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ΘΕΜΑ 1Ο

A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. H κατανοµή των ηλεκτρονίων του ατόµου του οξυγόνου (z=8) στη
θεµελιώδη κατάσταση παριστάνεται µε τον συµβολισµό:
α.
( ↑↓ ) ( ↑↓ ) ( ↑↓ ) ( ↑↓ ) ( )
1s 2s
2p
β.
( ↑↓ ) ( ↑↓ ) ( ↑↓ ) ( ↑ ) ( ↑ )
1s 2s
2p

γ.
( ↑↓ ) ( ↑ ) ( ↑↑ ) ( ↑↑ ) ( ↑ )
1s 2s
2p

2. Στο ιόν 26 Fe +2 ο αριθµός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d και στη
θεµελιώδη κατάσταση είναι:
α.2

β.5

γ.3

δ.6

ÈÅ

3. Τα τροχιακά 3s και 3p σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο έχουν:
α.διαφορετικό σχήµα



β.ίδια ενέργεια

γ.ίδιο ശ 

4. Ποιο από τα παρακάτω σωµατίδια έχει την µεγαλύτερη συγκέντρωση
σε διάλυµα Η2SO4;
α.Η3Ο+ β.SO4-2

γ.ΗSO4-

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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5. Σε ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα υπάρχει Ε.Κ.Ι ;
α. διάλυµα ΗΒr –NαΒr
γ. διάλυµα ΗClO4 – KCl

β. διάλυµα ΚΟΗ –ΝαΟΗ
δ. διάλυµα ΗCl –NH4Br

(15µονάδες)
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Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λανθασµένες;
1. Σε διάλυµα που περιέχει ΝΗ3 και CH3NH2 έχουµε Ε.Κ.Ι.

2. Όλα τα ατοµικά τροχιακά της ίδιας υποστιβάδας έχουν ίδιες τιµές των
µεγεθών: n και ℓ
3. H οργανική ένωση µε µοριακό τύπο C3H8O αντιδρά οπωσδήποτε µε
Να.
4. Σε διάλυµα ΝΗ3 ρίχνουµε διάλυµα ΝαΒr, άρα ο βαθµός ιοντισµού της
ΝΗ3 αυξάνεται.
5. Στο άτοµο του υδρογόνου δεν υπάρχει τροχιακό 3p.

6. Το CH3COOH είναι ισχυρότερο οξύ από την C6H5OH.
7. Tα R – X είναι πολύ δραστικές ενώσεις.

8. Κατά τη διάλυση ΚΟΗ σε διάλυµα ΝΗ3, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος
του διαλύµατος η [ΟΗ-] αυξάνεται ενώ η [ΝΗ4+] µειώνεται.

ÈÅ

9. Η υποστιβάδα 5p έχει περισσότερα ατοµικά τροχιακά από την
υποστιβάδα 3p.
10. To HCOOH αντιδρά τόσο µε ΚΗCO3 όσο και µε όξινο διάλυµα
ΚMnO4.
(10 µονάδες)
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ΘΕΜΑ 2Ο
Α. Να διατάξετε τα παρακάτω διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης τιµής
pH.
1. διάλυµα ΚΟΗ 0,1 Μ

2. ∆ιάλυµα ΚΝΟ3 0,2 Μ

3. διάλυµα ΗΝΟ3 0,1 Μ

4. ∆ιάλυµα ΝΗ3 0,1 Μ
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5. διάλυµα CH3COOH 0,1 M – CH3COOK 0,1 M
6. διάλυµα CH3COOH 1 M – CH3COONα 1 Μ
7. διάλυµα CΗ3COOK 0,1 M

∆ίνονται: θ=250C, kα(CH3COOH)=10-5, kb(NH3)=10-5

(14 µονάδες)

Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λανθασµένες;
1. ∆ιάλυµα ΗCl και διάλυµα Η2SO4 που έχουν ίδια συγκέντρωση και
βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία, έχουν ίδια τιµή pΗ.
2. To προπίνιο είναι ασθενέστερο οξύ από την αιθανόλη.

3. Στις ογκοµετρήσεις εξουδετέρωσης το pH του διαλύµατος στο
ισοδύναµο σηµείο και στους 250C είναι 7.
4. Σε διάλυµα ΗΒr προσθέτουµε διάλυµα ΚΒr, το pH του διαλύµατος
ΗΒr αυξάνεται.

ÈÅ

5. Η αιθανάλη είναι δραστικότερη στις αντιδράσεις προσθήκης από την
προπανόνη.
6. ∆εν µπορεί να παρασκευαστεί
υδρογονάνθρακα η αιθανάλη.

µε προσθήκη νερού σε ακόρεστο

7. Όλα τα αλκένια µε προσθήκη Η2Ο δίνουν ως κύριο προïόν
δευτεροταγή ή τριτοταγή αλκοόλη.
(7 µονάδες)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Γ.
Να δικαιολογήσετε γιατί το αιθυλοχλωρίδιο είναι δραστικότερο του
αιθυλοφθοριδίου
στις
αντιδράσεις
υποκατάστασης
των
αλκυλαλογονιδίων. ∆ίνονται: qF, 17Cl
(2 µονάδες)

ΙΙ.

Να εξηγήσετε ποιο στοιχείο µεταξύ των Μg και S έχει τη
µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα: ∆ίνονται 12Μg, 16S
(2 µονάδες)
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I.

ΘΕΜΑ 3Ο

∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών:
(A)
RBr
απολ

+KOH
H2O

(B)

C3H8O

+ΚMnO4
H

+

(αέριο)

+(B)

αιθ. +Μg

(∆)

(Θ)

+R1CHO(E)
(Ζ)

(Γ)

+K2CO3

+Η2Ο

(Η)
(ίζηµα)

διάλυµα
ΚΟΗ

(Ι)
+
(Β)

ÈÅ

+Ι2/ΚΟΗ

+υδατικό

α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων (Α), ….., (Ι)
(18 µονάδες)
β. Ποια η επίδραση των :
i)
K
ii)
NαΟΗ
iii)
Όξινο διάλυµα (Η2SO4) KMnO4
iv)
∆ιάλυµα Ι2/ΚΟΗ
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Στα παρακάτω σώµατα:
α) C2H5ΟΗ
β) C2H5 – CH – COOH
I
OH
(Nα γραφούν όσες από τις χηµικές εξισώσεις γίνονται)
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(6 µονάδες)

γ. Σε κάποιο δοχείο περιέχεται ένα καθαρό υγρό που µπορεί να είναι η
ένωση (Ε) ή η ένωση (Η). Πως θα διαπιστώσουµε το περιεχόµενο του
δοχείου, αν διαθέτουµε τα παρακάτω αντιδραστήρια:
i. Κ2CO3
ii. Φελίγγειο υγρό
iii. H2SO4
iv. NaOH
(γράφοντας την ανάλογη χηµική εξίσωση)

(1 µονάδα)

ΘΕΜΑ 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:

ÈÅ

α) Να υπολογίσετε την συγκέντρωση c M και την σταθερά ιοντισµού kα
του ΗΑ.
(8 µονάδες)
β) 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)
(8 µονάδες)
γ) 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
(9 µονάδες)
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

