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26νο Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγωληζκόο Υεκείαο - 17 Mαξηίνπ 2012 
Β΄ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

 

 

- Γηάξθεηα δηαγσληζκνύ 3 ώξεο. 
 

- Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε επαλάγλσζηα, ζην ρώξν πνπ ζα θαιπθζεί αδηαθαλώο, ην 

όλνκά ζαο, ηε δηεύζπλζή  ζαο, ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζαο, ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο, ηελ ηάμε ζαο θαη ηέινο ηελ ππνγξαθή ζαο. 
 

- Να θαιύςεηε ηα ζηνηρεία ζαο, αθνύ πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί ε ηαπηόηεηά ζαο 

θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνύ ζαο. 
 

- Γηα θάζε εξώηεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο (επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ) κηα θαη κόλνλ 

απάληεζε από ηηο ηέζζεξηο αλαγξαθόκελεο είλαη ζσζηή. Να ηελ επηζεκάλεηε θαη λα 

γξάςεηε ην  γπάμμα ηεο ζσζηήο απάληεζεο (α, β, γ ή δ) ζηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 7, 
ΓΗΦΩΣ ΣΦΟΛΗΑ.  

- Κάζε ζσζηή απάληεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο ιακβάλεη 2 κνλάδεο (ζπλνιηθά 60 κνλάδεο). 
 

Πξνζνρή: 

H ζειίδα  κε ηηο Απαληήζεηο ηωλ Δξωηήζεωλ Πνιιαπιήο Δπηινγήο πξέπεη λα 

επηζπλαθζεί ζην Σεηξάδην ηωλ Απαληήζεωλ. 

 

- Οη απαληήζεηο γηα ηηο αζθήζεηο ηνπ 2νπ Μέξνπο ζα γξαθνύλ ζην ηεηξάδην ηωλ 

απαληήζεωλ. Οη βαζκνί γηα ηηο αζθήζεηο ηνπ 2νπ Μέξνπο είλαη ζπλνιηθά 40 κνλάδεο. 
 

- ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ = 100 
 

 

- Θα βξαβεπζνύλ νη καζεηέο κε ηηο ζπγθξηηηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο. 
 

 

ΣΑΘΔΡΔ 

Σηαζεξά Avogadro, N A = 6,02
 
·10

23
 mol

-1
 

Σηαζεξά αεξίσλ R  = 8,31 J K
-1

 mol
-1

 = 0,082 L atm mol
-1

 K
-1

 

Μνξηαθόο όγθνο αεξίνπ ζε STP V m = 22,4 L/mol 

ξΖ2Ο= 1 g/mL 

 

 

ρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Αηνκηθά βάξε): 

H = 1 C = 12 O = 16 N = 14 

Mg = 24 S = 32 Cl = 35,5 Na = 23 

Zn = 65,4 Br = 80 I = 127 Cu = 63,5 

Fe = 56 Al = 27 Pb = 207 F = 19 

Mn = 55 Cr = 52 K = 39 Ca = 40 
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ΜΔΡΟ 1
Ο
  

 

1. Σε θιεηζηό δνρείν ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο πνπ θιείλεη κε έκβνιν, έρεη απνθαηαζηαζεί ε 

ηζνξξνπία: xΑ(g) + B(s) ⇌  Γ(g) + 2Γ(g) 

Ζ νιηθή πίεζε ζην δνρείν είλαη 8 atm. Υπνδηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ θαη 

δηαπηζηώλνπκε όηη ηειηθά ε πίεζε ζην δνρείν είλαη 16 atm. Ο ζηνηρεηνκεηξηθόο ζπληειεζηήο x  

ηεο νπζίαο Α ηζνύηαη κε : 

α.  x = 3             β.  x = 1             γ.  x = 2              δ.  x = 4 

 

2. Σε θιεηζηό δνρείν όγθνπ V πεξηέρνληαη ηα αέξηα Α, Β, Γ, Γ ζε θαηάζηαζε ρεκηθήο 

ηζνξξνπίαο:  αΑ(g) + βB(g)  ⇌  γΓ(g) + δΓ(g) 

Γηα ηηο ζηαζεξέο ηζνξξνπίαο ηεο παξαπάλσ αληίδξαζεο ηζρύεη:   Kp= Kc·(RT)
1
.  

Αλ δηπιαζηαζηεί ν όγθνο ηνπ δνρείνπ, ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, ε πνζόηεηα ηνπ Γ:  

α. ζα απμεζεί        β. ζα παξακείλεη ε ίδηα    γ. ζα κεησζεί     δ. δελ κπνξώ λα μέξσ 
 

3.  Σε θιεηζηό δνρείν βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο 2 mol A, 2 mol B θαη      

2 mol Γ:   2Α(g)  ⇌  Β(g)  + Γ(g),    ΓΖ > 0 

Δηζάγεηαη ζην δνρείν νξηζκέλε πνζόηεηα από ην Α. Όηαλ απνθαηαζηαζεί θαη πάιη ρεκηθή     

ηζνξξνπία, γηα ηνπο αξηζκνύο mol (n) ησλ Α, Β, Γ ζα ηζρύεη: 
 

α.  nΑ > 2 ,  nΒ < 2 , nΓ < 2                     β.  nΑ > 2 ,  nΒ > 2 , nΓ > 2     

γ.  nΑ < 2 ,  nΒ > 2 , nΓ > 2                     δ.  nΑ < 2 ,  nΒ < 2 , nΓ < 2 

 

4. Αλακηγλύνληαη ηζνκνξηαθέο πνζόηεηεο αηζαληθνύ νμένο θαη αηζαλόιεο ζηνπο 25
o
C. Αλ ε 

ζηαζεξά ηζνξξνπίαο γηα ηελ αληίδξαζε εζηεξνπνίεζεο είλαη Κc=4 ζηε ζεξκνθξαζία απηή, ε 

απόδνζε ηεο αληίδξαζεο είλαη: 
 

α.  1/2                     β.  2/3                         γ.  1/3                  δ.  0,3  

  

5. Ζ ΓΗ ζρεκαηηζκνύ ηνπ ΝΖ4Βr(s) πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο αληίδξαζεο:  

α.   ½N2(g) + 2H2(g) + ½Br2(g)  ΝΖ4Βr(s) 

β.    NH3(g) + HBr(g)  ΝΖ4Βr(s) 

γ.    ½N2(g) +2H2(g) + ½Br2(l)  ΝΖ4Βr(s) 

δ.    ½N2(g) +2H2(g) + ½Br2(s)  ΝΖ4Βr(s) 

 

6. Ο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί  πεξηιακβάλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο, ηεο νπζίαο Α, πνπ αληηδξά ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: αΑ Β 
 

ρξόλνο (min) 0 2 4 6 8 

[A] mol/L 1 0,8 0,6 0,4 0,2 
 

Από ηελ κειέηε ηνπ Πίλαθα πξνθύπηεη όηη  ε αληίδξαζε  αΑ Β είλαη: 

α.  Πξώηεο ηάμεο 

β.  Τξίηεο ηάμεο 

γ.  Γεύηεξεο ηάμεο 

δ.  Μεδεληθήο ηάμεο 
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7. Σε πνηεο από ηηο παξαθάησ ρεκηθέο αληηδξάζεηο, ην πδξνγόλν (ειεύζεξν ή ελσκέλν) δξα 

αλαγσγηθά; 

i. Μg + 2HCl  MgCl2 + H2 

ii. H2 + Cl2  2HCl 

iii. CH2=CH2 + H2  CH3CH3 

iv. 2Na + H2  2NaH 

v. Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 
 

α.  i, ii      β.  ii, iii     γ.  i, iv, v  δ.  ii, iii, iv 

 

8. Σε δνρείν όγθνπ V θαη ζε ζεξκνθξαζία Τ , πεξηέρνληαη  2 mol N2, ηα νπνία αζθνύλ πίεζε 

P. Σε πνηεο από ηηο επόκελεο κεηαβνιέο ζα δηπιαζηαζηεί ε πίεζε; 

i. Πξνζζήθε 2 mol N2 (V,T ζηαζεξά) 

ii. Πξνζζήθε 2 mol Ζe (V,T ζηαζεξά) 

iii. Γηπιαζηαζκόο ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ (Τ=ζηαζεξή) 

iv. Γηπιαζηαζκόο ηεο ζεξκνθξαζίαο Τ  (V=ζηαζεξόο) 

v. Γηπιαζηαζκόο ηόζν ηνπ όγθνπ όζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο Τ 

vi. Γηπιαζηαζκόο ηνπ όγθνπ θαη ηεηξαπιαζηαζκόο ηεο ζεξκνθξαζίαο Τ 
 

α.  i, ii, iii     β.  i, ii, iv, vi    γ.  i, iii, v  δ.  iii, iv, vi 

 

9. Πνηα από ηηο παξαθάησ ελώζεηο είλαη ζηεξεή ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο; 

α.  Βr2  β.  Na2O    γ.  HBr  δ.  C6H14 
 

10. Σε x g δηαιύκαηνο ΖCl 30% w/w  πξνζζέηνπκε 2x g λεξνύ. Τν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη 

έρεη πεξηεθηηθόηεηα 

α.  30% w/w   

β.  15% w/w   

γ.  10% w/w   

δ.  60% w/w   
 

11. Aλακεηγλύνπκε V1 L δηαιύκαηνο ΝαΟΖ 20% w/v κε V2 L δηαιύκαηνο ΝαΟΖ 4% w/v.   

Τν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη  κπνξεί λα έρεη πεξηεθηηθόηεηα: 

α. 24% w/v   

β. 2%   w/v   

γ. 16%  w/v   

δ. 4%    w/v   

 

12. Γηαζέηνπκε δηάιπκα H2SO4 49,0% w/v (δηάιπκα Γ1). Γηα λα παξαζθεπαζηνύλ 50,0 mL  

δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 Μ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ:  

α.  5,0 mL Γ1 θαη 45,0 mL Ζ2Ο  β.  10,0 mL Γ1 θαη 40,0 mL Ζ2Ο   

γ.  20,0 mL Γ1 θαη 30,0 mL Ζ2Ο  δ.  1,0 mL Γ1 θαη 49,0 mL Ζ2Ο 

 

13. Σε ζεξκνθξαζία ζ, ε αληίδξαζε: 2ΖΗ(g) ⇌ H2(g)+I2(g)  έρεη Kc = 64. Σε δνρείν ζηαζεξνύ 

όγθνπ ζε ζεξκνθξαζία θ, εηζάγνληαη 8,0 mol H2, 4,0 mol I2 θαη 0,5 mol ΖI θαη ε πίεζε 

γίλεηαη P1. Σηελ θαηάζηαζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο ε πίεζε P ζα είλαη: 

α.  P > P1       β.  P < P1          γ.  P1/2 < P < P1  δ.  P = P1 
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14. Τα πδαηηθά δηαιύκαηα K2S 0,1 M (Γ1) θαη  C6H12O6 0,1 M (Γ2) έξρνληαη ζε επαθή κέζσ 

εκηπεξαηήο κεκβξάλεο. Ο όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο: 

α.  Γ1 ζα κείλεη ζηαζεξόο               β.  Γ1 ζα ειαηησζεί    

γ.  Γ1 ζα απμεζεί               δ.  Γ2 ζα απμεζεί 

 

15. Ζ πξόηππε ελζαιπία ζρεκαηηζκνύ ηνπ νμένο ΖΑ είλαη -48,0 kJ/mol. Σε έλα δνρείν 

ζηαζεξνύ όγθνπ εηζάγνληαη 2 mol Ζ2 θαη 4 mol Α2 θαη όηαλ απνθαηαζηαζεί ρεκηθή 

ηζνξξνπία, εθιύεηαη πνζό ζεξκόηεηαο ίζν κε 96 kJ.  

Ζ ζηαζεξά ηεο ηζνξξνπίαο: 2ΖΑ(g) ⇌ H2(g) + A2(g)  είλαη ίζε κε: 

α.  4/3  β.  1/3  γ.  3/4  δ.  3/1 

 

16. Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ ζηδήξνπ ζην άιαο: K4[Fe(CN)6] είλαη: 

α.  +6  β.  +2             γ.  +3        δ.  +4 

 

17. Ο HgI2 είλαη πνξηνθαιί ζηεξεό, ηα ηόληα Η  είλαη άρξσκα θαη ηα ηόληα HgI4  έρνπλ 

αλνηρηό θίηξηλν ρξώκα. Αλ ζηελ ηζνξξνπία  HgI2(s) + 2I
-
(aq)  ⇌ HgI4

-
(aq)  πξνζηεζεί 

δηάιπκα νπζίαο Α, ην πνξηνθαιί ίδεκα εμαθαλίδεηαη (δηαιύεηαη). Ζ νπζία Α, κπνξεί λα 

είλαη: 

α.  HgI2        β.  KClO    γ.  KI     δ.  I2  

 

18. Σηα θειηά ηνπ αθόινπζνπ πιέγκαηνο αλαγξάθνληαη νη νλνκαζίεο κηα ζεηξάο από 

νξγαληθέο ελώζεηο.  

Α: κεζαλόιε Β: πξνπαλάιε  Γ: αηζαλόιε Γ: πξνπαλόλε 

Δ: αηζαλάιε Ε: αηζαληθό νμύ Θ: κεζαληθό νμύ Λ: 1-βνπηίλην 

Από ηηο παξαπάλσ ελώζεηο αληηδξνύλ κε δηάιπκα ΚΟΖ: 

α. A, Γ        β. Β, Δ    γ. Ε, Θ     δ. Ε, Θ, Λ   

 

19. Σηελ παξαθάησ ρεκηθή εμίζσζε ηα άηνκα C, κε έλδεημε Α θαη Β: 
: 

 

-

λ 2λ+1 λ 2λ+1 3
| |

-

3

B

A

C H C =O + OH C H C =O + CHCl

OCCl

  

 

 

      α. Ομεηδώλνληαη θαη ηα δύν   β. Αλάγνληαη θαη ηα δύν 

      γ. Τν Α αλάγεηαη θαη ην Β νμεηδώλεηαη  δ. Τν Α νμεηδώλεηαη θαη ην Β αλάγεηαη  

 

 

20. Καηά ηε δηάιπζε κείγκαηνο Fe θαη FeO ζε αξαηό πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 εθιύεηαη αέξην: 

α.  SO2  β.  H2             γ.  H2 θαη SO2  δ.  O2 
 

 

 

21. Καηά ηε δηάιπζε κείγκαηνο FeΟ θαη Fe2O3 ζε αξαηό πδαηηθό δηάιπκα HΝO3 

ζρεκαηίδεηαη λεξό θαη: 

α.  Fe(NO3)3 + ΝΟ2        

β.  Fe(NO3)3 + NO     

γ.  Fe(NO3)2 + NO      

δ.  Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3  
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22. Ο επόκελνο πίλαθαο αλαθέξεη ηηο ηδηόηεηεο ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ Α, Β, Γ, Γ.        

 σημείο 

βπασμού ( C ) 

σημείο 

τήξηρ ( C ) 

ηλεκτπική 

αγωγιμότητα 

θεπμική 

αγωγιμότητα 

Α 

Β 

Γ 

Γ 

2600 

  183 

  357 

   58 

1083 

        113 

  -39 

   -7 

λαη 

όρη 

λαη 

όρη 

κεγάιε 

κηθξή 

κεγάιε 

κηθξή 
   

 Από ηα ζηνηρεία απηά, κέηαιια είλαη ηα: 

 α.  Α, Γ, Γ  β.  Α, Γ  γ.   Γ, Γ  δ. Α, Γ        
     

23. Πνηα από ηηο επόκελεο ελώζεηο δελ είλαη ηζνκεξήο κε ηελ έλσζε C5H11Br; 

     α.  1-βξσκν-2,2-δηκεζπινπξνπάλην 

     β.  1-βξσκν-3-κεζπινβνπηάλην 

     γ.  2-βξσκνπεληάλην 

     δ.  1-βξσκν-2-αηζπινβνπηάλην 
 

24. Πνηα από ηηο επόκελεο ελώζεηο αληηδξά κε NaHCO3 θαη ειεπζεξώλεη αέξην; 

    α.  HCOOH 

    β.  CH3CHO 

    γ.  CH3OH 

    δ.  HC CH 
 

25. Πνηα από ηηο επόκελεο ελώζεηο δελ αληηδξά κε λάηξην; 

     α.  αηζαλόιε 

     β.  νμηθό νμύ 

     γ.  θαηλόιε 

     δ.  2-βνπηίλην 
 

26. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε; 

α.  Υπάξρεη ηνληηθή έλσζε πνπ δελ πεξηέρεη κέηαιιν. 

β.  Ζ έλσζε κεηαμύ λαηξίνπ θαη πδξνγόλνπ είλαη ηνληηθή. 

γ.  Τα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθνύο θαη ηνληηθνύο δεζκνύο. 

δ.  Οη ηνληηθέο ελώζεηο είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

27. Γίλνληαη νη πξόηππεο ελζαιπίεο ζρεκαηηζκνύ: ΔΗ
ν
f NaClO3(s) = -85,7 kcal/mol θαη             

ΔΗ
ν
f NaCl(s) = -98,2 kcal/mol). Ζ ΔΗ

ν
 ηεο αληίδξαζεο: NaClO3(s) → NaCl(s) + 3/2O2(g), είλαη: 

α.  +12,5 kcal/mol 

β.  -12,5 kcal/mol 

γ.  +173,9 kcal/mol 

δ.  -173,9 kcal/mol 

 

28. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε; 

α. Γηαιπηόηεηα είλαη ε  πεξηεθηηθόηεηα ελόο  θνξεζκέλνπ  δηαιύκαηνο, ζε νξηζκέλεο 

 ζπλζήθεο. 

β.  Σε νξηζκέλε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ δηαιύεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δάραξεο απ’ ό,ηη 

 ζε ίδηα πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ. 

γ.  Τα θνξεζκέλα δηαιύκαηα είλαη πάληνηε ππθλά. 

δ.  Σε θνξεζκέλν δηάιπκα κηαο νπζίαο Α, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θη άιιε πνζόηεηα 

 από ηελ νπζία Α. 



26
νο

 ΠΜΓΦ   Β΄ ΛΥΚΔΗΟΥ 17-03-2012 

 

6 

 

29. Σε 30 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Ba(OH)2 0,10 M  πξνζηίζεληαη 30mL πδαηηθνύ 

δηαιύκαηνο H2SO4 0,1 M νπόηε παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ΓΤ1. Τν 

πείξακα επαλαιακβάλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο 90 mL από θαζέλα από ηα πξνεγνύκελα 

δηαιύκαηα, νπόηε παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ΓΤ2 . (Οη ππθλόηεηεο ησλ 

δηαιπκάησλ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε 1 g/mL).  Ζ ζρέζε κεηαμύ ησλ ΓΤ1 θαη ΓΤ2 είλαη:  

α. ΓΤ1 = ΓΤ2 β. ΓΤ2 = 3 ΓΤ1      γ. ΓΤ2 = 6 ΓΤ1 δ. ΓΤ2 =1/3 ΓΤ1 
 

30. H αληίδξαζε: Α(g) → 2Β(g), ΔΗ = -244 kJ/mol, έρεη ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο                   

Ea = 52 kJ/mol.  

Πνηα είλαη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο αληίδξαζεο: 2Β(g) → Α(g) ; 

α.  -52 kJ  β.  -192 kJ       γ.  +192 kJ  δ.  +296 kJ 

 

 

ΜΔΡΟ 2
Ο

  
 

ΑΣΚΖΣΖ 1
ε
  

Γίλνληαη νη ελζαιπίεο ζρεκαηηζκνύ: ΓΗf(Sb2S3) = -182,0 kJ/mol, ΓΗf(H2S) = -20,0 kJ/mol ζε 

ζεξκνθξαζία ζ
ν
 C. Σε δνρείν όγθνπ 2,50 L εηζάγνληαη 0,02 mol Sb2S3(s), 0,02 mol Sb(s),  

0,02 mol Ζ2(g) θαη n mol H2S(g) ζε ζεξκνθξαζία ζ
ν
 C θαη ην δνρείν θιείλεηαη αεξνζηεγώο. 

Μεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ κείγκαηνο απνθαηαζηάζεθε ε ηζνξξνπία:  

Sb2S3(s) + 3H2(g) ⇌ 2Sb(s) + 3H2S(g) (Ι), θαη εθιύζεθε πνζό ζεξκόηεηαο ίζν κε 203 J.  

Τν αέξην πεξηερόκελν ηνπ δνρείνπ δηαιύζεθε ζε λεξό θαη ζην δηάιπκα πνπ πξνέθπςε 

πξνζηέζεθε επαξθήο πνζόηεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο Pb(ΝΟ3)2, ώζηε λα αληηδξάζεη πιήξσο 

κε ην Ζ2S, νπόηε ζρεκαηίζηεθαλ 5,98 g ηδήκαηνο. Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο 

ρεκηθήο ηζνξξνπίαο (Kc) ηεο αληίδξαζεο (Ι). 

 

ΑΣΚΖΣΖ 2
ε
  

x mol αηζηλίνπ θαη y mol Ζ2 αληηδξνύλ παξνπζία θαηαιπηώλ, νπόηε πξνθύπηνπλ 5,9 g 

κείγκαηνο (Μ). Τν κείγκα Μ παξνπζηάδεη ηηο εμήο ηδηόηεηεο: 

 Γελ αληηδξά  κε Na  

 Απνρξσκαηίδεη πιήξσο κόλν 200 mL δηαιύκαηνο Br2 0,25 M   

Nα βξεζνύλ: (2α) ε % v/v ζύζηαζε ηνπ κείγκαηνο Μ,  (2β) ε κάδα ηνπ αηζηλίνπ πνπ 

πδξνγνλώζεθε θαη (2γ) ηα mol x θαη y. 
 

Τν αηζίλην: (i) αληηδξά κε λεξό παξνπζία θαηαιπηώλ θαη δίλεη έλσζε Α, ε νπνία νμεηδώλεηαη 

θαη δίλεη έλσζε Β θαη (ii) αληηδξά κε πεξίζζεηα Na θαη δίλεη ηελ έλσζε Γ.   

Ζ έλσζε Α κε επίδξαζε πδξνγόλνπ δίλεη έλσζε Γ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κε ζέξκαλζε κε 

ππθλό ζεηηθό νμύ δίλεη έλσζε Δ. Ζ έλσζε Γ αληηδξά κε ηελ έλσζε Β θαη δίλεη έλσζε Ε.  

(2δ) Να γξαθνύλ νη ρεκηθέο εμηζώζεηο όισλ ησλ αληηδξάζεσλ θαη λα γξαθνύλ νη ζπληαθηηθνί 

ηύπνη ησλ ελώζεσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ. (2ε) Αλ ε απόδνζε ηεο αληίδξαζεο κεηαμύ ησλ Β θαη Γ 

είλαη 66,6%, λα ππνινγηζηεί ε Κc απηήο ηεο αληίδξαζεο. 

 

ΑΣΚΖΣΖ 3
ε
  

Ο άλζξαθαο θαη νη πδξαηκνί αληηδξνύλ ζε πςειή ζεξκνθξαζία: C(s)+H2O(g) ⇌ CO(g) + H2(g), 

θαη ε αληίδξαζε έρεη ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο Κp=14, ζηε ζεξκνθξαζία απηή.  

Να ππνινγίζεηε:  

(3α) ηε κεξηθή πίεζε ησλ πδξαηκώλ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, αλ ε νιηθή πίεζε είλαη 10 atm, 

(3β) ηελ νιηθή πίεζε ηνπ κείγκαηνο ηζνξξνπίαο, αλ απηό πεξηέρεη 20 % v/v πδξαηκνύο. 
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ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ Β΄Λπθείνπ 1νπ ΜΔΡΟΤ                        

ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1ν ΜΔΡΟ: ΑΠΑΝΣΗΔΙ ζηηο Δξωηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο 
 

1 7 13 19 25 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 12 18 24 30 

 

 

 

 

ENΩH EΛΛHNΩN XHMIKΩN ηει. 210-38 21 524 
 

Υώξνο κόλν γηα ηνπο Βαζκνινγεηέο Β΄Λπθείνπ 
26νπ ΠΓMX (17-03-2012) 

 

Eπώλπκν - Όλνκα βαζκνινγεηώλ:1. 

                                                          2. 

 
1ν ΜΔΡΟ:          Eξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

 

Οξζέο απαληήζεηο  x  2   =    . . . . . . . . . .  =    . . . . . . .  /  60  βαζκνί 

 

  

: 

 

 

 

2ν MEPO: Πξνβιήκαηα  

                                                    1.   .................. /14 

                                                    2.   .................. /16 
                                                    3.   .................. /10 

        

                                    YNOΛO:                      /40 

 

 

                              ΣΔΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ :            /100 

 

 

 

 


