ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός m l σε ένα ατοµικό τροχιακό καθορίζει:
α. το µέγεθος,
β. το σχήµα ,
γ. τον προσανατολισµό δ. την
αυτοπεριστροφή (spin)
2) Tα ατοµικά τροχιακά 3s και 4s έχουν:
α. ίδιο µέγεθος , β. ίδια ενέργεια
αριθµό l

γ. δύο λοβούς,

δ. ίδιο κβαντικό

3) Σε ποια από τις επόµενης µεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτοµο του
υδρογόνου, αντιστοιχεί ακτινοβολία µε µικρότερο µήκος κύµατος.
α. από n=3 σε n=2,
β. από n=4 σε n=2,
γ. από n=2 σε n=1,
δ. από n=4 σε n=3
4) Από τα επόµενα τροχιακά µικρότερη ενέργεια έχει
α. 3d
β. 3p
γ. 4s
δ. 4p
5) Σε ποιο από επόµενα µόρια περιέχονται περισσότεροι δεσµοί σ;
α. CCl4
β. C2H4
γ. CH3CHO
δ. C2H2
(10 µονάδες)
Β. Οι παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές, σε θεµελιώδη κατάσταση είναι λανθασµένες.
Να αναφέρετε µόνο την αρχή ή τον κανόνα που παραβιάζεται σε κάθε ηλεκτρονιακή
δοµή.
α. 1s22s22p63s23p63d2
β. 1s2 2s32p2
γ.
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(8 µονάδες)

Γ. α) Να γραφεί η ηλεκτρονιακή κατανοµή θεµελιώδους κατάστασης σε στιβάδες,
υποστιβάδες και τροχιακά για το άτοµο του S (z=16)
β) i) Πόσα ηλεκτρόνια περιέχονται στη στιβάδα σθένους του S;
ii) Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια έχει το άτοµο του S;
γ) Να συγκρίνετε την ατοµική ακτίνα του S µε την ατοµική ακτίνα του S-2
(3 – 2 – 2 Μονάδες)
ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Το υδατικό του διάλυµα είναι όξινο:
α) KBr
β) NaF
γ) NH4Br
2) Yδατικό διάλυµα ΝΗ4CN έχει στους 25οC
α) pH= 3
β) pH=7
γ) pΗ=10
(∆ίνονται: Κb(ΝΗ3)=10-6 , Κa(HCN)=10-6 ,

Kw = 10-14)

3) Όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυµα ΚF το PH του : (θ= σταθερή)
α) ελαττώνεται β) µένει σταθερό

γ) αυξάνεται

4) Σε υδατικό διάλυµα ΗCOOH προσθέτουµε στερεό HCOOK, χωρίς να
µεταβληθούν ο όγκος και η θερµοκρασία του διαλύµατος. Ο βαθµός ιοντισµού
του HCOOH:
α) µένει σταθερός

β) µειώνεται

γ) αυξάνεται
(8 µονάδες)

Β. Να αντιστοιχήσετε τα υδατικά διαλύµατα της στήλης (Α), µε τις τιµές pΗ της
στήλης (Β).
Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25oC
[ Να ΜΗΝ χρησιµοποιηθεί η εύρεση της τιµής της σταθεράς Κα(CH3COOH)]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στήλη (Α)
∆ιάλυµα CH3COOH 1M
∆ιάλυµα HBr 0,1M - Nacl 0,1M
∆ιάλυµα CH3COONa 0,1 M – KBr 0,1 M
∆ιάλυµα CH3COOH 0,5 M - CH3COOK 0,5 M
∆ιάλυµα CH3COOH 1 M - CH3COONa 1M
∆ιάλυµα CH3COOH 1 M - CH3COOK 0,1 M

Στήλη (Β)
α. pH=1
β. pH=3
γ. pH=4
δ. pH=5
ε. pH=10
(9 µονάδες)

Γ. ∆ύο υδατικά διαλύµατα (∆1) και (∆2) περιέχουν αντίστοιχα το ασθενές οξύ ΗΑ και
το ασθενές οξύ ΗΒ. Τα διαλύµατα έχουν την ίδια συγκέντρωση, τον ίδιο όγκο και την
ίδια θερµοκρασία. Αν το διάλυµα (∆1) έχει µικρότερη τιµή pH από το διάλυµα (∆2), να
εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες.
α) Η σταθερά ιοντισµού του ΗΒ είναι µεγαλύτερη από την σταθερά ιοντισµού του ΗΑ
β) Ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ είναι µεγαλύτερος από τον βαθµό ιοντισµού του ΗΒ.
γ) Το διάλυµα (∆1) απαιτεί περισσότερα mol ΚΟΗ για πλήρη εξουδετέρωση.
(2 – 3 – 3 µονάδες)
ΘΕΜΑ 3ο
A. 4,48 L ενός άκυκλου υδρογονάνθρακα (Α), µετρηµένα σε S.T.P, απαιτούν για
πλήρη αντίδραση 200 mL διαλύµατος Br2 σε CCl4 περιεκτικότητας 16% w/v , οπότε
σχηµατίζεται κορεσµένη ένωση.
α) Σε ποια οµόλογη σειρά ανήκει ο υδρογονάνθρακας (Α);

(Αr: Br=80)

(5 µονάδες)
β) Ίση ποσότητα από τον (Α) αντιδρά πλήρως µε νερό και σχηµατίζονται 12gr
οργανικής ένωσης (Β). Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του (Α);
(Αr: C=12, H=1, O=16)
(6 µονάδες)
γ) Να προσδιοριστούν οι άγνωστοι συντακτικοί τύποι στο επόµενο συνθετικό
σχήµα:

k2Cr2O7 / H 2SO4
ΝαCN , H 2SO4
ΗΟ
(Β) 
  
→(Γ)      
→ (∆) 2→ ( E )
Η 2SO4

(6 µονάδες)

Β. ∆ιαθέτουµε τα εξής χηµικά αντιδραστήρια:
i) SOCl2

ii) KCN

iii) H2 παρουσία Νi

iv) KΜnO4 / H2SO4

v) νερό , παρουσία µικρής ποσότητας Η2SO4
Χρησιµοποιώντας µόνο, όσα από τα παραπάνω αντιδραστήρια χρειάζεστε, να
κάνετε τις παρακάτω µετατροπές:
α) προπανόνη → 2 – χλωροπροπάνιο
β) αιθένιο → αιθανικό οξύ
γ) βρωµοαιθάνιο → προπυλαµίνη
(8 µονάδες)

ΘΕΜΑ 4ο
Για την κορεσµένη µονοσθενή αλκοόλη (Α) υπάρχουν τα εξής δεδοµένα:
I.
Με επίδραση όξινου διαλύµατος ΚMnΟ4 σχηµατίζει οργανικό προϊόν το
οποίο αντιδρά µε Κ2CO3 και ελευθερώνει αέριο.
II.
Αντιδρά µε διάλυµα Ι2/ ΚΟΗ και σχηµατίζει κίτρινο ίζηµα.
1. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της ένωσης (Α);
2. ∆ίνεται η παρακάτω σειρά αντιδράσεων:

(3 µονάδες)

+ SOCl2
+ 2Η Ο
→( B) +KCN
→ (Γ)  +2→ (∆)
(Α)   
Η
(όλες οι αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές)

α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων (Β), (Γ), (∆)
(3 µονάδες)
β. Πως µπορούµε να διακρίνουµε αν ένα υδατικό διάλυµα περιέχει την ένωση (Α) ή
αιθανάλη ή HCOOH
(3 µονάδες)
3. Η ποσότητα της ένωσης (∆) χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη.
α. Τα πρώτο µέρος διαλύεται σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυµα (Χ) όγκου 100 mL.
Αν η ποσότητα της ένωσης (Α) είναι 9,2 gr:
i) Να βρεθεί το pH του διαλύµατος (X)
(5 µονάδες)
ii) Ποια µεταβολή θα παρουσιάσει το pH του διαλύµατος (Χ), αν στο διάλυµα
προσθέσουµε:
1. νερό
2. αέριο ΗCl, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του δ/τος
3. στερεό ΝaCl, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του δ/τος

(3 µονάδες)

β. Το δεύτερο µέρος της ένωσης (∆) διαλύεται σε νερό και προκύπτει δ/µα (∆1)
όγκου 100 mL. Το δ/µα (∆1) αναµιγνύεται µε δ/µα ΚΟΗ 0,1Μ οπότε προκύπτει δ/µα
(∆2) µε pH=7.
Να βρεθεί ο όγκος του δ/τος ΚΟΗ που χρησιµοποιήθηκε
( 8 µονάδες)
(∆ίνονται: Κw=10-14 , Θ=25οC Κα(∆)=10-6 Ar: C=12, H=1, O=16

