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1. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις 
είναι σωστή για την συγκέντρωση των 
προϊόντων σε µία αντίδραση που βρίσκεται 
σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας:  
Α) Οι συγκεντρώσεις των προϊόντων δεν θα 
µεταβληθούν γιατί έχουν καταναλωθεί τα 
αντιδρώντα, 
Β) Οι συγκεντρώσεις των προϊόντων δεν θα µεταβληθούν γιατί έχει 
καταναλωθεί το περιοριστικό αντιδρών, 
Γ) Οι συγκεντρώσεις των προϊόντων δεν θα µεταβληθούν γιατί οι 
ταχύτητες των αντιδράσεων προς προϊόντα και προς αντιδρώντα 
είναι ίσες,  
Δ) Οι συγκεντρώσεις των προϊόντων µεταβάλλονται συνέχεια.  
 
2. Επιλέξετε τη σωστή πρόταση για µία αντίδραση σε 
ισορροπία: 
Α) Στην ισορροπία η αντίδραση προς τα προϊόντα έχει µηδενική 
ταχύτητα, 
Β) Στην ισορροπία η αντίδραση προς τα αντιδρώντα έχει µηδενική 
ταχύτητα, 
Γ) Δεν γίνεται αντίδραση προς καµία κατεύθυνση, 
Δ) Οι σταθερές ταχύτητας για την αντίδραση προς τα προϊόντα 
και την αντίστροφη αντίδραση προς τα αντιδρώντα είναι ίσες, 
Ε) Οι ταχύτητες για την αντίδραση προς τα προϊόντα και την 
αντίστροφη αντίδραση προς τα αντιδρώντα είναι ίσες. 
 
3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασµένες για 
ένα χηµικό σύστηµα σε κατάσταση ισορροπίας. 
Α) Οι συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων είναι ίσες, 
Β) Οι συγκεντρώσεις αντιδρώντων και προϊόντων είναι ίσες, 
Γ) Ο χρόνος που ένα συγκεκριµένο άτοµο αποτελεί µέρος των 
προϊόντων είναι ίδιος µε το χρόνο που αποτελεί µέρος των 
αντιδρώντων, 

Δ) Η ταχύτητα για την αντίδραση προς τα προϊόντα είναι ίση µε 
την ταχύτητα προς τα αντιδρώντα, 
Ε) Δεν σχηµατίζονται αντιδρώντα, 
Ζ) Δεν σχηµατίζονται προϊόντα.  
 
4. Μια χηµική ισορροπία µπορεί να επιτευχθεί αν στο δοχείο 
της αντίδρασης: 
Α) προστεθούν µόνο αντιδρώντα, 
Β) προστεθούν οποιεσδήποτε ποσότητες αντιδρώντων και 
προϊόντων, 
Γ) προστεθούν µόνο προϊόντα, 
Δ) προστεθούν ίσες ποσότητες αντιδρώντων και προϊόντων, 
Ε) προστεθούν οποιεσδήποτε ποσότητες αντιδρώντων και 
προϊόντων. 
 
5. Μία αντίδραση ισορροπίας στην οποία ευνοείται ισχυρά ο 
σχηµατισµός προϊόντων έχει: 

Α)	Kc<<1  Δ) Qc<<1 
Β) Kc>>1   Ε) Kc=Qc 
Γ).Qc>>1  Z) Kc>>10-3 

 
6. Η σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση ιονισµού της 
µερκαπτοαιθανόλης:  

HSCH2CH2OH(aq) H+
(aq) + SCH2CH2OH–

(aq) 
είναι Kc=1.91•10-10. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι 
σωστές για την ισορροπία: 
α) ευνοείται ο σχηµατισµός προϊόντων, 
β) ευνοείται ο σχηµατισµός αντιδρώντων,  
γ) η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς τα δεξιά, 
δ) η ισορροπία είναι µετατοπισµένη προς τα αριστερά, 
ε) καµία από τις παραπάνω προτάσεις, οι συγκεντρώσεις 
αντιδρώντων και προϊόντων είναι παρόµοιες.  
 
7. Αν η Qc έχει µικρότερη τιµή από την αντίστοιχη Kc τότε: 
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α) η αντίδραση είναι σε ισορροπία, 
β) η αντίδραση δεν είναι σε ισορροπία και θα µετακινηθεί προς την 
κατεύθυνση σχηµατισµού προϊόντων, 
γ) η αντίδραση δεν είναι σε ισορροπία και θα µετακινηθεί προς την 
κατεύθυνση σχηµατισµού αντιδρώντων, 
δ) Η τιµή της Kc θα µειωθεί µέχρι να γίνει ίση µε την τιµή της Qc. 
 
8. Αν προστεθούν 0.1 mole από τα αντιδραστήρια Α και Β σε 
ένα δοχείο όγκου 1lt και επιτευχθεί η ισορροπία  Α + 2 Β    2 Γ 
για την οποία Kc=320, τότε: 
α) [Α]=[Β]  δ) [Α]>[Β] 
β) [Α]=[Β]=[Γ]  ε) [Α]<[Β] 
γ) [Β]=2[Γ] 
 
9. Έστω η αντίδραση:  Α2(g)  +  B(g)   2C(g). Βρέθηκε ότι αν 
προστεθούν 1.5 moles C σε δοχείο όγκου 1lt, στην κατάσταση 
ισορροπίας υπάρχουν 0.3 moles Β.  

i. Ποια είναι η συγκέντρωση του Α στην ισορροπία; 
ii. Ποια είναι η συγκέντρωση του Α στην ισορροπία; 
iii. Ποια είναι η τιµή της Kc; 

 
 


