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ΘΕΜΑ 1°
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Τα ατομικά τροχιακά 1s και  3s έχουν:

α. ίδιο μέγεθος β. ίδια ενέργεια

γ. ίδιο κβαντικό αριθμό n δ. ίδιο κβαντικό αριθμό ℓ

2. από τα επόμενα τροχιακά μικρότερη ενέργεια έχει:

α. 3d β. 3p γ. 4s δ. 4p

3. Σε ποιο από τα επόμενα μόρια περιέχονται περισσότεροι δεσμοί σ:

α.CCℓ4 β. C2H4 γ.CH3CHO δ.C2H2

4. Ποιο από τα επόμενα στοιχεία έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα:

α. 12Mg β.17Cℓ γ. 18Ar δ. 11Na

5. Το στοιχείο Α βρίσκεται στην 10η ομάδα και την 4η περίοδο του Π.Π. Το στοιχείο Β

βρίσκεται στην 16η ομάδα και την 3η περίοδο του Π.Π Το στοιχείο Γ βρίσκεται στην 1η

ομάδα και την 4η περίοδο του Π.Π. Κατατάξτε τα στοιχεία κατά αύξοντα ατομικό αριθμό.

(Μονάδες 10)

Β. 1. Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα που έχουν την ίδια συγκέντρωση και την ίδια

θερμοκρασία έχει μεγαλύτερη τιμή PH;

α. NaF β. HNO2 γ. KNO3 δ. NH4CℓO4

2. Σε υδατικό ΔΝΗ3 προσθέτουμε στερεό NH4Cℓ. Ποιό από τα παρακάτω μεγέθη

αυξάνεται;

α. το ΡΗ β. Ο βαθμός ιοντισμού γ. η [ΟΗ-] δ. η [Η3Ο+]
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3. Σε κάποια θερμοκρασία το ΡΗ του νερού είναι ΡΗ=6,5 .Ποιες από τις παρακάτω

προτάσεις είναι λάθος και ποιες είναι σωστές ;

α. το νερό είναι όξινο

β. Η θερμοκρασία αυτή είναι μεγαλύτερη από 25οC

γ. Αν διαλύσουμε NH4Cℓ στο νερό το διάλυμα θα έχει ΡΗ<6,5

(Μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2°
Α. Αντιστοιχίστε τα υδατικά διαλύματα της στήλης Α με τις τιμές ΡΗ της Β

Στήλη Α Στήλη Β

α. ΔΗCℓ 0,01Μ i. 1,7

β. ΔΝαΟΗ 0,1Μ ii. 2

γ. ΔΝΗ3 0,1Μ iii. 11

δ. ΔΗΝΟ3 0,02Μ iv. 11,5

ε. ΔΒα(ΟΗ)2 0,05Μ v. 13

στ. ΔΝΗ3 1Μ vi. 3

ζ. ΔCΗ3CΟΟΗ 0,1Μ

(Μονάδες 5)

Β. Μπορεί σε υδατικό διάλυμα (ΡΔ) ΗΑcΜ-ΝαΑcΜ να ισχύει η σχέση [ΟΗ-]=104∙[Η3Ο+];

Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

(Μονάδες 10)
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Γ. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λάθος.

1. Η αφυδραλογόνωση γίνεται με αραιά υδατικά διαλύματα βάσεων.

2. Κατά την αφυδάτωση μείγματος 1-προπανόλης και 2-προπανόλης παρουσία Η2SΟ4

στους 170ο C σχηματίζεται ένας μόνο υδρογονάνθρακας.

3. Όλα τα αλκίνια εμφανίζουν όξινο χαρακτήρα.

4. Για την αφυδάτωση όλων των αλκοολών, απαιτείται θέρμανση με Η2SΟ4 στους 170ο C.

5. Η αιθανάλη δεν αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα Ι2.

(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 3°
Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α με μάζα 12g χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη και υφίσταται τις

ακόλουθες μεταβολές:
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Να υπολογιστούν:

α. Οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ.

(Μονάδες 8)

β. Να γραφούν πλήρως οι χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν.

(Μονάδες 8)

γ. Να υπολογιστεί ο όγκος του διαλύματος ΚΜηΟ4 που αποχρωματίζεται αν η συγκέντρωσή

του είναι 1Μ.

(Μονάδες 5)
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δ. Να χαρακτηριστούν ως όξινα ,βασικά ή ουδέτερα τα υδατικά διαλύματα των ενώσεων Α

και Η.

(Μονάδες 4)

Δίνεται για την ένωση Ζ Κα=10-6 και για την ΝΗ3 Κb=10-5

ΘΕΜΑ 4°
Διαθέτουμε 100 mℓ υδατικό διάλυμα CH3COONα 0,1Μ.

α. Ποιο είναι το ΡΗ του διαλύματος;

(Μονάδες 8)

β. Προσθέτουμε σ’ αυτό 100ml διαλύματος ΗΝΟ3 με ΡΗ=1 και αραιώνουμε το διάλυμα που

προκύπτει με νερό μέχρι τελικού όγκου 1ℓ.Ποιο είναι το ΡΗ του τελικού διαλύματος.

(Μονάδες 10)

γ. Αν αναμείξουμε τα 100mℓ του αρχικού διαλύματος CH3COONα με 100mℓ υδατικού

διαλύματος ΝαΟΗ 0,1Μ και αραιώσουμε μέχρι τελικού όγκου 1ℓ, ποιο θα είναι το ΡΗ στο

αραιωμένο διάλυμα;

(Μονάδες 7)

Δίνονται Κα(CH3COOH)=10-5 και Kw=10-14


