4Ο ∆ιαγώνισµα Xηµείας Κατεύθυνσης Β Λυκείου
1ο ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
2Ο ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ
3Ο ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
4Ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Θέµα 1ο
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.
1. Η τάση ατµών ενός καθαρού υγρού εξαρτάται:
I.
από τον όγκο του υγρού,
II.
από την επιφάνεια του υγρού,
III.
από τις διαµοριακές δυνάµεις,
IV.
µόνο από τη σχετική µοριακή µάζα του ( Μr ).
2. Ποια από τις παρακάτω ουσίες, που έχουν παραπλήσιες σχετικές µοριακές
µάζες ( Μr ), έχει το µεγαλύτερο σηµείο βρασµού;
1. CO2

2. CH3CH2OH

3. CH3OCH3

4. C3H8

3. Σε µια εξώθερµη αντίδραση
I.
η ενθαλπία του συστήµατος αυξάνεται,
II.
απορροφάται ενέργεια από το περιβάλλον,
III.
η ενθαλπία των προϊόντων είναι µικρότερη από την ενθαλπία των
αντιδρώντων,
IV.
η ενθαλπία του συστήµατος παραµένει σταθερή.

4.

Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

H2 (g)

+

I2 (g)

2 HI(g)

Αν διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου:
I.
Η Kc αυξάνεται,
II.
η απόδοση αυξάνεται,
III.
η ολική πίεση διπλασιάζεται
IV.
οι συγκεντρώσεις των αερίων υποδιπλασιάζονται και η η ολική πίεση
υποδιπλασιάζεται.

Θέµα 20
1. Να εξηγήσετε ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποες λάθος
:
I.
Όσο ασθενέστερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις, τόσο χαµηλότερο είναι
το σηµείο ζέσης µιας ουσίας.
II.
Η προπανόλη ( C3H7OH ) έχει υψηλότερο σηµείο ζέσης από τον
αιθέρα ( CH3OCH2CH3 ).
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III.

Τα σηµεία ζέσης των υδραλογόνων αυξάνονται σύµφωνα µε τη σειρά :
HF < HCl < HBr < HI

IV.
Όσο ισχυρότερες είναι οι διαµοριακές δυνάµεις, τόσο ευκολότερα
υγροποιείται ένα αέριο.
V.
Η αιθανόλη ( CH3CH2OH ) διαλύεται εύκολα στο νερό, ενώ το C2H6
είναι πρακτικά αδιάλυτο στο νερό.
VI.
Όταν για δυο οµοιοπολικές ενώσεις Α και Β ισχύει Μr (A) < Μr (B) ,
συµπεραίνουµε ότι η ένωση Α έχει µικρότερο σηµείο ζέσης.
2. Έστω η απλή αντίδραση:

2 A( g )

B( g ) → 2Γ( g )

+

η οποία έχει αρχική ταχύτητα υ. Αν οι συγκεντρώσεις των Α και Β διπλασιαστούν, η
αρχική ταχύτητα της αντίδρασης θα γίνει:
1. υ΄=4υ
2. υ΄=2υ
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

3. υ΄=υ/4

4. υ΄=8υ

3. Αέριο µίγµα που αποτελείται από 2 mol N2 και 4 mol Η2 εισάγεται σε κενό
δοχείο και αποκαθίσται η ισορροπία:

N2 (g)

+

3 H2 (g)

2 NH3 (g)

Το αέριο µίγµα ισορροπίας περιέχει 50% v/v ΝΗ3 και ασκεί πίεση 16atm. Να
υπολογιστούν:
I.
η απόδοση της αντίδρασης,
II.
η σταθερά ισορροπίας Kp.

ΘΕΜΑ 30
Σε 400 ml διαλύµατος H2SO4 1Μ προσθέτουµε 13 γρ. ενός σύρµατος Zn
χωρίς ναµεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος. Η αντίδραση που πραγµατοποιείται:
Zn(s) + H2SO4(aq)

ZnSO4 (aq) + H2 (g)

έχει νόµο ταχύτητας υ= κ [ H2SO4 ] .
H αρχική ταχύτητα της αντίδρασης είναι υ=10-3 mol L-1 s-1 .
I.
Ποια είναι η τιµή και οι µονάδες της σταθεράς ταχύτητας k ;
II.
Να υπολογιστεί ο όγκος του Η2 που παράγεται µετρηµένος σε συνθήκες
STP .
III.
Να γίνει το διάγραµµα της συγκέντρωσης συναρτήσει του χρόνου για το
H2SO4 και τον ZnSO4 .
Αν η ίδια ποσότητα Zn (13 γρ.) προστεθεί µε µορφή σκόνης ποια επίδραση θα έχει:
I.
στον όγκο του Η2 που ελευθερώθηκε, µετρηµένο σε STP;
II.
στο διάγραµµα της συγκέντρωσης του ZnSO4 συναρτήσει του χρόνου ;
∆ίνεται ότι η σχετική ατοµική µάζα του Zn είναι 65 .
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Θέµα 4ο
Σε δοχείο σταθερού όγκου 20 L εισάγονται 4 mol αερίου Α και 4 mol αερίου Β.
Το σύστηµα θερµαίνεται στους 227 0C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

A ( g)

+

2Γ( g )

B( g )

για την οποία είναι Kc=9 στους 227 0C.
1. Να υπολογίσετε τον αριθµό moles του κάθε συστατικού στην κατάσταση
ισορροπίας και την ολική πίεση στο δοχείο.
2. ∆ιατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, διπλασιάζουµε τον όγκο του δοχείου.
Να υπολογίσετε την πίεση στο δοχείο.
3. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία στους 327 0C, οπότε αποκαθίσται νεα θέση
ισορροπίας. Αν η σταθερά Kc στους 327 0C έχει τιµή 4:
I.
να εξηγήσετε αν η αντίδραση παρασκευής του Γ είναι ενδόθερµη ή
εξώθερµη,
II.
να υπολογίσετε τον αριθµό moles του κάθε συστατικού στη νέα θέση
ισορροπίας.
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