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25δξ Κανηίμο 111 ΠΔΣΡΟΤΠΟΙΖ    210. 50.20.990 – 50.27.990 

25δξ Κανηίμο 74     ΠΙΑΣΔΗΑ  ΠΔΣΡΟΤΠΟΙΖ    210. 50.60.845 – 50.50.658 

Γνααζάξ 85     ΘΖΠΟΤΠΟΙΖ   210. 50.51.557   50.56.296 

Πνωηεζζθάμο 63     ΊΙΗΟΛ                                    210. 26.32.505   26.32.507 

 

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Θετικής κατεύθυνσης Γ Λυκείου   

Θαεδβδηέξ: Οιάδα Υδιζηώκ Φνμκηζζηδνίωκ ΦΑΚΑ 

Ζιενμιδκία: 22/3/2015 

Οκμιαηεπώκοιμ : 

 

ΕΖΤΖΜΑ Α 

Δπζθέληε ηδ ζωζηή απάκηδζδ ζε ηαεειζά από ηζξ επόιεκεξ ενωηήζεζξ Α1-Α5. 

Α1) Όηακ ημ δθεηηνόκζμ ζημ άημιμ ημο οδνμβόκμο ανίζηεηαζ ζηζξ ζηζαάδεξ L ηαζ Κ έπεζ 

ακηίζημζπα εκένβεζεξ, ηαηά Bohr , E2 ηαζ Δ3. Ο θόβμξ Δ2/Δ3 είκαζ ίζμξ ιε  : 

α.  1/4                 

β.  9/4                    

γ.  2/3                        

δ.  3/2. 

Μονάδες 5 

Α2) Θαηά ηδκ πνμζεήηδ δζαθύιαημξ NaCl ζε δζάθοια HCl (δζάθοια Γ1), δ [Cl-] ημο 

ηεθζημύ δζαθύιαημξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ζοβηέκηνωζδ ημο ζημ δζάθοια Γ1 είκαζ : 

α. Κεβαθύηενδ    

β. Κζηνόηενδ   

γ. Ίζδ                   

δ. Γεκ επανημύκ ηα δεδμιέκα βζα κα απακηήζω. 

Μονάδες 5 
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Α3) ε οδαηζηό δζάθοια ΖCOOH πνμζηίεεηαζ ιζηνή πμζόηδηα HCOONa(s), πωνίξ 

ιεηααμθή ημο όβημο ημο δζαθύιαημξ. Πμζμ από ηα παναηάηω ιεβέεδ αολάκεηαζ; 

α.  O ααειόξ ζμκηζζιμύ ημο ΖCOOΖ 

β.  δ [H3O
+] 

γ.  δ [ΟΖ-] 

δ.  ημ  pOH  

Μονάδες 5 

Α4) Πμζμ από ηα παναηάηω ιόνζα πενζέπεζ ιόκμ ζ-δεζιμύξ: 

α. CH3-CΛ 

β. H-COOH 

γ. CH3-CH2-ΟΖ  

δ. H-COO-CH3 

Μονάδες 5 

Α5) Πνμζεήηδ πενίζζεζαξ HCl ζε 1-αμοηίκζμ, δίκεζ: 

α. 1,1 δίπθωνμαμοηάκζμ 

β. 1,2 δίπθωνμαμοηάκζμ 

γ. 2,2 δίπθωνμαμοηάκζμ,  

δ. 2,3 δίπθωνμαμοηάκζμ 

Μονάδες 5 

 

ΕΖΤΖΜΑ Β 

Β1) Γίκμκηαζ ηα ζημζπεία Α ηαζ Β ιε αημιζημύξ ανζειμύξ 34 ηαζ 37 ακηίζημζπα. 

α) Πμζα είκαζ δ δθεηηνμκζαηή δμιή ηωκ αηόιωκ Α ηαζ Β ; 

α) οβηνίκεηε ηζξ αηηίκεξ ηωκ δύμ αηόιωκ. 

β) Γώζηε ημοξ δθεηηνμκζαημύξ ηύπμοξ ηαηά Lewis ηωκ μλεζδίωκ ΑΟ2 ηαζ Β2Ο. 

δ) Πμζα κμιίγεηε όηζ είκαζ δ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηωκ δύμ μλεζδίωκ 

ε) Λα ζοιπθδνώζεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζώζεζξ : 

ΑΟ2 + H2O  (Γ) 

 Β2Ο+ H2O  (Γ) 

(Γ) + (Γ) ………... 

Γίνεηαι: 8O 

Μονάδες 5 

Β2) Λα ηαηαηάλεηε ηα παναηάηω οδαηζηά δζαθύιαηα ηαηά αύλμκηα ααειό ζμκηζζιμύ ημο 

ΖCOOH : 

Γ1 :δζάθοια ΖCOOH 0.2M (250C) 

Γ2 :δζάθοια ΖCOOH 0.1M (250C) 
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Γ3 :δζάθοια ΖCOOH 0.2M –HCOONa 0.1M (250C) 

Γ4 :δζάθοια ΖCOOH 0.2M –HCl 0.2M (250C) 

Γ5 :δζάθοια ΖCOOH 0.1M –NaCl 0.1M (400C) 

Γζα όθμοξ ημοξ ζμκηζζιμύξ ζζπύεζ : α<0,1. 

Μονάδες 2 

Αιηιολογήζηε ηην επιλογή ζας 

Μονάδες 3 

Β3) Ζ ζηαεενά ζμκηζζιμύ Ka ημο CH3COOH ζημοξ 250C είκαζ 1,8.10-5. Γζα ηδκ Ka ημο 

CH3COOH ζημοξ 400C κα δείλεηε ακ είκαζ ιεβαθύηενδ ιζηνόηενδ ή ίζδ από ηδκ ανπζηή. 

Μονάδες 5 

Β4) Γίκεηαζ δ μνβακζηή έκωζδ: CH3-CHΟ. Λα ανεεμύκ:  

α) μ ανζειόξ ηωκ ζ ηαζ π δεζιώκ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ιόνζμ αοηήξ.   

Μονάδες 2 

α) ημ είδμξ ηωκ ηνμπζαηώκ πμο επζηαθύθεδηακ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο μιμζμπμθζημύ 

δεζιμύ ιεηαλύ ηωκ δύμ αηόιωκ άκεναηα αοηήξ. 

Μονάδες 2 

Β5) Λα ανεεμύκ μζ  ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηωκ εκώζεωκ Α, Β, Γ: 

α) Αθηίκζμ Α ιε πνμζεήηδ H2O ζπδιαηίγεζ ημνεζιέκδ ιμκμζεεκή αθδεΰδδ. 

α) Θμνεζιέκδ ηαζ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ Β ιε πθήνδ μλείδωζδ από δζάθοια Θ2Cr2Ο7/Ζ
+, 

απεθεοεενώκεζ αένζμ CO2. 

β) Θμνεζιέκδ ηαζ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ Γ (ΚΣ: C4H10O), ιε επίδναζδ αθηαθζημύ 

δζαθύιαημξ Η2/ΛαΟΖ, δίκεζ ηίηνζκμ ίγδια; 

Μονάδες 6 

 

ΕΖΤΖΜΑ Γ 

Σμ αθηέκζμ Α ζοιιεηέπεζ ζημ παναηάηω δζαβναιιαηζηό ζπήια ακηζδνάζεωκ: 

(Α) CνH2ν

Ο/HH2
Β

/HΗΘΚδΟ4
Γ

3NaHCΟ
CO2 

    HI  

       Γ
Mg

Δ
Ε  ΈκωζδΟΖC  :63

εκδ. πνμϊόκ 
ΟH2

Θ
/HΗΘΚδΟ4

δεκ ακηζδνά 

Γ1 Λα ανεεμύκ μζ .Σ. ηωκ εκώζεωκ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε ηαζ Θ ηαζ κα βναθμύκ μζ πδιζηέξ 

ελζζώζεζξ ηωκ ακηζδνάζεωκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ. 

Μονάδες 14 

Γ2 Έκα μιμβεκέξ ιίβια, πμο απμηεθείηαζ από ηδκ μνβακζηή έκωζδ Β (δ έκωζδ Β, είκαζ 

δ ίδζα έκωζδ ιε αοηήκ ημο πνμδβμύιεκμο γδηήιαημξ Γ1) ηαζ από ηδκ μνβακζηή έκωζδ 
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Κ (δ έκωζδ Θ, είκαζ ζζμιενήξ ιε ηδκ μνβακζηή έκωζδ Ε ημο πνμδβμύιεκμο γδηήιαημξ 

Γ1), έπεζ ιάγα 15 g. Ζ ζοκμθζηή πμζόηδηα ημο ιίβιαημξ δζααζαάγεηαζ ζε μλζκζζιέκμ ιε 

Ζ2SO4, δζάθοια ΘΚδΟ4 0,5 Κ (ΓVΓΚΑΣΟ=0). Κεηά ηδκ πνμζεήηδ ημο ιίβιαημξ ζημ 

δζάθοια ΘΚδΟ4, δζαπζζηώκεηαζ όηζ αοηό ιπμνεί κα απμπνωιαηίζεζ 400 mL δζαθύιαημξ 

ΘΚδΟ4. Λα οπμθμβζζημύκ ηα  mol ηωκ μνβακζηώκ εκώζεωκ Β ηαζ Κ ζημ ανπζηό ιίβια.  

Μονάδες 11 

Γίνονηαι: Οζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ C:12, H:1, Ο:16. 

 

ΕΖΤΖΜΑ Γ 

Έκα δζάθοια CH3COONa (Τ1) έπεζ πενζεηηζηόηδηα 0,82% w/v ηαζ pH1=9. 

Έκα δζάθοια HCOOΖ  (Τ2) έπεζ ζοβηέκηνωζδ 0,1Κ ηαζ pH2=2,5. 

Έκα δζάθοια ΖCl (Τ3) έπεζ pH3=2,5. 

Γ1) Πμζό είκαζ ζζπονόηενμ μλύ ημ HCOOΖ  ή ημ CH3COOΖ ; 

Μονάδες 5 

Γ2) Κε πζα ακαθμβία όβηωκ πνέπεζ κα ακαιίλμοιε ημ δζάθοια Τ2 ιε κενό βζα κα 

ιεηααθδεεί ημ pH ηαηά  1 ιμκάδα ; 

Μονάδες 6 

Γ3) Ακαιζβκύμκηαζ 50 ml δζαθύιαημξ Τ2 ιε 50 ml δζαθύιαημξ Ca(OH)2  0.025M ηαζ ημ 

ηεθζηό δζάθοια  Τ4 έπεζ όβημ 100 ml .Nα οπμθμβζζηεί ημ pH ημο δζαθύιαημξ Τ4. 

Μονάδες 6 

Γ4) ε 1000 ml ημο Τ2 πνμζεέημοιε 0,6 g Mg, πωνίξ ιεηααμθή ημο όβημο ημο 

δζαθύιαημξ μπόηε πνμηύπηεζ δζάθοια Τ5. Nα οπμθμβζζηεί ημ pH ημο δζαθύιαημξ Τ5. 

Μονάδες 4 

Γ5) Ακαιζβκύμκηαζ 1000 ml δζαθύιαημξ Τ2 ιε 1000 ml δζαθύιαημξ αζεεκμύξ μλέμξ HA 

0.1M ηαζ πνμζηίεεκηαζ 0,14 mol NαΟΖ, πωνίξ ιεηααμθή ημο όβημο ημο δζαθύιαημξ. Ακ 

είκαζ βκωζηό όηζ ελμοδεηενώεδηε ημ 80% ημο HCOOH, κα οπμθμβζζημύκ  : 

i. δ [H3O
+] ζημ ηεθζηό δζάθοια. 

ii. δ ζηαεενά ζμκηζζιμύ ΘaHA. 

Μονάδες 4 

 

Γίνονηαι:  

Θ=250C, KW=10-14 ,μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ C:12, H:1, Ο:16, Na:23, Mg:24. 

 

Καλή επιηυχία ! 


