
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ #3 
 

0. Συμπληρώστε τους συντελεστές στις παρακάτω 

αντιδράσεις: 

i. Li3Ν +    H2O →  NH3 +   LiOH 

ii. Fe2O3 +   CO →   Fe +   CO2   

iii. Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 +   H2O 

iv. P4 +   Cl2 →   PCl3 

v.  NH3 +   O2 →   NO +  H2O 

vi. C2H6 +   O2  →   CO2 +   H2O 

vii.  N2 +  O2  →   N2O5 

viii. Νιτρικός Μόλυβδος + Ιωδιούχο Νάτριο → 

Ιωδιούχος Μόλυβδος + Νιτρικό αμμώνιο 

 

1. Πόσα gr προϊόντος Ζ θα σχηματιστούν αν 12 gr W 

αντιδράσουν με 10 gr Χ για να σχηματίσουν 8 gr Υ, στην 

αντίδραση:   W  +  X  →  Y  +  Z   ; 

i. 8 gr    ii. 12 gr  

iii. 10 gr   iv.14 gr 

 

2. Πόσα moles χαλκού ισοδυναμούν με 3.44×1023 άτομα 

χαλκού; 

i. 0.571 moles  ii. 5.41×1021 moles   

iii. 1.75 moles  iv. 5.71×1022 moles 

 

3. Ποιά είναι η μάζα καυστικού καλίου που απαιτείται για να 

αντιδράσει πλήρως με 2.7 gr θειικού οξέος σύμφωνα με 

την αντίδραση:  KOH + H2SO4  → K2SO4  +  H2O 

i.  4.73 gr   ii. 2.36 gr 

 iii.  3.09 gr   iv. 1.54 gr 

 

4. Η φορμαλδεΰδη (H2CO) αντιδρά με οξυγόνο και 

σχηματίζει CO2  και H2O (καύση). Πόσα moles CO2  θα 

παραχθούν αν αντιδράσουν 2 moles H2CO με οξυγόνο; 

i.  1 mole    ii. 2 moles 

iii.  6.023×1023 moles  iv. δεν μπορεί να υπολογιστεί  

από αυτά τα δεδομένα 

 

5. Πόσα gr θα H2O σχηματιστούν όταν αντιδράσουν 32 gr H2 

με 16 gr Ο2; 

i. 9 gr    ii.  16 gr  

iii. 18 gr   iv. 32 gr  v. 36 gr 

 

6. Τι θα περιέχεται στο δοχείο της αντίδρασης μετά από 

αντίδραση 2 gr H2 με 32 gr Ο2; 

i.  H2     ii. H2, H2O και Ο2   

iii. H2 και H2O   iv. Ο2 και H2O 

v. Ο2 και H2    vi. H2O 

vi. το δοχείο θα είναι κενό. 

 

7. Υπολογίστε τη μάζα του υδρογόνου που σχηματίζεται 

όταν 27 gr Αl αντιδρούν με περίσσεια HCl σύμφωνα με την 

αντίδραση:   Al +  HCl   →  AlCl3  +  H2 

iv. 1.5 gr  ii. 2 gr   iii. 3 gr 

iv. 6 gr   v. 12 gr 

 

 

8. Πόσα gr νιτρικού οξέος μπορούν να παρασκευαστούν αν 

αντιδράσουν 138 gr NO2 με 54 gr H2O σύμφωνα με την 

αντίδραση:      ΝΟ2 +  H2Ο   →  ΗΝΟ3  +  ΝΟ  

i. 92 gr   ii. 108 gr  iii. 126 gr 

iv. 189 gr  v. 279 gr 

 

9. Το μοριακό βάρος του ανθρακικού ασβεστίου είναι 100.1; 

Σωστό    Λάθος 

 

10. 50 gr ανθρακικού ασβεστίου περιέχουν 9×1023 άτομα 

οξυγόνου. 

Σωστό   Λάθος 

 

11.  Tα 2 mole ανθρακικού ασβεστίου έχουν μεγαλύτερη μάζα 

από 200 gr ανθρακικού ασβεστίου. 

Σωστό   Λάθος 
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12. Αν διαθέτουμε 100 gr από κάθε ένα από τα αντιδρώντα 

της αντίδρασης: 

2 MnO2  + 4KOH  +  O2  +  Cl2  →  2KMnO4 + 2KCl + H2O 

βρείτε το αντιδρών που είναι σε έλλειψη (περιοριστικό 

αντιδρών). 

iv. MnO2    ii. O2     iii. ΚΟΗ 

iv. Cl2    v. δεν υπάρχει αντιδρών σε έλλειψη 

 

 

 

 


