Μάθημα / Τάξη: Χημεία προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου
Ημερομηνία: 9/5/2021
Ονοματεπώνυμο:

Θέμα Α
Για τις ερφτήσεις Α1 – Α5 να γράυετε απλά το γράμμα ποσ αντιστοιτεί στη
σφστή απάντηση.
Α1. Από ηηο ηηκέο πνπ αθνινπζνύλ, πνηα δελ κπνξεί λα ηζρύεη γηα ηελ ηηκή ηνπ
καγλεηηθνύ θβαληηθνύ αξηζκνύ (mℓ) ελόο ειεθηξνλίνπ κε ℓ = 2;
Α) −3
Β) −2
Γ) +1
Γ) 0
Μονάδες 5
Α2. Ο κέγηζηνο αξηζκόο αζύδεπθησλ (κνλήξσλ) ειεθηξνλίσλ ζηα άηνκα ησλ
ζηνηρείσλ ηεο 4εο πεξηόδνπ ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, ζηε ζεκειηώδε ηνπο
θαηάζηαζε, είλαη ίζνο κε:
Α) 3
Β) 4
Γ) 5
Γ) 6
Μονάδες 5
Α3. Σε δνρείν έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία: Η2(g) + Ι2(g) ⇄ 2ΗΙ(g).
Απμάλνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ ηεο ηζνξξνπίαο, ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία.
Πσο ζα κεηαβιεζεί ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο πξνο ηα δεμηά (π1) θαη ε
ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο πξνο ηα αξηζηεξά (π2) κε ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο;
Α) Καη νη δύν ηαρύηεηεο ζα κεησζνύλ
Β) Καη νη δύν ηαρύηεηεο ζα παξακείλνπλ νη ίδηεο
Γ) Η π1 ζα απμεζεί θαη ε π2 ζα κεησζεί
Γ) Η π2 ζα απμεζεί θαη ε π1 ζα κεησζεί
Μονάδες 5
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Α4. Σε πνηα από ηηο ηζνξξνπίεο πνπ αθνινπζνύλ ην ηόλ ΗS – παίδεη ην ξόιν
βάζεο θαηά Brönsted - Lowry;
Α) ΗS- + Η2Ο ⇄ S2-+ Η3Ο+
Β) S2- + Η2Ο ⇄ ΗS- + ΟΗ–
Γ) H2S + H2O ⇄ ΗS–+ Η3Ο+
Γ) S2- + ΗCN ⇄ ΗS– + CN–
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Α5. Μία αληίδξαζε δηεμάγεηαη κε ηνλ παξαθάησ κεραληζκό δύν ζηαδίσλ.
1ν ζηάδην: ΝΟ2(g) + Cl2(g) → ClNO2(g) + Cl(g)
2ν ζηάδην: ΝΟ2(g) + Cl(g) → ClNO2(g)

πνιύ αξγό ζηάδην
γξήγνξν ζηάδην

Σύκθσλα κε ην κεραληζκό απηό:
Α) ην Cl(g) ιεηηνπξγεί σο θαηαιύηεο ηεο ζπλνιηθήο αληίδξαζεο
Β) ην ClNO2(g) ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζν ηεο ζπλνιηθήο αληίδξαζεο
Γ) ην 1ν ζηάδην έρεη κεγαιύηεξε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην 2 ν
ζηάδην
Γ) ε ρεκηθή εμίζσζε ηεο ζπλνιηθήο αληίδξαζεο είλαη ε ίδηα κε ηε ρεκηθή
εμίζσζε ηνπ 1νπ ζηαδίνπ
Δ) ν λόκνο ηαρύηεηαο ηεο ζπλνιηθήο αληίδξαζεο είλαη π = k∙[ΝΟ2]∙[Cl]
Μονάδες 5

Θέμα Β
Β1. 5 g γιπθόδεο δηαιύεηαη ζην λεξό ζρεκαηίδνληαο κνξηαθό δηάιπκα (Γ1)
όγθνπ 100 mL θαη σζκσηηθήο πίεζεο Π1. 5 g ζαθραξόδεο δηαιύεηαη ζην λεξό
ζρεκαηίδνληαο κνξηαθό δηάιπκα (Γ2) όγθνπ 100 mL θαη σζκσηηθήο πίεζεο Π2
θαη ηζρύεη Π1 > Π2.
α) Η δηαθνξά ζηηο σζκσηηθέο πηέζεηο κπνξεί λα νθείιεηαη ζην εμήο:
1. Τν δηάιπκα Γ2 έρεη κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία από ην δηάιπκα Γ1
2. Τα κόξηα ηεο γιπθόδεο κπνξεί λα έρνπλ ππνζηεί δηάζηαζε ζε ηόληα
απμάλνληαο ηελ νιηθή ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ δηαιύκαηνο
3. Η γιπθόδε έρεη κηθξόηεξε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ζε ζρέζε κε ηε ζαθραξόδε
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4. Τα κόξηα ηεο ζαθραξόδεο κπνξεί λα έρνπλ ππνζηεί πνιπκεξηζκό ζε ηόληα
απμάλνληαο ηελ νιηθή ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ δηαιύκαηνο
β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μονάδες 5
Β2. Η ζηαζεξά ηνπ γηλνκέλνπ ησλ ηόλησλ ηνπ λεξνύ έρεη ηηκή K w = 10–15 ζηνπο
0oC.
α) Nα ππνινγίζεηε ην pH ηνπ ρεκηθά θαζαξνύ λεξνύ ζηνπο 0νC.
β) Να εμεγήζεηε αλ έλα πδαηηθό δηάιπκα ΚΝΟ3 ζηνπο 0oC είλαη νπδέηεξν,
όμηλν ή βαζηθό.
γ) Θεξκαίλνπκε ην πξνεγνύκελν δηάιπκα ΚΝΟ3, νπόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ
γίλεηαη ίζε κε 30oC. Να εμεηάζεηε αλ κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
παξαπάλσ δηαιύκαηνο ην pH ζααπμεζεί, ζα κεησζεί ή ζα κείλεη ζηαζεξό.
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Β3. To 2-ρισξν-2-κεζπινπξνάλην πδξνιύεηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε:
(CH3)3CCl + 2H2O → (CH3)3COH + H3O+ + Cl−
Δθηεινύκε κία ζεηξά πεηξακάησλ ζηηο ίδηεο
αθξηβώο ζπλζήθεο αιιάδνληαο κόλν ηελ
αξρηθή [(CH3)3CCl] θαη κεηξάκε θάζε θνξά
ηελ αξρηθή ηαρύηεηα (π0) ηεο αληίδξαζεο. Με
βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ
απηώλ
θαηαζθεπάδνπκε
ην
δηπιαλό
δηάγξακκα
Βξέζεθε επίζεο όηη ε ηαρύηεηα
αληίδξαζεο δελ εμαξηάηαη από ηε [Η2Ο].

ηεο

α) Πνηνο είλαη ν λόκνο ηαρύηεηαο ηεο αληίδξαζεο;
β) Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηαρύηεηαο k θαη λα ζεκεησζεί ε
κνλάδα ηεο.
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Β4. Nα ππνινγηζηεί ν πξόηππε ελζαιπία (ΓΗν) ηεο αληίδξαζεο:
TiCl4(g) + 2H2O(l) → TiO2(s) + 4HCl(g)
Γίλνληαη νη ζεξκνρεκηθέο εμηζώζεηο:
Τi(s) + 2Cl2(g) → TiCl4(g), ΓΗο = −763 kJ
H2(g) + 1/2O2(g) →H2O(l), ΓΗο = −286 kJ
Τi(s) + Ο2(g) → TiO2(s), ΓΗο = −945 kJ
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g), ΓΗο = −184 kJ
Μονάδες 6
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Θέμα Γ
Γ1. Σε θελό δνρείν όγθνπ 10 L θαη ζε ζεξκνθξαζία ζ νC, εηζάγνληαη 0,6 mol
SO2 θαη 0,6 mol O2 νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε, ππό ζηαζεξή
ζεξκνθξαζία Τ:
2SO2(g) + O2(g) ⇄ 2SO3(g), ΓΗ < 0
H ρεκηθή ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη κεηά από ρξόλν t = 2 min από ηελ έλαξμε
ηεο αληίδξαζεο θαη ηόηε ε ζπγθέληξσζε ηνπ SO3(g) βξέζεθε ίζε κε 0,04 Μ.
α) Να ππνινγίζεηε:
i. Τε κέζε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο (ζε Μ·min−1), θαζώο θαη ηε κέζε ηαρύηεηα
ζρεκαηηζκνύ ηνπ SO3(g) (ζε Μ·min−1) από ηελ έλαξμε ηεο αληίδξαζεο (t = 0)
κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο.
ii. Τε ζηαζεξά Kc ηεο ηζνξξνπίαο.
β) Να εμεηάζεηε πσο ζα κεηαβιεζεί ε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο, αλ:
i. Απμήζνπκε ηνλ όγθν ηνπ
δνρείνπ, ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία,
ii. Απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ζην δνρείν.
iii. Αθαηξέζνπκε κέξνο ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηαο SΟ3(g).
Να εμεηάζεηε αλ ζα κεηαβιεζεί θαη πσο ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο Kc κε ηηο
κεηαβνιέο απηέο.
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Γ2. Σε ζεξκό πδαηηθό δηάιπκα ν δηρισξηνύρνο πδξάξγπξνο αληηδξά κε ηα
νμαιηθά ηόληα, C2O42−, ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε:
2ΗgCl2(aq) + C2O42−(aq) → 2Cl− + 2CO2(g) + Hg2Cl2(s)
Σε 3 δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία
πξνζδηνξίδνπκε ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ζρεκαηηζκνύ ηνπ ηόληνο Cl−(aq) ζε
δηαθνξεηηθέο αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ αληηδξώλησλ. Τα δεδνκέλα
ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

α) Πνηα ε αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο ζην πείξακα 1 θαη πνηα ε αξρηθή
ηαρύηεηα θαηαλάισζεο ησλ νμαιηθώλ ηόλησλ ζην ίδην πείξακα;
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β) Να πξνζδηνξίζεηε ην λόκν ηεο ηαρύηεηαο θαη ηελ ηάμε ηεο αληίδξαζεο.
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Γ3. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηβάιινλ ζηαζεξήο
ζεξκνθξαζίαο ζπλππάξρνπλ ζε ρεκηθή ηζνξξνπία 1 mol Η2(g), 1 mol Ι2(g) θαη 2
mol ΗΙ(g), ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε:

Η2(g) + Ι2(g) ⇄ 2ΗΙ(g).
α) Σην δνρείν ηεο ηζνξξνπίαο πξνζζέηνπκε x mol Η2(g) θαη x mol ΗΙ(g), ρσξίο
κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τη από ηα παξαθάησ ζα ηζρύεη:
1. Qc > Kc θαη επνκέλσο ε ηζνξξνπία ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα αξηζηεξά
2. Qc = Kc θαη επνκέλσο ε ηζνξξνπία δελ ζα κεηαηνπηζηεί
3. Qc < Kc θαη επνκέλσο ε ηζνξξνπία ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα δεμηά
4. Γελ κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ην πειίθν αληίδξαζεο (Qc) κε ηε ζηαζεξά Kc

θαη επνκέλσο δελ κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε αλ θαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε
ζα κεηαηνπηζηεί ε ηζνξξνπία
β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
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Θέμα Γ
Γηαζέηνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2 όγθνπ 1 L ην θαζέλα, ηα νπνία
πεξηέρνπλ ηα άιαηα CH3COONa θαη HCOONa ζε ίζεο ζπγθεληξώζεηο.
Γε γλσξίδνπκε πνην άιαο πεξηέρεηαη ζε θάζε δηάιπκα.
Τν δηάιπκα Γ1 έρεη pH = 8,5 θαη ην δηάιπκα Γ2 έρεη pH = 9.
1 L ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πεξηέρεη ην HCOONa κπνξεί λα απνρξσκαηίζεη
κέρξη 80 mL ελόο δηαιύκαηνο KMnO4 1 M νμηληζκέλν κε H2SO4, ζύκθσλα κε
ηε ρεκηθή εμίζσζε:
10HCOONa + 4ΚΜnO4 + 11H2SO4 ®→ 10CO2 + 4MnSO4 + 2K 2SO4 + 5Na2SO4 + 16H2O

Γ1. Να εμεγήζεηε πνην άιαο πεξηέρεηαη ζε θάζε δηάιπκα.

Μονάδες 4

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηηο ζηαζεξέο ηνληηζκνύ ησλ νμέσλ CH3COOH θαη
HCOOH.
Μονάδες 6
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Σε 300 mL ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πνπ πεξηέρεη ην CH3COONa πξνζζέηνπκε
500 mL ελόο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο (Γ3) HCl νπόηε πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό
δηάιπκα Γ4 κε pH = 4.
Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε C3 ηνπ δηαιύκαηνο Γ3.
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Όιε ε πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ CO2 πνπ παξάρζεθε από ηελ αληίδξαζε ηνπ
KMnO4 κε ην έλα πδαηηθό δηάιπκα δηαβηβάδεηαη ζε θιεηζηό δνρείν όγθνπ V ζην
νπνίν ππάξρεη πεξίζζεηα C(s) νπόηε απνθαζίζηαηαη, ζε ζεξκνθξαζία Τ θαη ζε
ζηαζεξό όγθν, ε ηζνξξνπία (ηζνξξνπία – 1).
C(s) + CO2(g) ⇄ 2CO(g)
Σηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηζρύεη [CO] = 2[CO2] θαη ζηε ζεξκνθξαζία Τ ε
ζηαζεξά ηζνξξνπίαο έρεη ηηκή KC = 0,4.
Γ4. Δμεγήζηε πνηα είλαη ε κνλάδα ηεο KC θαη ππνινγίζηε ηνλ όγθν V ηνπ
θιεηζηνύ δνρείνπ.
Απμάλνπκε ηνλ όγθν ηνπ δνρείνπ νπόηε απνθαζίζηαηαη λέα ηζνξξνπία
(ηζνξξνπία – 2), ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία Τ, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη 0,35 mol
αεξίσλ.
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Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ όγθνπ V΄.
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Γίλνληαη:
 Όια ηα πδαηηθά δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25ν C όπνπ Kw = 10-14
θαη ζε όια ηζρύνπλ νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο.
 Τν CH3- έρεη εληνλόηεξν +Ι επαγσγηθό θαηλόκελν από ην Η-.
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