ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ (4)
Θέμα A
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
Α1. Μία χημική ουσία έχει αναγωγικές ιδιότητες όταν:
Α) μπορεί να αναχθεί σε κάποια άλλη ουσία
Β) μπορεί να προκαλέσει οξείδωση σε κάποια άλλη ουσία
Γ) μπορεί να οξειδωθεί σε κάποια άλλη ουσία Δ) περιέχει στοιχείο το οποίο ανάγεται

Μονάδες 5

Α2. Σε δοχείο εισάγονται 1 mol A(g) και 1 mol B(g) και με την πάροδο του χρόνου αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:
A(g) + B(g)
2Γ(g), ΔΗ < 0
Ποια από τις μεταβολές που ακολουθούν θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης της ισορροπίας χωρίς μεταβολές στις ποσότητες των τριών συστατικών της ισορροπίας;
Α) Η μείωση του όγκου του δοχείου της αντίδρασης
Β) Η αύξηση του όγκου του δοχείου της αντίδρασης
Γ) Η αύξηση της θερμοκρασίας
Δ) Η μείωση της θερμοκρασίας
Μονάδες 5
Α3. Ένα διάλυμα ΝH3 0,1 Μ όγκου V αραιώνεται με Η2Ο, υπό σταθερή θερμοκρασία, οπότε ο τελικός όγκος γίνεται 10V. Με
την αραίωση αυτή:
Α) αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH
Β) μειώνεται ο βαθμός ιοντισμού και το pH
Γ) αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού, ενώ το pH μειώνεται Δ) μειώνεται το pH κατά 1 μονάδα
Μονάδες 5
Α4. Tο τροχιακό 4pz έχει την παρακάτω τριάδα κβαντικών αριθμών (n, ℓ, mℓ):
Α) (4, 0, −1)
Β) (4, 2, 0)
Γ) (4, 1, 0)
Δ) (4, 1, −1)

Μονάδες 5

A5. Σε ποιο από τα παρακάτω διαλύματα, η διοχέτευση αερίου CO2(g) προκαλεί λευκό θόλωμα;
Β) ασβεστόνερο (διάλυμα Ca(OH)2)
Γ) CaCO3
Δ) NaOH
Α) Na2CO3

Μονάδες 5

Θέμα Β
Β1. Να αιτιολογήσετε την ισχύ των προτάσεων που ακολουθούν.
α) Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού του ατόμου ενός στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την πρώτη.
β) Το στοιχείο με ατομικό αριθμό Ζ = 30 ανήκει στη 12η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
γ) Μία χημική ισορροπία χαρακτηρίζεται ως δυναμική.
δ) Στο μόριο του Ν2 ο τριπλός δεσμός Ν≡Ν εξηγείται σύμφωνα με τη θεωρία δεσμού σθένους με τρεις επικαλύψεις μεταξύ p
Μονάδες 3 + 3 + 3 + 3
ατομικών τροχιακών του 7Ν.
Β2. Η διπλανή γραφική παράσταση απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιδρώντος και
c
[B]
προϊόντος μιας χημικής αντίδρασης, σε συνάρτηση με το χρόνο. Η χημική εξίσωση
που ταιριάζει στην γραφική παράσταση είναι η:
B) 2B → A
Γ) A
B
Δ) B
2A
A) A → 2B
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
[A]
Β3. Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που ακολουθεί:
t
(CH3)2CHOH(g)
(CH3)2CO(g) + H2(g) , ΔH = +57 kJ
2-προπανόλη
προπανόνη
Το μίγμα της παραπάνω ισορροπίας υποβάλλεται στις παρακάτω μεταβολές Ι και ΙΙ:
I. Αύξηση της θερμοκρασίας, υπό σταθερό όγκο.
ΙΙ. Αύξηση του όγκου, υπό σταθερή θερμοκρασία.
α) Να εξηγήσετε αν η ποσότητα της προπανόνης, (CH3)2CO(g), αυξάνεται, μειώνεται ή μένει σταθερή σε καθεμία από τις
μεταβολές Ι και ΙΙ.
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β) Nα γράψετε τη χημική εξίσωση μίας αντίδρασης με την οποία μπορεί να γίνει η διάκριση της 2-προπανόλης από την προπανόνη; Να σημειώσετε το οπτικό αποτέλεσμα της αντίδρασης.
Μονάδες (3 + 3) + 3
Θέμα Γ
Γ1. Δίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις.
HCl
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Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Ι, Κ και Λ.

Μονάδες 11

Γ2. Να γράψετε σωστά συμπληρωμένες (προϊόντα και συντελεστές) τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων:
α) Μεθανικό οξύ (ΗCOOH) με Mg.
β) Προπανόνη με HCN και στη συνέχεια υδρόλυση του παραγομένου προϊόντος (σε όξινο περιβάλλον).
Μονάδες 3 + 4
Γ3. Ισομοριακό μίγμα αλκοόλης του τύπου CνH2ν+1OH (ν ≥ 1) και προπανάλης χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος
αντιδρά πλήρως με το αντιδραστήριο Tollens και παράγονται 21,6 g κατόπτρου. Το 2ο μέρος αντιδρά πλήρως με 160 mL
διαλύματος KMnO4 1 M, παρουσία H2SO4. Να προσδιοριστούν:
α) Η σύσταση του αρχικού μίγματος σε mol.
β) Ο συντακτικός τύπος της αλκοόλης. Σχετικές ατομικές μάζες, C:12, H:1, O:16, Ag:108.
Μονάδες 7
Θέμα Δ
Σε δοχείο όγκου V εισάγονται ποσότητες αερίου Η2(g) και αερίου στοιχείου Α2(g), οπότε υπό κατάλληλες συνθήκες αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:
Η2(g) + A2(g)
2HA(g),
στην οποία συνυπάρχουν 4 mol H2(g), 2 mol A2(g) και 4 mol HA(g).
Δ1. Να υπολογιστούν: i. οι αρχικές ποσότητες Η2(g) και Α2(g), που είχαν εισαχθεί αρχικά στο δοχείο, ii. η σταθερά Kc της
ισορροπίας και iii. η απόδοση της αντίδρασης.
Μονάδες 6
Δ2. Ποσότητα από το ΗΑ(g) διαλύεται σε νερό και σχηματίζεται διάλυμα (Υ1) όγκου 500 mL με pH = x. 50 mL από το Υ1
αραιώνεται με νερό και προκύπτει νέο διάλυμα (Υ2) όγκου 500 mL με pH = x + 1. Nα δείξετε ότι το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ.
Μονάδες 3
Δ3. 100 mL από το Υ1 αναμιγνύονται με 100 mL διαλύματος ΝΗ3 0,05 Μ και προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα (Y3) με pH =
9. Nα υπολογίσετε τη συγκέντρωση (c1) του διαλύματος Υ1.
Μονάδες 7
−4
Δ4. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυμα Υ2 με διάλυμα Βa(OH)2 συγκέντρωσης 5ꞏ10 M ώστε να
προκύψει διάλυμα (Υ4) με pH = 3;
Μονάδες 5
Δ5. Στο διάλυμα Y3 προστίθενται σταγόνες του δείκτη ερυθρό της φαινόλης (γενικός συμβολισμός ΗΔ) με pKa(ΗΔ) = 8.
α) Για το δείκτη ΗΔ να υπολογίσετε το λόγο των συγκεντρώσεων της βασικής προς την όξινη μορφή.
β) Αν η όξινη μορφή του δείκτη έχει χρώμα κίτρινο και η βασική μορφή έχει χρώμα κόκκινο, τι χρώμα θα αποκτήσει το
διάλυμα Υ3 μετά την προσθήκη του δείκτη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 2 + 2
−5
ο
Για την ΝΗ3, Κb = 10 . Όλα τα διαλύματα των ηλεκτρολυτών έχουν θ=25 C και σε αυτά ισχύουν οι κατάλληλες προσεγγίσεις.
Κw = 10−14.
Κουράγιο!
Π. Κονδύλης, Π. Λατζώνης
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