ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις:
1.1 Ποια από τις παρακάτω ενώσεις όταν διαλυθεί στο νερό µπορεί να σχηµατίσει
διάλυµα µε PH =12 στους 25οC.
α. C2H5OH
β. C2H5OK
γ. C6H5OH
δ. CH3NH3Br
Μονάδες 5
1.2 Το PH υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης B 0,01M στους 25οC είναι:
α. Μεγαλύτερο του 12
β. 12
γ. Μικρότερο του 2
δ. Μικρότερο του 12
Μονάδες 5
1.3 Ποιο από τα παρακάτω ιόντα µπορεί να δράσει ως αµφιπρωτική ουσία:
α. HSO4β. O-2
γ. HSδ.H3O+
Μονάδες 5
1.4 Ένα αραιό υδατικό διάλυµα του NaHSO4 µπορεί να έχει, στους 25οC , PH ίσο µε:
α. 0
β. 4
γ. 10
δ. 7
Μονάδες 5
1.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή λανθασµένη
(Λ):
α. Στο άτοµο του υδρογόνου οι υποστοιβάδες 2s και 2p έχουν την ίδια ενέργεια.
β. Το ανιόν CH3CH2O- είναι ισχυρότερη βάση από το ανιόν CH3COOγ. Όλα τα αλκένια µε προσθήκη H2O δίνουν ως κύριο προϊόν δευτεροταγή ή
τριτοταγή αλκοόλη.
δ. Κατά την διάλυση KOH σε διάλυµα NH3 , χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του
διαλύµατος, η [OH-]αυξάνεται ενώ η [NH4+] µειώνεται.
ε. Όλες οι αλκοόλες µε µοριακό τύπο C4H9OH µπορούν να παρασκευαστούν µε
αναγωγή καρβονυλικής ένωσης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2Ο
2.1 α) Να γραφεί η ηλεκτρονιακή δοµή του στοιχείου 7Χ
β) Να συγκρίνετε την ενέργεια ιοντισµού και την ατοµική ακτίνα των στοιχείων
7Χ , 3Li.
γ) Να γραφούν οι τετράδες κβαντικών αριθµών των ηλεκτρονίων σθένους του
στοιχείου Χ.
δ) Να γραφεί ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis της ένωσης ΗΧΟ2.
∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί τον Η και του Ο: Ζ=1 και Ζ=8 αντίστοιχα
Μονάδες 8
2.2 ∆ιαθέτουµε δύο υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 . Το διάλυµα ∆1 περιέχει το οξύ
ΗΑ, έχει όγκο 1L και PH=3. Το διάλυµα ∆2 περιέχει το οξύ ΗΒ, έχει όγκο 1L και
PH=3. Αραιώνουµε και τα δύο διαλύµατα µέχρι τελικό όγκο 10L. Αν το PH του
διαλύµατος ∆1 έγινε 4 και του ∆2 3,5:
Ποιο από τα οξέα είναι ισχυρότερο;(Μονάδες 3)

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. (Μονάδες 6)

2.3 Ποια η επίδραση του H2O στα παρακάτω σώµατα, γράφοντας και τους
κατάλληλους καταλύτες ή συνθήκες όπου χρειάζεται:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

CH 3 − CH = CH − CH 3
CH ≡ CH
CH 3ONa
CH 3CN
HCOO − CH 3
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3Ο
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών
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α) Να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, ∆,
Ε, Ζ και Θ.
Μονάδες 14
β) Να περιγραφούν οι δεσµοί στο µόριο της ένωσης (∆).
Μονάδες 2
γ) Ποιες από τις ενώσεις (Β), (Γ), (Ζ) είναι οξέα και ποιες βάσεις;
Μονάδες 2
δ) 0,5mol από αλκένιο (∆) διαβιβάζονται σε 1L διαλύµατος Br2 σε CCl4 8%w/v. Να
εξετάσετε αν το διάλυµα του Br2 θα αποχρωµατιστεί.
Μονάδες 2
ε) Πόσα L CO2 (µετρηµένα σε S.T.P. συνθήκες) εκλύονται κατά την πλήρη οξείδωση
0,4mol της ένωσης (Β) από οξινισµένο µε H2SO4 διάλυµα KMnO4
Μονάδες 3
∆ίνεται: Ar (Br)=80
ΘΕΜΑ 4Ο
Το ∆1 είναι υδατικό διάλυµα HCOOH 0,1M
α. Να υπολογίσετε το PH του διαλύµατος ∆1 και τον βαθµό ιοντισµού του HCOOH.
Μονάδες 3
β. Σε 1L του διαλύµατος ∆1 προσθέτουµε 0,1mol HCl, χωρίς µεταβολή στον όγκο του
διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆2.
Να υπολογίσετε τον βαθµό ιοντισµού του HCOOH και το PH του διαλύµατος ∆2.
Μονάδες 5

γ. Σε 1L του διαλύµατος ∆2 προσθέτουµε 0,2mol NaOH, χωρίς µεταβολή στον όγκο
του διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆3.
Να υπολογίσετε το PH του διαλύµατος ∆3.
Μονάδες 8
δ. Σε 1L του διαλύµατος ∆2 προσθέτουµε 8,4gr NaOH, χωρίς µεταβολή στον όγκο
του διαλύµατος, και προκύπτει διάλυµα ∆4.
Να υπολογίσετε το PH του διαλύµατος ∆4.
Μονάδες 9
-14
-4
∆ίνονται: Kw=10 , Ka(HCOOH)=10 , Ar(Na)=23, (H)=1, (O)=16
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