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25ηρ Καπηίος 111 ΠΔΣΡΟΤΠΟΙΖ    50.20.990 – 50.27.990 

25ηρ Καπηίος 74     ΠΙΑΣΔΗΑ  ΠΔΣΡΟΤΠΟΙΖ    50.60.845 – 50.50.658 

Γπαβιάρ 85     ΘΖΠΟΤΠΟΙΖ   50.51.557  50.56.296 

 

Κάθημα: ΥΖΚΔΗΑ Θεηικήρ καηεύθςνζηρ Γ Ιςκείος   

Θαθηγηηέρ: Ομάδα Υημικών Φπονηιζηηπίυν ΦΑΚΑ 

Ζμεπομηνία: 31-03-2013 

Ονομαηεπώνςμο : 

 

Θέμα 1ο 

Α. Πποζθήκη πεπίζζειαρ HCl ζε 1-βοςηίνιο, δίνει: 

I. 1,1 δίσλυποβοςηάνιο 

II. 1,2 δίσλυποβοςηάνιο 

III. 2,2 δίσλυποβοςηάνιο 

IV. 2,3 δίσλυποβοςηάνιο 

Μονάδες 5 

Β. Ζ οπγανική ένυζη με ΓΚΣ: CνΖ2ν+1-Br (Mr=137, ΑrC=12, ΑrΖ=1, ΑrΒr=80), 

αθςδπαλογονώνεηαι ζε αλκοολικό πεπιβάλλον από ηο ςδποξείδιο ηος ναηπίος (ΛαΟΖ).  

Ζ oπγανική ένυζη πος πποκύπηει μποπεί είναι: 

I. ηο πποπίνιο 

II. ηο πποπένιο 

III. ηο 2-βοςηίνιο 

IV. ηο 1-βοςηένιο  

Μονάδες 5 

Γ.  Τδαηικό διάλςμα HF απαιώνεηαι με νεπό ζε ζηαθεπή θεπμοκπαζία. Ποια από ηα 

επόμενα μεγέθη αςξάνονηαι; 

I. Θα(ΖF)  και αHF 

II. nH3O
+και [F-] 

III. αHF και [Ζ3Ο
+] 

IV. pH και  nF- 

Μονάδες 5 
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Γ. Ποιο από ηα επόμενα ςδαηικά διαλύμαηα απαιηεί πεπιζζόηεπα mol ΛαΟΖ για πλήπη 

εξοςδεηέπυζη; 

I. 100 ml διαλύμαηορ ΖCl με pH=3. 

II. 10 ml διαλύμαηορ  HCOOH με pH=2. 

III. 10 ml διαλύμαηορ  HNO3 με pH=2. 

IV. 1L διαλύμαηορ ΖCl με pH=5. 

Μονάδες 5 

Δ. Ποια από ηιρ παπακάηυ ηλεκηπονικέρ δομέρ δεν ςπακούει ζηον κανόνα ηος Hund: 

I. 1s: , 2s:  

II. 1s: , 2s: , 2px: , 2py: , 2pz:  

III. 1s: , 2s: , 2px: , 2py: , 2pz:   

IV. 1s: , 2s: , 2px: , 2py: , 2pz: , 3s: , 3px: , 3py: , 3pz: . 

Μονάδες 5 

 

Θέμα 2ο 

Α. Ποιερ από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ είναι ζυζηέρ και ποιερ λανθαζμένερ; 

Γικαιολογήζηε ηην απάνηηζή ζαρ:  

I. ηοισείο Υ πος ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη έσει άθποιζμα  κβανηικών απιθμών ms 

ίζο με 3 έσει μικπόηεπο αηομικό απιθμό από 24. 

II. Γιάλςμα HBr 10-8M έσει ζηοςρ 250C pH=8. 

III.  Αν ζηο άηομο ηος ζηοισείος  ςπάπσοςν ηπία μονήπη ηλεκηπόνια ζηην p-

ςποζηιβάδα ηηρ εξυηεπικήρ ηος ζηιβάδαρ, ηο  ανήκει ζίγοςπα ζηην 15η ομάδα ηος 

Πεπιοδικού Πίνακα. 

IV. To 9F έσει μεγαλύηεπη Δi(1) ηόζο από ηο 3Li όζο και από ηο 17Cl. 

V. Σο  pH ηος καθαπού νεπού ζηοςρ 50C είναι μικπόηεπο από ηο pH ηος καθαπού 

νεπού ζηοςρ 250C. 

Μονάδες 10 

Β. Γιαθέηοςμε ηα επόμενα ηπία ςδαηικά διαλύμαηα: 

    I. διάλςμα ΛαΟΖ 0,1Κ, 

    II. διάλςμα   ΛΖ3 0,1Κ, 

   ΗΗΗ διάλςμα πος πεπιέσει ΛΖ3 0,1Κ, και ΛΖ4Cl 0.1M. 

Παίπνοςμε 0,5L από ηο καθένα και ηο απαιώνοςμε με νεπό, ώζπος ο όγκορ να γίνει 5L. 

ε ποιο από ηα ηπία διαλύμαηα η απαίυζη επέθεπε μεγαλύηεπη μεηαβολή ζηο pH και ζε 

ποιο από ηα ηπία ηη μικπόηεπη; Nα  αιηιολογήζειρ ηην απάνηηζή ζος. 

Μονάδες 6 
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Γ. Λα βπεθεί ηο πλήθορ ηυν ζ και π δεζμών ζηην πποπανόνη (C3Ζ6Ο) 

Μονάδες 3 

Γ. Γώζηε ηα ςβπιδιζμένα ηποσιακά πος επικαλύπηονηαι ζηο δεζμό C-C ζηο αιθανικό 

οξύ (C2Ζ4Ο2). Αιηιολογήζηε ηην απάνηηζη ζαρ. 

Μονάδες 6 

 

Θέμα 3ο 

Γίνεηαι ηο παπακάηυ ζςνθεηικό ζσήμα:   

CH3CH CH + Ζ2Ο
(aq) SO/HΗg/HgSO 424

 Δ                                                                                                                                

 CH CH+Ζ2Ο
(aq) SO/HΗg/HgSO 424
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CνΖ2νΟ2 (Ένυζη Α)   
ΛαΟΖ

     Β    +    Γ 

                                   KMnO4/HBr                 

 

                                                    Γ 

Λα βπεθούν:  

α) Οι .Σ. ηυν ενώζευν Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Η. 

Μονάδες 18 

β) Ποια από ηιρ παπαπάνυ ενώζειρ ανηιδπά με ηο ανηιδπαζηήπιο Tollen΄s (AgNO3/NH3). 

Λα γπαθεί η εξίζυζη ηηρ ανηίδπαζηρ. 

Μονάδες 3 

γ) Λα ςπολογιζηεί ο όγκορ ηος διαλύμαηορ KMnO4 0,1 Κ πος απαιηείηαι για ηην πλήπη 

οξείδυζη 0,2 mol ηηρ ένυζηρ B.  

                                                            Μονάδες 4 

              

Θέμα 4ο 

Γιαλύοςμε  ζε νεπό 0,1 mol ηος αζθενούρ μονοππυηικού οξέορ  ΖΑ και παίπνοςμε ηο 

διάλςμα Γ1, όγκος 10 L. 

Γιαλύοςμε  ζε νεπό 0,1 mol ηος αζθενούρ μονοππυηικού οξέορ  ΖΒ  και παίπνοςμε ηο 

διάλςμα Γ2, όγκος 900 mL. 

Γιαλύοςμε ζε νεπό 2 mol ηος ΖΑ και 2 mol ηος ΖΒ και παίπνοςμε ηο διάλςμα Γ3, όγκος 

2 L. 

Ζ ζηαθεπά ιονηιζμού Θa ηος ΖΑ είναι ίζη με 10-5 και  η ζηαθεπά ιονηιζμού Θa ηος ΖB 

είναι ίζη με 9.10-5. 

1. Λα ςπολογίζειρ ηο pH καθενόρ από ηα διαλύμαηα Γ1, Γ2, Γ3. 

(μονάδες 8) 

Δνδιάμεζο     
πποφόν 



 4 

2. Λα ςπολογίζειρ πόζα mol ςδποξειδίος ηος ναηπίος (ΛαΟΖ) ππέπει να πποζηεθούν ζε 

1L ηος Γ1, για να πποκύτει πςθμιζηικό διάλςμα  με pH=5.  

Ζ πποζθήκη ηος ςδποξειδίος ηος ναηπίος δεν μεηαβάλλει ηον όγκο ηος διαλύμαηορ. 

(μονάδες 6) 

3. Λα ςπολογίζειρ πόζο νεπό ππέπει να πποζηεθεί ζε 500 ml ηος Γ2, για να μεηαβληθεί 

ηο pH ηος διαλύμαηορ καηά μιζή μονάδα. 

(μονάδες 5 ) 

4. ε 1L ηος Γ3 πποζθέηοςμε 1 mol ςδποξειδίος ηος αζβεζηίος (Ca(OH)2), συπίρ 

ππακηικά να μεηαβληθεί ο όγκορ ηος διαλύμαηορ. Λα ςπολογίζειρ ηην [ΟΖ-] ζηο 

διάλςμα πος πποκύπηει.       

(μονάδες 3) 

5. ηο ςπόλοιπο 1L ηος Γ3 πποζθέηοςμε 1 mol ςδποξειδίος ηος ναηπίος, συπίρ 

ππακηικά να μεηαβληθεί ο όγκορ ηος διαλύμαηορ. Λα ςπολογίζειρ πόζα mol ΖΑ και 

πόζα mol HB εξοςδεηεπώθηκαν με ηην πποζθήκη ηηρ βάζηρ , και ηην [Ζ3Ο
+]  ζηο 

ηελικό διάλςμα. 

Όλα ηα διαλύμαηα βπίζκονηαι ζηοςρ 25οCόπος ιζσύει KW=10-14.Ολερ οι πποζεγγίζειρ 

θευπούνηαι δεκηέρ. 

(μονάδες 3) 

 

 

 

Καλή επιτυχία ! 

  

  

  

 

 


