ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΟΓΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Γ’ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΚΤΡΙΑΚΗ 12/03/2017
ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Στιρ παπακάτω επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
1. Οη ζπλδπαζκνί θαξβνλπιηθήο έλσζεο θαη αληηδξαζηεξίνπ Grignard πνπ παξαζθεπάδνπλ ηελ 3-κεζπιν-2πεληαλόιε είλαη:
Α. θαλέλαο Β. έλαο Γ. δύν Γ. ηξεηο
2. Πνην από ηα επόκελα πδαηηθά δηαιύκαηα απαηηεί πεξηζζόηεξα mol NaOH , γηα πιήξε εμνπδεηέξσζή ηνπ
Α. 100 ml δ/ηνο HCl κε pH = 3 B. 10 mL δ/ηνο HNO3 κε pH = 2
Γ. 10 mL δ/ηνο HCΟΟΗ κε pH = 2 Γ. 1 L δ/ηνο HCl κε pH = 5
3. Από ηηο αθόινπζεο ελώζεηο κπνξνύλ λα αλαρζνύλ πξνο ην ζρεκαηηζκό ΗNO2:
Α. Ν2Ο θαη Ν2 Β. ΗΝΟ3 θαη ΝΟ2 Γ. ΝΟ2 θαη ΝΟ Γ. ΝΟ θαη Ν2Ο
4. Πνηα από ηηο αθόινπζεο κεηαπηώζεηο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ ζπλνδεύεηαη από
εθπνκπή αθηηλνβνιίαο κεγαιύηεξεο ζπρλόηεηαο;
α. από ηξνρηά κε n = 5 ζε ηξνρηά κε n = 2 β. από ηξνρηά κε n = 4 ζε ηξνρηά κε n = 1
γ. από ηξνρηά κε n = 5 ζε ηξνρηά κε n = 1 δ. από ηξνρηά κε n = 6 ζε ηξνρηά κε n = 2.
Μονάδες 5x4 = 20
5. α. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ ηζνδύλακν ζεκείν θαη ηειηθό ζεκείν νγθνκέηξεζεο;
β. Να γξάςεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο ηνληηζκνύ (Ei) ελόο ζηνηρείνπ (απιή
αλαθνξά ησλ παξαγόλησλ).
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Β1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 11Φ και 16Χ και 8Ε.
α. ε πνην ηνκέα, πεξίνδν θαη νκάδα αλήθεη ην θάζε ζηνηρείν; (Μονάδες 3)
β. Καηαηάμηε ηα ηξία ζηνηρεία θαηά αύμνπζα αηνκηθή αθηίλα θαη θαηά αύμνπζα ελέξγεηα πξώηνπ ηνληηζκνύ
αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (Μονάδες 4)
Μονάδες 7
Β2. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; Αηηηνινγείζηε κε ζπληνκία ηηο
επηινγέο ζαο:
α. ε θάζε ππνζηηβάδα αληηζηνηρνύλ 2·(2l+1) ειεθηξόληα ην κέγηζην (όπνπ l είλαη ν αδηκνπζηαθόο θβαληηθόο
αξηζκόο).
β. Πξνζζήθε ΝΗ4Cl(s) ζε ΝΗ3(aq) πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ pΗ ηνπ δηαιύκαηνο ηεο ακκσλίαο.
γ. Έλα πδαηηθό δηάιπκα κε pΗ = 7 ζηνπο 37 °C είλαη όμηλν (Κw = 10-14 ζηνπο 25νC).
δ. Σν ζηνηρείν Υ έρεη ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε 2 αζύδεπθηα (κνλήξε) ειεθηξόληα ζηελ 3d ππνζηηβάδα. Ο
κέγηζηνο δπλαηόο αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ Υ είλαη 22.
ε. ηελ αληίδξαζε 2Η2Ο2 → 2Η2Ο + Ο2, ην Η2Ο2 ζπκπεξηθέξεηαη θαη σο νμεηδσηηθό θαη σο αλαγσγηθό.
Μονάδες 10
Β.3 Να ζπκπιεξσζνύλ (πξντόληα πνπ ιείπνπλ θαη ζπληειεζηέο) νη παξαθάησ ρεκηθέο εμηζώζεηο:

1. …..CO + ……K2Cr2O7 + …..HCl 
2. …..I2 + ….HNO3  …HIO3 + …NO2 + ...................
3. .......KMnO4 + ……H2O2 + HCl  O2 + …….. + …….. + ………
4. .....KMnO4 + .....HCl  ...... Cl2 + ............ + ............+ ...........
Μονάδες 8

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Γίλνληαη νη παξαθάησ αληηδξάζεηο (όπνπ Α.Β,…,Κ νξγαληθέο ελώζεηο)
Α+ ΗCl → B
B +Mg → Γ
Α + Cl2 → Γ
Γ+ ΝaOH(αιθννιηθό πεξηβάιινλ) → Δ
Δ+Η2Ο (ΗgSO4,H2SO4,Hg)→ Z
Z+Γ → Θ
Θ + Η2Ο → Κ
Πνηνη νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ Α έσο Κ αλ είλαη γλσζηό όηη ν κνξηαθόο ηύπνο ηνπ Κ είλαη C6H14O.
Μονάδες 12
Γ2. Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξηζηάλεη ηελ κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ελόο από ηα αληηδξώληα ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληίδξαζεο:
Α (g) + 2Β(g)  Γ (g).
Απαληήζηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα αιηιολογώνηας ηις απανηήζεις ζας.
α. ε πνην από ηα δύν αληηδξώληα αλήθεη ε γξαθηθή παξάζηαζε αλ
γλσξίδνπκε όηη ζηελ αξρή ηεο αληίδξαζεο νη πνζόηεηεο ησλ Α θαη Β ήηαλ
ηζνκνξηαθέο;
β. Πνηνί νη ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξσζεο (ζε Μ/min) αληηδξώλησλ
θαη πξντόλησλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 10 min πνπ δηήξθεζε ε
αληίδξαζε;
γ. Πνηα ε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαηά ηα 2 πξώηα min ;
δ. Αθνύ κεηαθέξεηε ην δηάγξακκα ζηελ θόιια ζαο λα ζρεδηάζεηε ηε
κνξθή ηεο θακπύιεο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πξντόληνο Γ.
ε. Πνηα ε ζηηγκηαία ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαηά ην 4ν min.
Μονάδες 13 (3 + 3 + 2 + 3 + 2)

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. ε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ V = 0.1 L εηζάγνληαη 0,4 mol N2 θαη 1 mol H2, ζηνπο ζ1νC θαη
απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία:
N2(g) + 3H2(g) ⇆ 2NH3(g)

ηελ θαηάζηαζε ρεκηθήο ηζνξξνπίαο (Υ.Ι1) δηαπηζηώλεηαη όηη ε πνζόηεηα ηεο ακκσλίαο είλαη 0.4 mol.
α. Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ζύλζεζεο ηεο ακκσλίαο θαη ηελ ζηαζεξά ρεκηθήο
ηζνξξνπίαο Kc1 ζηε ζεξκνθξαζία ζ1.
β. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ηζνξξνπίαο γίλεη ζ2, όπνπ ζ2 < ζ1, ηόηε ηα ζπλνιηθά mol ηνπ κίγκαηνο
ηζνξξνπίαο γίλνληαη 0.8 (Υ.Ι2). Να ραξαθηεξίζεηε ηελ αληίδξαζε ζρεκαηηζκνύ ηεο ακκσλίαο σο ελδόζεξκε
ή εμώζεξκε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ζηαζεξά ρεκηθήο ηζνξξνπίαο Kc2 ηεο αληίδξαζεο ζύλζεζεο ηεο ακκσλίαο ζηε
ζεξκνθξαζία ζ2 θαη ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ζύλζεζεο ηεο ακκσλίαο από ηελ αξρή ηεο αληίδξαζεο
κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο ρεκηθήο ηζνξξνπίαο (Υ.Ι2).
Μονάδες 10 (4 + 3 + 3)
Γ.2 α) Όιε ε πνζόηεηα ηεο NH3 πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζηελ αξρηθή ρεκηθή ηζνξξνπία (0.4 mol) δηαιύεηαη
πιήξσο ζε λεξό θαη πξνθύπηεη δηάιπκα (Y1) όγθνπ 4 L κε pH = 11. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ
Κb θαη ην βαζκό ηνληηζκνύ α1 ηεο NH3.
Μονάδες 4 (2+2)
β) Πόζα mol HCℓ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 440 mL ηνπ δηαιύκαηνο Τ1, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί δηάιπκα
Τ2, ην pH ηνπ νπνίνπ λα δηαθέξεη από ην pH ηνπ Τ1 θαηά ηξεηο κνλάδεο;
Μονάδες 5
Γ3. ην δηάιπκα Y2 πξνζηίζεληαη κεξηθέο ζηαγόλεο ηνπ δείθηε εξπζξό ηεο θαηλόιεο κε pK a = 9. Γίλεηαη όηη
ν ηνληηζκόο ηνπ δείθηε παξηζηάλεηαη από ηελ ρεκηθή εμίζσζε:
α. Να ππνινγίζεηε ηo ιόγν [Γ−] / [ΖΓ] ζην δηάιπκα Τ2.
β. Πξνζζέηνπκε ζηαγόλεο ηνπ δείθηε εξπζξό ηεο θαηλόιεο ζε 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο Τ1 θαη αξαηώλνπκε
κε λεξό κέρξη ην δηάιπκα λα αιιάμεη ρξώκα (Τ3). Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν λεξνύ πνπ πξνζζέζακε.
Μονάδες 6 (3+3)
Γίλεηαη όηη:
 Όια ηα δηαιύκαηα είλαη πδαηηθά.
 Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ = 25νC, εθηόο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ
εθθώλεζε .
 Κw = 10−14.
 Σα δεδνκέλα ηνπ ζέκαηνο Γ επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.

ΚΑΛΖ ΔΠΗΤΥΦΗΑ!!!

ΛΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
12-03-2017
ΘΕΜΑ Α
Α.1 Γ Α.2 Γ Α.3 Β Α.4 Γ
Α.5 α. Το ισοδύναµο σηµείο προσδιορίζεται θεωρητικά ενώ το τελικό σηµείο
πειραµατικά. Στο ισοδύναµο σηµείο έχουµε πλήρη εξουδετέρωση οξέος-βάσης ενώ
στο τελικό σηµείο αλλαγή του χρώµατος του δείκτη.
β) Ατοµική ακτίνα, ατοµικός αριθµός και ενδιάµεσα e.

ΘΕΜΑ B
Β1α. 11Χ : [Ar]3s1 3η περίοδος (διαθέτει τρεις στοιβάδες), 1η οµάδα (1e σθένους)
και s τοµέας (τελευταίο e σε s υποστοιβάδα).
2
4
3η περίοδος (διαθέτει τρεις στοιβάδες), 16η οµάδα (6e σθένους) και
16Ψ : [Ar]3s 3p
p τοµέας (τελευταίο e σε p υποστοιβάδα)’
2
4
2 η περίοδος (διαθέτει δύο στοιβάδες), 16η οµάδα (6e σθένους) και p
8Z : [He] 2s 2p
τοµέας (τελευταίο e σε p υποστοιβάδα)
β. Ατοµική ακτίνα: Ζ<Ψ (Η ατοµική ακτίνα σε µία οµάδα αυξάνεται από πάνω προς
τα κάτω λόγω αύξησης του αριθµού των στοιβάδων) και Χ>Ζ (Η ατοµική ακτίνα σε
µία περίοδο αυξάνεται από δεξιά προς τα αριστερά λόγω µείωσης ατοµικού αριθµού
και δραστικού πυρηνικού φορτίου). Άρα Ζ<Ψ<Χ.
Ενέργεια πρώτου ιοντισµού: Ζ>Ψ (Η ενέργεια πρώτου ιοντισµού σε µία οµάδα
µειώνεται από πάνω προς τα κάτω λόγω αύξησης της ατοµικής ακτίνας) και Χ<Ζ (Η
ενέργεια πρώτου ιοντισµού σε µία περίοδο ελαττώνεται από δεξιά προς τα αριστερά
λόγω µείωσης ατοµικού αριθµού και δραστικού πυρηνικού φορτίου). Άρα Χ<Ψ<Ζ.
Β.2 α. Σ Σε κάθε υποστοιβάδα µε κβαντικό αριθµό l αντιστοιχούν 2l + 1 τιµές
κβαντικών αριθµών ml που αντιστοιχούν σε 2l + 1 ατοµικά τροχιακά (για δεδοµένη
στιβάδα n). Σύµφωνα µε την Απαγορευτική Αρχή του Pauli, κάθε τροχιακό παίρνει
µέχρι 2e, συνεπώς κάθε υποστοιβάδα χωρά 2(2l + 1).
β. Σ Λόγω επίδρασης κοινού ιόντος ΝΗ4+ έχουµε µετατόπιση θέσης ισορροπίας προς
τα αριστερά και µείωση του βαθµού ιοντισµού α.
γ. Λ Στους 25 oC το pH ενός ουδέτερου δ/τος είναι 7 ενώ στους 37 οC είναι µικρότερο
του 7 αφού η [Η3Ο+] αυξάνεται (αρχή Le Chatelier). Άρα ένα διάλυµα µε pH = 7
στους 37 οC είναι βασικό.
δ. Λ Με βάση την ηλεκτρονιακή δοµή σε τροχιακά, ο µέγιστος αριθµός e ενός
στοιχείου µε δύο µονήρη e στην 3d υποστοιβάδα είναι 28.
ε. Σ Το άτοµο Ο οξειδώνεται από Α.Ο -1 σε Α.Ο 0 στο Ο2 (αναγωγική δράση) και
ανάγεται από Α.Ο -1 σε Α.Ο -2 στο Η2Ο (οξειδωτική δράση).
Β3. 1. 3CO + K2Cr2O7 + 8HCl → 3CO2 + 2CrCl3 + 2ΚCl + 4Η2Ο
2. I2 + 10HNO3 → 2HIO3 + 10NO2 + 4H2O
3. 2KMnO4 + 5H2O2 + 6HCl → 5O2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O
4. 2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Α: CH2=CHCH3 B: CH3CHClCH3 Γ: CH3CHMgClCH3 ∆: CH2ClCHClCH3
Ε: CH≡CCH3 Z: CH3COCH3 Θ: CH3C(CH3)(OMgCl)CH(CH3)CH3
K: CH3C(CH3)(OH)CH(CH3)CH3
Γ2. α) Το διάγραµµα ανήκει στο αντιδρών Β αφού αντιδρά πλήρως (δεν είναι σε
περίσσεια)
β) Με βάση το διάγραµµα u Β = -∆CΒ/∆t = (6-0)/10 = 0.6 M/min και uΑ = u Γ = u Β/2 =
0.3 M/min
γ) Με βάση το διάγραµµα u = uΒ/2 = (6-3)/2.2 = 0.75 M/min
δ)

ε) Με βάση το διάγραµµα u = uΒ/2 = (3.5-0)/2.7 = 3.5/14 = 0.25 Μ/min

ΘΕΜΑ ∆

∆1. α) Μετά από στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς βρίσκουµε τις ποσότητες των
ουσιών στη Χ.Ι
Ν2 : 0.2 mol, Η2: 0.4 και ΝΗ3: 0.4 mol
Υπολογίζουµε την απόδοση βρίσκοντας το ποσοστό αντίδρασης του Η2 που δεν είναι
σε περίσσεια. α = αΗ2 = 0.6/1 = 0.6 ή 60%.
Κc = [ΝΗ3]2/[Η2]3[Ν2] ή Kc = 42/4 3.2 ή Kc = 1/8.

β) Ελάττωση της θερµοκρασίας µετατοπίζει τη θέση της Χ.Ι1 προς τα δεξιά
(κατεύθυνση ελάττωσης ποσότητας mol αερίων). Ελάττωση της θερµοκρασίας ευνοεί
τις εξώθερµες αντιδράσεις µε βάση την αρχή Le Chatelier. Συνεπώς, η αντίδραση
σύνθεσης ΝΗ3 είναι εξώθερµη.
γ) Μετά από στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς βρίσκουµε τις ποσότητες των ουσιών
στη Χ.Ι2:
Ν2 : 0.1 mol, Η2: 0.1 και ΝΗ3: 0.6 mol
Υπολογίζουµε την απόδοση βρίσκοντας το ποσοστό αντίδρασης του Η2 που δεν είναι
σε περίσσεια. α' = α’Η2 = 0.9/1 = 0.9 ή 90%.
Κc’ = [ΝΗ3]2/[Η2]3[Ν2] ή Kc’ = 62/1 3.1 ή Kc = 36.
∆2. α) Μετά από στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς βρίσκουµε ότι
Κb = x2/c = 10-6/10 -1 ή Κb = 10 -5 όπου x = [OH-] και α1 =x/c = 10 -2
β) Μετά από διερεύνηση προκύπτει ότι έχουµε µερική εξουδετέρωση της αµµωνίας
µε ω mol ΗCl. Στο τελικό διάλυµα Υ2 ισχύει cΝΗ3 = 0.044-ω/0.44 και cΝΗ4Cl = ω/0.44.
Με βάση την εξίσωση Henderson-Hasselbach pΟH = pKb + log(cοξ/cβασ) βρίσκουµε
ότι ω = 0.04 mol HCl.
∆3. α) Ο δείκτης έχει περιοχή αλλαγής χρώµατος 8-10. Με βάση την σταθερά
ιοντισµού του δείκτη βρίσκουµε ότι [∆-]/[Η∆] = Κa/[Η3Ο+] ή [∆-]/[Η∆] = 10-9/10-8 =
10-1 ή [∆-]/[Η∆] = 1/10.
β) Ο δείκτης αλλάζει χρώµα όταν η τιµή pH αλλάξει από 11 και γίνει pH = 10. Με
βάση στοιχειοµετρικούς υπολογισµούς βρίσκουµε ότι c’ = y2/Kb = 10 -8/10-5 = 10 -3M
όπου y = [OH-]’. Ακολούθως βρίσκουµε µε τον τύπο αραίωσης ότι Vτελ = 10 L. Άρα
ο όγκος νερού που προσθέσαµε είναι 9.9 L.

