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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΘΕΤΙΚΗΣ
Θέµα 1ο

Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω ερωτήσεις
1.1 Ποιο από τα επόµενα ηλεκτρόνια ενός ατόµου έχει την µεγαλύτερη ενέργεια ;
α) (4,0,0,+ ½ ) β) (3,1,1, - ½ )
γ) (3,2,1,- ½ )
δ) (3,1, -1 , + ½ )
Μονάδες 5
1.2 Ποιο από τα επόµενα στοιχεία έχει µεγαλύτερη τιµή ενέργειας πρώτου ιοντισµού ;
β) 16S
γ) 17Cl
δ) 19Κ
α)
11Να
Μονάδες 5
1.3 Σε ποιο από τα επόµενα υδατικά διαλύµατα που έχουν την ίδια θερµοκρασία (25ο C) το
HCOOH ιοντίζεται σε µικρότερο βαθµό ;
α) HCOOH 0,1 M
β) HCOOH 0,05 M
γ) HCOOH 0,1 M - HCOONa 0,05M
δ) HCOOH 0,1 M - HCl 0,2 M
Μονάδες 5
1.4 Η συζυγής βάση του H2PO4 – είναι :
β) PO4 3–
α) HPO4 2–

γ) H3PO4

δ) H2PO2 –

Μονάδες 5
1.5 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Η ατοµική ακτίνα του 35Br είναι µεγαλύτερη από την ατοµική ακτίνα του 17Cℓ.
β. Σε κάθε τιµή του µαγνητικού κβαντικού αριθµού (mℓ) αντιστοιχούν δύο
τροχιακά.

γ. ∆ιάλυµα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 10 – 4 Μ (Kα(ΗΑ) = 10 – 4 ) έχει βαθµό ιοντισµού α=1.
δ. Το pH υδατικού διαλύµατος KNO3 0,1M στους 25o C, είναι µικρότερο του 7.
ε. Υδατικό διάλυµα Ca(ΟH)2 10 – 3 M έχει ίδιο pH µε υδατικό διάλυµα NaOH ίδιας
συγκέντρωσης και ίδιας θερµοκρασίας.
Μονάδες 5
Θέµα 2ο

2.1 Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ιοντικών ενώσεων: NaHCO3 και
Mg3 N2
∆ίνονται οι Ατοµικοί Αριθµοί: H=1, C=6, N=7, O=8, Na=11, Mg=12 .
Μονάδες 8
2.2 Να αιτιολογήσετε τις επόµενες προτάσεις:
α. Σε αραιά υδατικά διαλύµατα η συγκέντρωση του Η2Ο θεωρείται σταθερή και ίση µε 55,5
Μ. (∆ίνεται: πυκνότητα Η2Ο = 1 g mL – 1 , Μr(Η2Ο) = 18)
β. Κατά τη µετάπτωση του ηλεκτρονίου, στο άτοµο του υδρογόνου, από ενεργειακή
στάθµη µε
n = 2 σε n = 1 εκλύεται µεγαλύτερο ποσό ενέργειας απ’ ότι κατά τη µετάπτωση του
ηλεκτρονίου από ενεργειακή στάθµη µε n = 4 σε n = 2.
γ. Το pH διαλυµάτων ασθενών βάσεων µειώνεται µε την αραίωσή τους.
δ. Ο 30Ζn δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια, στη θεµελιώδη κατάσταση.
ε. Η αντίδραση: HNO3 + F¯  NO3¯ + HF, είναι µετατοπισµένη προς τα δεξιά.
Μονάδες 10
2.3

∆ύο αραιά υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. Το ∆1
περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ µε συγκέντρωση c 1 Μ. Το ∆2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΒ µε
συγκέντρωση c2 M. Αν c2 = 2c1 και τα δύο οξέα έχουν τον ίδιο βαθµό ιοντισµού στα
παραπάνω διαλύµατα (a < 1)
α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις σταθερές ιοντισµού
β. Ποιο από τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

K a ( HA) και K a ( HB )

Μονάδες 4+3 =7
Θέµα 3ο

∆ιαθέτουµε δύο υδατικά διαλύµατα CH3NH2, τα ∆1 και ∆2.Το διάλυµα ∆1 έχει συγκέντρωση
1Μ και pH=12. Για το διάλυµα ∆2 ισχύει η σχέση [ΟΗ–]=108 [Η3Ο+].
3.1. α. Να υπολογίσετε την Κb της CH3NH2.
Μονάδες 4

β. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της CH3NH2 στο διάλυµα ∆2.
Μονάδες 5
3.2. Όγκος V1 του διαλύµατος ∆1 αναµιγνύεται µε όγκο V2 του διαλύµατος ∆2 και προκύπτει
V1
διάλυµα ∆3 µε pH=11,5. Να υπολογίσετε την αναλογία όγκων V
2
Μονάδες 9
3.3. Να υπολογίσετε τα mol αερίου HCl που πρέπει να προστεθούν σε 100 mL του διαλύµατος
∆1 (χωρίς µεταβολή όγκου του διαλύµατος) ώστε να προκύψει διάλυµα µε pΗ=5.
Μονάδες 7
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 25οC, όπου Κw = 10−14.
Για τη λύση του προβλήµατος να χρησιµοποιηθούν οι γνωστές προσεγγίσεις.
Θέµα 4ο

Υδατικό διάλυµα (∆1) όγκου 1 L περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης C M. Aν ο
βαθµός ιοντισµού του ΗΑ είναι α1=10-2 και το pH του διαλύµατος (∆1) είναι ίσο µε 3:
4.1. Να υπολογίσετε την συγκέντρωση C M και την σταθερά ιοντισµού Kα του ΗΑ.
Μονάδες 8
4.2. Στο διάλυµα (∆1) διαλύουµε 0,1mol αερίου ΗCl, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του
διαλύµατος (∆1) και προκύπτει διάλυµα (∆2). Να βρεθούν:
i) ο βαθµός ιοντισµού α2 του ΗΑ στο διάλυµα (∆2)
ii) το pH του διαλύµατος (∆2)
Μονάδες 8
4.3. Στο διάλυµα (∆2) διαλύουµε 0,2mol στερεού ΝαΟΗ, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του
διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα (∆3). Να βρεθεί το pH του διαλύµατος (∆3).
∆ίνονται: Kw=10-14, θ=250C
Μονάδες 9

