2Ο ∆ιαγώνισµα Χηµείας Κατεύθυνσης Β Λυκείου
1ο ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
2Ο ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΜΑ 10
Να σηµειώσετε την σωστή απάντηση.
1. Απο τις επόµενες τρεις οργανικές ενώσεις οι οποίες έχουν παραπλήσιες
σχετικές µοριακές µάζες το υψηλότερο σηµείο ζέσης αναµένουµε να έχει:
α)η 1-προπανόλη β)ο αιθυλοµεθυλοαιθέρας
γ)το βουτάνιο
2. Η τάση ατµών ενός υγρού εξαρτάται:
α)από τον όγκο του δοχείου στο οποίο βρίσκεται το υγρό
β)από την θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται το υγρό
γ)και από τα δυο προηγούµενα
3. Από τις επόµενες τρεις ενώσεις αναµένεται να µην διαλύεται στο νερό:
α)το υδροχλώριο
β)το εξάνιο
γ)το αιθανικό οξύ
4. Σε κενό δοχείο όγκου 10λίτρων και σταθερής θερµοκρασίας εισάγονται
4ml βενζίνης . Αποκαθίσταται ισορροπία υγρού – ατµών αφου εξατµιστεί
1ml βενζίνης.Αν στο δοχείο εισάγονται 8ml βενζίνης για να αποκατασταθεί
η ισορροπία υγρού-ατµών θα έπρεπε να εξατµιστούν:
α)1ml βενζίνης β)2ml γ)4ml
ΘΕΜΑ 20
Αέριο αποτελείται από Η2 και CH4 το µίγµα περιέχει τα δυο αέρια µε αναλογία
Moles 2:1 αντιστοίχως.
1) Πόσο είναι το γραµµοµοριακό κλάσµα του µεθανίου στο µίγµα;
2) Αν το µίγµα εισαχθεί σε δοχείο όγκου 4 λίτρων και θερµοκρασίας770C θα
ασκήσει πίεση 1,05atm. Πόση είναι η µάζα του µίγµατος;
3) Αν το µίγµα εισαχθεί σε δοχείο όγκου V και θερµοκρασίας T θα ασκήσει πίεση
0,6atm.Πόση θα είναι η µερική πίεση του υδρογόνου στο δοχείο;
(δίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες C=12 , H=1 ,και R=0,082 atm . L. mol-1. K-1
ΘΕΜΑ 30
Να σηµειώσετε την σωστή απάντηση
1. Η ενθαλπία ∆Η της αντίδρασης 2Η2+Ο2Η2Ο εξαρτάται :
α)από τη φυσική κατάσταση στην οποία λαµβάνεται το νερό
β)από τις ποσότητες των αντιδρώντων σωµάτων
γ)και από τα δυο προηγούµενα
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2. Απο την θερµοχηµική εξίσωση : 2ΝΗ3Ν2+3Η2 ∆Η0=+22kcal
προκύπτει ότι η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της αµµωνίας είναι:
α)-44kcal/mol β)-22kcal/mol γ)-11kcal/mol
3. ∆ίνονται οι θερµοχηµικές εξισώσεις:
2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ∆Η1= -484KJ
2H2(g)+O2(g)2H2O(l)
Το Χ µπορεί να έχει την τιµή :
α)-400KJ
β)-572KJ
γ)+400KJ

∆Η2=Χ

4. Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του νερού αναφέρεται στην αντίδραση :
α) Η+(aq) +ΟΗ-(aq)H2O(l)
β) Η2(g) + ½ O2(g)H2O(l )
γ) H2(g) + 1/2 O2 (g)H2O(g)
ΘΕΜΑ 40
Όταν αντιδρούν άζωτο µε το υδρογόνο παράγεται αµµωνία σύµφωνα µε την χηµική
Εξίσωση: Ν2(g) +3Η2(g) 2NH3(g)
Στα ερωτήµατα που ακολουθούν θεωρούµε ότι όλα τα σώµατα λαµβάνονται στην
Πρότυπη κατάσταση τους.
α) 9γρ. υδρογόνου αντιδρούν πλήρως µε άζωτο οπότε παράγεται αµµωνία και
εκλύεται θερµότητα 138KJ.Να υπολογίσετε την πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού
της αµµωνίας.
β) Αέριο µίγµα αζώτου και υδρογόνου ζυγίζει 30 γρ. Τα συστατικά του µίγµατος
αντιδρούν ποσοτικά µεταξύ τους παράγεται αµµωνία και περισσεύει υδρογόνο.
Κατά την αντίδραση αυτή εκλύεται θερµότητα 69KJ. Να υπολογίσετε πόσα
γραµµάρια αµµωνίας παράχθηκαν και πόσα γραµµάρια υδρογόνου περίσσεψαν.
(δίνονται σχετικές ατοµικές µάζες :Η=1 , Ν=14).
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