Μάθημα / Τάξη: Χημεία προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου
Ημερομηνία: 14/3/2021
Ονοματεπώνυμο:
Εξεταςτέα φλη: Ιοντική Ιςορροπία

ΘΔΜΑ Α
Σηις ερφηήζεις Α1 έφς και Α5 να γράυεηε ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί
ζηη ζφζηή απάνηηζη.
Α1.

Σηνπο 25ν C νπδέηεξν είλαη ην δηάιπκα ζην νπνίν δηαιύζεθε ν ειεθηξνιύηεο:
α. HF

β. NaCN

γ. Ca(ClO4)2

δ. CH3NH3Cl
(4 μονάδες)

Α2.

Σε πδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 πξνζζέηνπκε αέξηα ΝΗ3 ρσξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο θαη
ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τόηε:
α.

ε ηζνξξνπία ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 κεηαηνπίδεηαη δεμηά θαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο απμάλεηαη,

β.

ε ηζνξξνπία ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 κεηαηνπίδεηαη δεμηά θαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ειαηηώλεηαη,

γ.

ε ηζνξξνπία ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 κεηαηνπίδεηαη αξηζηεξά θαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο
ειαηηώλεηαη,

δ.

ε ηζνξξνπία ηνληηζκνύ ηεο ΝΗ3 δε κεηαηνπίδεηαη θαη ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο κέλεη ν ίδηνο.
(4 μονάδες)

Α3.

Υδαηηθό δηάιπκα (Δ) ΗΝΟ3 αλακηγλύεηαη κε πδαηηθό δηάιπκα ΚΝΟ3 ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Τν
δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη pH:
α.

ίδην κε ηνπ δηαιύκαηνο Δ,

β.

κηθξόηεξν από ηνπ δηαιύκαηνο Δ,

γ.

κεγαιύηεξν από ηνπ δηαιύκαηνο Δ,

δ.

ίδην ή κηθξόηεξν ή κεγαιύηενν από ηνπ δηαιύκαηνο Δ αλάινγα κε ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ
δηαιπκάησλ.
(4 μονάδες)

Α4.

Υδαηηθό δηάιπκα HCOOH όγθνπ 100 mL θαη ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ αλακηγλύεηαη κε πδαηηθό δηάιπκα
ΚΟΗ ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ. Θα πξνθύςεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα όηαλ ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ΚΟΗ
είλαη:
α. 200 mL

β. 400 mL

γ. 800 mL

δ. 1 L
(4 μονάδες)

Α5.

Υδαηηθό δηάιπκα (Δ1) HCl θαη πδαηηθό δηάιπκα (Δ2) H2SO4 έρνπλ ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε θαη ηνλ ίδην
όγθν. Τόηε:
α.

ηα δηαιύκαηα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή pH θαη απαηηνύλ ηελ ίδηα πνζόηεηα mol NaOH γηα ηελ πιήξε
εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο πνπ πεξηέρνπλ,

β.

ην δηάιπκα Δ1 έρεη κεγαιύηεξε ηηκή pH ελώ ην δηάιπκα Δ2 απαηηεί πεξηζζόηεξα mol NaOH γηα
ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο πνπ πεξηέρεη,

γ.

ην δηάιπκα Δ1 έρεη κηθξόηεξε ηηκή pH θαη απαηηεί πεξηζζόηεξα mol NaOH γηα ηελ πιήξε
εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο πνπ πεξηέρεη,

δ.

Τν δηάιπκα Δ1 έρεη κεγαιύηεξε ηηκή pH ελώ θαη ηα δύν δηαιύκαηα απαηηνύλ ηελ ίδηα πνζόηεηα
mol NaOH γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο πνπ πεξηέρνπλ.
(4 μονάδες)

Α6.

Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σωζηή ή Λανθαζμένη.
α.

Έλα νπδέηεξν δηάιπκα έρεη πάληα pH = 7.

β.

Όηαλ ζ’ έλα δηάιπκα ππάξρεη επίδξαζε θνηλνύ ηόληνο ηόηε είλαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα.

γ.

Καηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε CH3NH2 από HCl πξνθύπηεη όμηλν δηάιπκα.

δ.

Τν ηόλ CN- δελ κπνξεί λα δξάζεη σο νμύ θαηά Brönsted – Lowry.

ε.

Η ηζνξξνπία HBr + HCOO- € Br- + HCOOH είλαη κεηαηνπηζκέλε δεμηά.
(5 μονάδες)

ΘΔΜΑ Β
Β1. 100 mL ελόο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αζζελνύο νμένο ΗΑ αξαηώλνληαη, ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 25ν
C, κέρξη ηειηθνύ όγθνπ V2. Καηά ηελ αξαίσζε απηή ν αξηζκόο mol ησλ ηόλησλ Α- ηνπ δηαιύκαηνο
δηπιαζηάδεηαη. Θεσξνύκε όηη ηζρύνπλ νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο ζε όια ηα δηαιύκαηα.
Γηα ηνλ όγθν V2 ηζρύεη:
α. V2 = 200 mL

β. V2 = 400 mL

γ. V2 = 800 mL

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (1 κνλάδα) θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.(4 κνλάδεο)
Β2. Σε ζεξκνθξαζία 25ν C πδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 (Δ1) θαη πδαηηθό δηάιπκα CH3NH2 (Δ2) έρνπλ ηελ ίδηα
ηηκή pH.
1.

Η ΝΗ3 ή ε CH3NH2 είλαη ηζρπξόηεξε βάζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (3 κνλάδεο)

2.

Γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο C1, C2 ησλ δηαιπκάησλ Δ1 θαη Δ2 αληίζηνηρα ηζρύεη:
α. C1 = C2

β. C1 > C2

γ. C1 < C2

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε(1 κνλάδα) θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (2
κνλάδεο)
Όηαλ αλακίμνπκε πδαηηθό δηάιπκα ΝΗ3 0,1 Μ κε ίζν όγθν πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CH3COOH 0,1

3.

Μ ηόηε πξνθύπηεη νπδέηεξν δηάιπκα. Αλ αλακίμνπκε πδαηηθό δηάιπκα CH3NH2 0,1 M κε ίζν όγθν
πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CH3COOH 0,1 M ηόηε πξνθύπηεη:
α.

νπδέηεξν δηάιπκα,

β.

όμηλν δηάιπκα,

γ.

βαζηθό δηάιπκα.

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (1 κνλάδα) θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.(3
κνλάδεο)
Δίλεηαη ε ζεηξά αύμεζεο ηνπ +Ι επαγσγηθνύ θαηλνκέλνπ:
H- < CH3- < -C2H5 < (CH3)2CH- < COO- < O(10 μονάδες)
B3.

Σ’

έλα

ρεκηθό

εξγαζηήξην,

ην

νπνίν

βξίζθεηαη

ζε

ζεξκνθξαζία ζ, 20 mL ελόο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αζζελνύο
νμένο

ΗΑ

ηνπνζεηνύληαη

ζε

θσληθή

θηάιε

θαη

νγθνκεηξνύληαη κε πξόηππν δηάιπκα ΚΟΗ 0,04 Μ νπόηε
ιακβάλεηαη

ε

θακπύιε

νγθνκέηξεζεο

ηνπ

δηπιαλνύ

ζρήκαηνο. Γηα ην ηζνδύλακν ζεκείν θαηαλαιώζεθαλ 20 mL
πξόηππνπ δηαιύκαηνο.
1.

Να δείμεηε όηη ζηε ζεξκνθξαζία ζ ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ
ηνπ νμένο ΗΑ ηζνύηαη κε Ka(HA) = 10-5.(2 κνλάδεο)

2.

Γηα ηε ζεξκνθξαζία ζ ηζρύεη όηη:
α.

ζ = 25ν C

β.

ζ > 25ν C

γ.

ζ < 25ν C

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (1 κνλάδα) θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (3 κνλάδεο)
3.

Αλ ε ίδηα νγθνκέηξεζε πξαγκαηνπνηνύηαλ ζηνπο 25ν C, δειαδή κε ην ίδην νγθνκεηξνύκελν
δηάιπκα ζε όγθν θαη ζπγθέληξσζε θαη κε ην ίδην πξόηππν δηάιπκα, ηόηε ζην ηζνδύλακν ζεκείν
ην pH ηνπ νγθνκεηξνύκελνπ δηαιύκαηνο:
α.

ζα ήηαλ ίζν κε 9,

β.

ζα ήηαλ κεγαιύηεξν από 9,

γ.

ζα ήηαλ κηθξόηεξν από 9.

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (1 κνλάδα) θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.(3 κνλάδεο)
Δίλεηαη όηη Kw = 10-14 (25o C) θαη όηη ηζρύνπλ νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.
(10 μονάδες)

ΘΔΜΑ Γ

Υδαηηθό δηάιπκα (Δ1) HCOOH έρεη pH = 2. Σην δηάιπκα απηό πξνζζέηνπκε κηθξή πνζόηεηα ηνπ δείθηε
εξπζξό ηνπ κεζπιίνπ ν νπνίνο είλαη έλα αζζελέο κνλνπξσηηθό νμύ ΗΔ θαη ην ρξώκα ηεο όμηλεο κνξθήο
ηνπ είλαη θόθθηλν ελώ ηεο βαζηθήο ηνπ κνξθήο είλαη θίηξηλν.
Σην δηάιπκα Δ1 ην πειίθν ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ ζπδπγώλ κνξθώλ ηνπ δείθηε έρεη ηηκή

[HΔ]
 103 .

[Δ ]

Γ1. Εμεγήζηε ηη ρξώκα ζα έρεη ην δηάιπκα Δ1 θαη λα ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ δείθηε.
(5 μονάδες)
Γ2. 400 mL ηνπ Δ1 ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί ν παξαπάλσ δείθηεο εμνπδεηεξώλνληαη πιήξσο από
1
600 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Δ2) NaOH M νπόηε πξνθύπηνπλ 1 L δηαιύκαηνο Δ3.
3
α. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ HCOOH,
(5 μονάδες)
β.

Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Δ3 θαη λα εμεγήζεηε ηη ρξώκα ζα έρεη ην δηάιπκα Δ3.
(5 μονάδες)

Γ3. Σε 600 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ3 δηαβηβάδνπκε 0,02 mol αεξίνπ HCl, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ
δηαιύκαηνο, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Δ4. Να ππνινγίζεηε:
α.

ηε [Η3Ο+] ηνπ δηαιύκαηνο Δ4,
(5 μονάδες)

β.

ην βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ δείθηε ΗΔ.
(5 μονάδες)

Δίλεηαη όηη:
 Η ζεξκνθξαζία όισλ ησλ παξαπάλσ δηαιπκάησλ είλαη 25ν C, όπνπ Kw = 10-14.
 Τα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.

ΘΔΜΑ Γ
Σε πδαηηθό δηάιπκα (Δ1) NaF 0,5 M ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ ηόληνο F- ηζνύηαη κε α  2  105,5 .
Γ1. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Δ1 θαζώο θαη ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ HF.
(4 μονάδες)
Γ2. 400 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ1 αλακηγλύνληαη κε 100 mL δηαιύκαηνο (Δ2) NaOH θαη πξνθύπηνπλ 500
mL δηαιύκαηνο Δ3 ην νπνίν έρεη pH = 13. Να ππνινγίζεηε:
α.

ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο Δ2,

β.

ην βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ F- ζην δηάιπκα Δ3.
(4 + 3 = 7 μονάδες)

Γ3. Τα 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Δ3 αλακηγλύνληαη κε 500 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Δ4) HCl 0,5 M θαη
πξνθύπηεη δηάιπκα Δ5 όγθνπ 1 L. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Δ5 θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο
όισλ ησλ ηόλησλ ηνπ δηαιύκαηνο Δ5.
(7 μονάδες)

Γ4. Παίξλνπκε 300 mL από ην δηάιπκα Δ5 θαη πξνζζέηνπκε νξηζκέλν όγθν V2 από ην δηάιπκα Δ2. Τν
δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη αξαηώλεηαη κε πξνζζήθε λεξνύ κέρξη όγθνπ 1,25 L (δηάιπκα Δ6).
Σην δηάιπκα Δ6 ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ λαηξίνπ είλαη [Na+] = 0,1 M.
Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν V2 θαζώο θαη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Δ6.
(7 μονάδες)
Δίλεηαη όηη:
 Η ζεξκνθξαζία είλαη 25ν C όπνπ Kw = 10-14.
 Τα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.

