν 

.................. ...................................................... . 

 

13.  Όταν η ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τις 

συγκεντρώσεις των αντιδρώντων, η αντίδραση είναι 

................................... τάξης. 

 

14.  Η θεωρία των συγκρούσεων δέχεται ότι τα προϊόντα µιας αντίδρασης 

είναι το αποτέλεσµα των συγκρούσεων µεταξύ των 

......................................... ............................................. . 

 

15.  Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχουν τα 

...................……………........... τη στιγµή που συγκρούονται για να είναι 

η σύγκρουση αποτελεσµατική ονοµάζεται 

............................................................................ . 

 

16.  Όταν στα αντιδρώντα µιας αντίδρασης συµµετέχουν αέρια, τότε µε την 

αύξηση της πίεσης µειώνεται .................................. µε αποτέλεσµα 

την αύξηση ........................................................... η οποία έχει ως 

συνέπεια την αύξηση ................................................ της 

αντίδρασης. 

 

17.  Τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ταχύτητα της 

αντίδρασης  2ΝΟ (g) + Ο2 (g)  →  2ΝΟ2 (g) είναι .................................. , 

............................ , και .............................................. . 

 

18.  Ο καταλύτης αυξάνει ......................................... µιας χηµικής 

αντίδρασης, αλλά δεν επηρεάζει 

........................................................... . 
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19.  Η καταλυτικά δράση µιας ουσίας Κ στη χηµική αντίδραση  Α + Β  →  ΑΒ  

είναι δυνατό να αποδοθεί στη συµµετοχή του καταλύτη στις ενδιάµεσες 

αντιδράσεις  Α + Β + ..........  →  ............  ,  ..............  →  ΑΒ + 

..............  των οποίων οι ταχύτητες είναι 

........................................... σε σχέση µε την ταχύτητα της αρχικής 

αντίδρασης, διότι για την πραγµατοποίησή τους απαιτείται 

....................................... ενέργεια ενεργοποίησης. 

 

20.  Οι αντιδράσεις  Η2 (g)  +  1/2Ο2 (g)          Η2Ο (g) και  

2CO (g) + O2 (g)            2CO2 (g)  αποτελούν περιπτώσεις 

................................ και ............................ κατάλυσης αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt 

H2O(g) 
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3.4 Ερωτήσεις τύπου σύντοµης απάντησης 

 

1. 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: 

 α) προσθέτουµε την ίδια ποσότητα Zn µε µεγαλύτερο βαθµό 

κατάτµησης.  

 β) πριν προσθέσουµε τον Zn αραιώνουµε το διάλυµα H2SO4. 

 γ) πραγµατοποιούµε την αντίδραση σε χαµηλότερη θερµοκρασία. 

 

 

3.5  Ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» µε αιτιολόγηση 

Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα 

σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 

1.  Ο υπολογισµός του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση µιας χηµικής αντίδρασης αποτελεί αντικείµενο µελέτης της 

χηµικής κινητικής.  

 

2.  Η αντίδραση  2NO + O2  →  2NO2 είναι 3
ης τάξης. 

 

3.  Για την αντίδραση  αΑ  →  Β  διαπιστώθηκε πειραµατικά ότι v = κ⋅[Α].  

Η πειραµατική αυτή διαπίστωση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι α = 1. 

 

4.  Για το σχηµατισµό ενός µορίου Γ σύµφωνα µε τη χηµική αντίδραση  

 Α (g)  +  2B (g)  →  Γ (g)  είναι απαραίτητη προϋπόθεση η σύγκρουση 

µεταξύ ενός µορίου Α και δύο µορίων Β. 

 

5.  Η ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι ανάλογη της ενέργειας ενεργοποίησης 

(Εα). 

 

6.  Με την αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η τιµή της ενέργειας 

ενεργοποίησης. 

 

7.  Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος και µειώσουµε τη 

συγκέντρωση ενός από τα αντιδρώντα η ταχύτητα της αντίδρασης δεν 

µεταβάλλεται. 
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8.  Αν κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της απλής αντίδρασης  Α  →  Β  

διπλασιασθεί η [Β], χωρίς καµία εξωτερική παρέµβαση και εφ’ όσον η 

θερµοκρασία του συστήµατος παραµένει σταθερή, τότε η ταχύτητα της 

αντίδρασης υποδιπλασιάζεται. 

 

9.  Ο ρυθµός των συγκρούσεων µεταξύ των µορίων Α και Β στο δοχείο ∆1 

είναι ίσος µε το ρυθµό των συγκρούσεων µεταξύ των µορίων Α και Β στο 

δοχείο ∆2. 

 

 

 

 

 

10.  Αν για την υδρογόνωση 200mL αιθενίου απαιτούνται 2g καταλύτη Ni, 

τότε για την υδρογόνωση 400mL αιθενίου απαιτούνται 4g του καταλύτη 

αυτού. 

 

11.  Οι ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων είναι ανεξάρτητες από τη φύση 

των αντιδρώντων σωµάτων. 

 

12.  Οι ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων σε όλη τη διάρκειά τους παρα-

µένουν σταθερές. 

 

13.  Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς της ταχύτητας για µια αντίδραση 

πρώτης τάξης είναι s-1. 

 

14.  Αν αυξηθεί η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται µια αντίδραση 

από τους 20 °C στους 40 °C η ταχύτητά της κατά κανόνα διπλασιάζεται. 

 

15.  Η αύξηση στη θερµοκρασία αυξάνει την ταχύτητα µόνο στις ενδόθερµες 

αντιδράσεις. 

 

16.  Η απλή αντίδραση  C ( s )   +   O2 ( g )   →   CO2 ( g ) , είναι πρώτης τάξης. 

 

17.  10g Zn αντιδρούν µε διάλυµα HCl σε λιγότερο χρόνο όταν είναι µε τη 

µορφή σκόνης παρά όταν είναι µε τη µορφή ρινισµάτων. 

 

18.  Η παρουσία καταλύτη κάνει την αντίδραση περισσότερο εξώθερµη. 

 

(∆1) (∆2) 
2mol A 

2mol B 

V1 = V 
T1 = T 

6mol A 6mol B 

V2 = 3V 
T2 = T 
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19.  Η αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης  C2H4 ( g )  +  H2 ( g )  →  C2H6 (g), 

κατά την προσθήκη σκόνης Νi είναι µορφή οµογενούς κατάλυσης. 

 

20.  Η καταλυτική δράση των υδρατµών στην αντίδραση: 

CO ( g ) + 
1/2O2 ( g ) → CO2 ( g ) 

 είναι µορφή οµογενούς κατάλυσης. 

 

21. Οι αντιδράσεις της µορφής 2Α ( g ) + Β ( g ) → 2Γ ( g ), είναι πάντα τρίτης 

τάξης. 

 

22. Η αντίδραση  J2   +  2KCl  →  2KJ  +  Cl2, δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. Παρουσία όµως κατάλληλου καταλύτη 

πραγµατοποιείται σχετικά γρήγορα. 

 

23. Η ταχύτητα της αντίδρασης  Fe ( s  )  +  2HCl ( aq  )  →  FeCl2 ( aq  )   +  H2 

(g), εξαρτάται από τη συνολική µάζα του Fe που αντιδρά. 

 

24. Η µεταβολή στην πίεση επιδρά στην ταχύτητα όλων των αντιδράσεων 

στις οποίες µετέχουν αέρια σώµατα. 

 

25. Αν στο δοχείο του σχήµατος που πραγµατοποιείται  

 η αντίδραση: H2 ( g )  +  J2 ( g )  →  2HJ ( g  ), εισάγουµε  

 ποσότητα ΗJ, χωρίς να µεταβληθεί η πίεση του συστή-  

 µατος, τότε η ταχύτητα της αντίδρασης δε µεταβάλλεται. 
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3.8  Ασκήσεις - Προβλήµατα 

 

 

1. Τα παρακάτω διαγράµµατα Ι έως ΙV αποδίδουν τις γραφικές παραστάσεις 

των συγκεντρώσεων των χηµικών ουσιών που συµµετέχουν στη χηµική 

αντίδραση  

 Α + 2Β →  3Γ + ∆  σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις όλων των χηµικών ουσιών µετά το τέλος 

της αντίδρασης; 

β) Υπολογίστε το µέσο ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του σώµατος Γ 

καθώς και τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης από t0=0 µέχρι t=10s. 

 

2. Σε κενό δοχείο όγκου 1L εισάγονται 0,4mol H2 και 1mol J2, οπότε 

αρχίζουν να αντιδρούν σε σταθερή θερµοκρασία, σύµφωνα µε την απλή 

στοιχειοµετρική εξίσωση  Η2 ( g )  +  J2 ( g )   →   2HJ ( g ). Αν κατά την 

έναρξη της αντίδρασης η ταχύτητα αυτής είναι υ = 5⋅10-3 mol⋅L
-1
⋅s
-1, να 

βρεθεί η ταχύτητα της αντίδρασης στις εξής περιπτώσεις: 

 α) Όταν έχουν αντιδράσει 0,2mol H2. 

 β) Όταν έχουν παραχθεί 0,6mol HJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 t/s 10 t/s 10 t/s 10 t/s 

0,2 

0,6 

(I) (II) (III)  (IV)  


