
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ #4 

1. Πόσα moles  διοξειδίου του άνθρακα παράγονται από την 
πλήρη καύση 2 moles γλυκόζης (C6H12O6);    
 

2. Πόσα άτοµα οξυγόνου καταναλώνονται από την πλήρη 
καύση 2 moles γλυκόζης (C6H12O6);   
 

3. Πόσα moles Al2O3 µπορούν να παραχθούν κατά την 
αντίδραση σύνθεσής του από περίσσεια Al και 5 gr O2;  
 

4. Πόσα gr φωσφορικού ψευδαργύρου σχηµατίζονται κατά 
την αντίδραση 10 gr Zn µε φωσφορικό οξύ πρός 
φωσφορικό ψευδάργυρο και υδρογόνο;   
 

5. Πόσα gr διοξειδίου του άνθρακα παράγονται από την 
καύση 2 gr C2H4 µε 5 gr O2;   
 

6. Η αναµενόµενη θεωρητική απόδοση µίας αντίδρασης σε 
νερό είναι 18 gr αποµονώθηκαν όµως µόνο 16.8 gr νερού. 
Ποιά είναι η % απόδοση της αντίδρασης;    
 

7. Η % απόδοση µίας αντίδρασης στην παρασκευή CCl4 είναι 
89.9%. Πόσα gr CCl4 αποµονώθηκαν αν η θεωρητική 
απόδοση ήταν 72.3 gr;    
 

8. Πόσα moles HCl µπορούν να συντεθούν αν αντιδράσουν 
4 mole υδρογόνου µε 3.5 mole χλωρίου; Ποιο είναι το 
περιοριστικό αντιδρών;   
 

9. Βρετε τους στοιχειοµετρικούς συντελεστές για την 
αντίδραση: Fe + H2O → Fe3O4  + H2.    
 

10. Πόσα gr Fe3O4  µπορούν να σχηµατιστούν από την 
αντίδραση 16.8 gr Fe µε 10 gr H2O, σύµφωνα µε την 
αντίδραση της άσκησης 9;   

11. Πόσα moles από το αντιδρών που είναι σε περίσσεια 
περισσεύουν µετά το τέλος της προηγούµενης 
αντίδρασης;   

 
12. Ποια είναι η µάζα που C3H3N που σχηµατίζεται αν 

αντιδράσουν 21.6 gr C3H6 µε 21.6 gr NO σύµφωνα µε την 
αντίδραση: C3H6(g)  +  NO(g)  →  C3H3N(s)  + H2O(l) +  N2(g). 
 

13. Υπολογίστε την % απόδοση της αντίδρασης:  
P4  +  Cl2  →  PCl3, 

αν από 75 gr φωσφόρου που αντιδρά µε περίσσεια 
χλωρίου, παράγονται 111 gr τριχλωριούχου φωσφόρου.  
     

14. H παραπάνω είναι µία αντίδραση: 
i. σύνθεσης, ii. αποσύνθεσης, iii. απλής αντικατάστασης, 
Iv. διπλής αντικατάστασης, v. καύσης.  
 

15. Πόσα gr χλωρίου ια παραχθούν αν αντιδράσουν 0.45 
moles MnO4 µε 48.2 gr HCl σύµφωνα µε την αντίδραση: 
MnO4  +  HCl  →  MnCl2  +  Cl2  + H2O;  
 

16. Βρείτε τους στοιχειοµετρικούς συντελεστές για την 
αντίδραση µεταξύ βάσης του σιδήρου (ΙΙ) και φωσφορικού 
οξέoς προς φωσφορικό σίδηρο (ΙΙ) και νερό.         
 

17. Η παραπάνω είναι µία αντίδραση: 
i. σύνθεσης, ii. αποσύνθεσης, iii. απλής αντικατάστασης, 
Iv. διπλής αντικατάστασης, v. καύσης.  

 
18. Ποιο είναι το περιοριστικό αντιδρών κατά την αντίδραση 3.2 

gr βάσης του σιδήρου (ΙΙ) µε 2.5 gr φωσφορικού οξέoς 
σύµφωνα µε την αντίδρση της Άσκησης 16;       
 

19. Πόσα gr στερεού σχηµατίζονται στην αντίδραση που 
περιγράφεται στην Άσκηση 18;    
 

20. Πόση είναι η απόδοση της αντίδρασης που περιγράφεται 
στην Άσκηση 18 αν αποµονώσουµε 3.99 gr στερεού;     

 
 


