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1ος Κύκλος ∆ιαγωνισµάτων 

Χηµεία Γ΄ Λυκείου 

Ηµεροµηνία : 24/11/2013 

Καθηγητής : Μυλωνάς Χρήστος – Τσουκλείδης ∆ηµήτρης 

Ονοµατεπώνυµο: 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 

1.Ποιο από τα επόµενα χηµικά στοιχεία σχηµατίζει έγχρωµες ενώσεις  και σύµπλοκα 

ιόντα; 

i) 54Α 

ii) 28Β 

iii) 31Γ 

iv) 38∆   

Μονάδες 5 

2.Για το HNO2 στους 25οC είναι Κa=4.10-4 ενώ για το CH3COOH στους 25οC είναι 

Κa=2.10-5. Ποιο από τα δύο οξέα έχει µεγαλύτερο βαθµό ιοντισµού  ; 

i) Το HNO2. 

ii) Το CH3COOH. 

iii) Είναι αδύνατον να το γνωρίζουµε. 

  

Μονάδες 5 

3.Σε ένα άτοµο ευγενούς αερίου η µεγαλύτερη ενεργειακά υποστιβάδα θα είναι: 

i) η υποστιβάδα µε το µεγαλύτερο n, 

ii) η υποστιβάδα d  µε το µεγαλύτερο n, 

iii) η υποστιβάδα της εξωτερικής στιβάδας µε τη µεγαλύτερη ενέργεια, 

iv) η υποστιβάδα µε το µεγαλύτερο άθροισµα l+ml . 

Μονάδες 5 

ΦΑΣΜΑ 
προπαρασκευή για  
Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 

πρότυπο 

Γραβιάς 85 −−−−  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ                          −−−−  ���� 50.51.557 −−−−  50.56.296 

25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ    −−−−   ���� 50.20.990 – 50.27.990 

25ης Μαρτίου 74  – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  −−−−   ���� 50.60.845 – 50.50.658 

µαθητικό φροντιστήριο 
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4. Προσθήκη περίσσειας HCl σε 1-βουτίνιο, δίνει: 

α. 1,1 δίχλωροβουτάνιο 

β. 1,2 δίχλωροβουτάνιο 

γ. 2,2 δίχλωροβουτάνιο 

δ. 2,3 δίχλωροβουτάνιο 

Μονάδες 5 

5. Η Προσθήκη µεθυλοµαγνησιοβρωµιδίου (CH3-MgBr) στην CH3-CH2-CH=O 

(προπανάλη) και υδρόλυση του ενδιάµεσου προϊόντος, δίνει: 

α. 1-βουτανόλη 

β. 2-βουτανόλη 

γ. 2-µέθυλο, 1-προπανόλη 

δ. 2-µέθυλο, 2-προπανόλη 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Κάθε µία από τις οργανικές ενώσεις της στήλης (Ι) αντιδρά µε µία ουσία της στήλης 

(ΙΙ) και παράγεται οργανική ένωση που εµφανίζεται στη στήλη (ΙΙΙ).  

Να γίνουν οι σχετικές αντιστοιχήσεις και  

(Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
   

1.CH3-CΗ=Ο • • Α. ΗCN/H+ • • α. CH3-CΗ2-ΝΗ2 

2.CH3-CΝ • • Β. περίσσεια H2/Ni • • β. CH3-CΗ(ΟΗ)-CΝ 

3. H-CΗ=Ο • • Γ. CH3Cl • • γ. CH3-CΗ2-OΗ 

4. CH3-CΟΟΝα • • ∆. CH3MgCl/H2O • • δ. CH3-CΟΟ-CH3 

5. CH3-CΗ2-ΝΗ2 • • Ε. HCl • • ε. H-CΟΟH 

6. CH≡CH • • Ζ. π.H2SO4/170 οC • • ζ. CH3-C≡CΚ 

7. H-CΟΟ-CH3 • • Η. Κ • • η. CH3-CΗ=Ο 

8. CH3-CΗ2-OΗ • • Θ. KOH • • θ. CH2=CΗ2 

9. CH3-C≡CH • • Ι. H2O/H+ • • ι. CH3-CΗ2-ΝΗ3Cl 

Μονάδες 9 

2.  Για τα µονοπρωτικά οξέα HA, ΗΒ, ΗΓ και Η∆ υπάρχουν τα εξής δεδοµένα σε υδατικό 

διάλυµα : 

i) To οξύ ΗΑ έχει Κa=3.10-5 σε θερµοκρασία 25οc. 

ii) Το οξύ ΗΒ έχει βαθµό ιοντισµού 10-2 σε διάλυµα συγκέντρωσης 0,1Μ σε 

θερµοκρασία 25οC. 
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iii) Σε υδατικό διάλυµα οξέος ΗΓ συγκέντρωσης 0,01 Μ βρέθηκε ότι [Η3Ο
+]=10-2Μ σε 

θερµοκρασία 25οC. 

iv) To οξύ Η∆ έχει Κα=10-6 σε θερµοκρασία 40οC. 

Να διατάξετε τα οξέα αυτά κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος. 

Μονάδες 3 

3. Βρείτε την οµάδα του Π.Π. και τον τοµέα στον οποίο, θα ανήκουν τα παρακάτω 

στοιχεία: 

Α. Στοιχείο Α : διαθέτει 3 µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα σθένους, που είναι η Ν.  

Β. Στοιχείο Β : είναι το πρώτο στοιχείο που τοποθετεί το τελευταίο ηλεκτρόνιο του,  σε 

µια d υποστιβάδα. 

Γ. Στοιχείο Γ : είναι το πρώτο στοιχείο που διαθέτει 5 µονήρη e- σε υποστιβάδα 3d. 

Μονάδες 3 

4. Να βρεθούν οι ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων: 

i) NaHCO3 

ii) HNO2 

iii) PCl5 

∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί (Ζ):11Na,1H,6C,8O,7N,15P,17Cl. 

Μονάδες 6 

5.To HCO3
- είναι αµφιπρωτική ουσία. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων 

του HCO3
-: 

i) µε Η2Ο  όταν δρα ως οξύ, 

ii) µε Η2Ο όταν δρα ως βάση, 

iii) µε το ιόν ΟΗ-, 

iv) µε το ιόν Η3Ο
+, 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 3ο 

Αλκυλοχλωρίδιο Α έχει σχετική µοριακή µάζα Mr=78,5. Ορισµένη ποσότητα του Α 

χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. 

α) Το 1ο µέρος αντιδρά µε περίσσεια αλκοολικού διαλύµατος ΝαΟΗ και παρέχει 448 ml 

σε s.t.p. αέριας οργανικής ένωσης Β.  

β) Το 2ο µέρος αντιδρά µε υδατικό διάλυµα ΝαΟΗ ποσοτικά και παρέχει οργανική 

ένωση Γ. Η ποσότητα της Γ που παράγεται αντιδρά πλήρως µε µεταλλικό νάτριο (Να) 

και µετατρέπεται σε οργανική ένωση ∆, η οποία αντιδρά µε ισοµοριακή ποσότητα του Α 

και δίνει οργανική ένωση Ε. Αν η οργανική ένωση Γ µπορεί να παραχθεί από την 

παρακάτω διαδικασία:  
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CH3-CΗ=Ο   →
(Z)RMgBr 

ενδ. Προϊόν  →
ΟΗ2  Γ 

Να βρεθούν: 

I. Η αρχική ποσότητα (g) του Α. 

II. Η µάζα της  οργανικής ένωσης Ε και 

III. Οι συντακτικοί τύποι και τα ονόµατα των Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ. 

∆ίνονται Αr C=12, H=1, Cl=35,5 

Μονάδες 25 

 

ΘΕΜΑ 4ο     

H ασπιρίνη είναι ασθενές µονοπρωτικό οξύ µε µοριακό τύπο ΗC9H7O4.Υδατικό διάλυµα 

ασπιρίνης όγκου 100 ml παρασκευάζεται µε διάλυση 3,6 g ασπιρίνης σε νερό. 

Στο διάλυµα της ασπιρίνης προσδιορίστηκε η [Η3Ο
+] ίση µε 6 2 .10-3 mol/L. 

Ποια είναι η τιµή της Κa της ασπιρίνης ; 

∆ίνονται ArH=1,ArC=12,ArO=16. 

 

   Μονάδες 25                                                                                                                                       

 

 

                                            ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   !                       


