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Yandaki çalışan pil sistemi hak-
kında verilen aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Elementlerin aktiflikleri Y>X>T>Z şeklinde ise X anot Z katottur. 
B) T anot ise X’in üzeri Y ile kaplanır. 
C) Pil potansiyeli X’in yükseltgenme potansiyeline eşitse Z hidrojen-

dir. 
D) Tuz köprüsünde anyonlar I. kaba gidiyorsa II. kapta Z+ derişimi za-

manla azalır. 
E) I. kap anot ise aktiflikleri Y>Z>X>T şeklinde olabilir. 



X(k)/X2+(0,1M) // Y+(1M)/Y(k)

Yukarıda verilen pil şemasına göre

I. Pilin potansiyeli X’in yükseltgenme potansiyeli ile Y’nin indirgenme 
potansiyelinin toplamına eşittir.

II. Anot çözeltisindeki X2+ iyon derişimi 0,2M olduğu anda katot çö-
zeltinin derişimi 0,9 M olmuştur. 

III. Pil çalıştıkça pil potansiyeli azalır. 
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ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Anot ve katot çözeltinin hacimleri eşittir ve pil çalışırken çözelti hac-
minin değişmediği varsayılacaktır)

A) Yalnız I   B) Yalnız III    C) I ve II        D) I ve III     E) I, II ve III



Cu2+ (suda) + 2e- g Cu(k) Eo = +0,33 V
Al3+ (suda) + 3e- g Al(k) Eo = -1,67 V

Yandaki pil sistemi ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(Nerst denklemindeki logaritmik terimin 
katsayısı 0,06/n olarak alınacaktır)

A) Al anot, Cu katottur. 
B) Pil potansiyeli 2,02 V’dir.
C) Tuz köprüsünde NO3

- iyonları II. kaba gidecektir. 
D) I. kaba su eklemek pil potansiyelini arttırır. 
E) II. kaba 0,1M NaNO3 çözeltisi eklemek pil potansiyelini arttırır.
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Yandaki pil sistemi ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) H+ anot ise A metali HCl ile tepkime vermez. 
B) A anot ise pil çalışırken II. kapta pH artar. 
C) H2 gazının basıncı pil potansiyeli ile doğru orantılı ise tuz köprü-

sünde katyonlar I. kaba gider.
D) Tepkime oda koşullarında ise pil potansiyeli H+’nın derişimine bağ-

lı değildir. 
E) A’nın derişimi arttıkça pil potansiyeli artıyorsa II. kapta zamanla 

pH azalır. 



Galvanik piller ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
hatalıdır?

A) Metallerin aktiflik farkından yararlanarak elektrik üretirler bu ne-
denle metaller arasındaki aktiflik farkı arttıkça pil potansiyeli artar. 

B) Pil sistemi tuz köprüsü olmadan çalışmaz, tuz köprüsü anot çalı-
şırken çözünen katyonları katota aktararak iyon dengesini kurar. 

C) Bir pil sisteminde anotta daima yükseltgenme katotta ise daima 
indirgenme gerçekleşir. 

D) Pil sistemlerinde katot daima çözeltide yer alır, katot kabındaki 
elektrot hiç bir zaman indirgenmez. 

E) Pil potansiyeli katot çözeltinin derişimi ile doğru, anot çözeltinin 
derişimi ve sıcaklık ile ters orantılı olarak değişir. 
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