Χημεία
Θέμα 1ο

Α’ Λυκείου

Για ηις ερφηήζεις 1.1 - 1.4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθµό ηης ερώηηζης και δίπλα ηο
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη.
1.1 Τν ηόλ
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X 2 έρεη:

α) 8 πξσηόληα θαη 8 ειεθηξόληα.
β) 15 λεηξόληα θαη 10 ειεθηξόληα.
γ) 8 πξσηόληα θαη 10 ειεθηξόληα.
δ) 7 λεηξόληα θαη 2 ειεθηξόληα.
1.2. Τν άδσην (Ν) έρεη αξηζκό νμείδσζεο +3 ζηελ ρεκηθή έλσζε:
α) HNO3
β) NH3
γ) HNO2
δ) N2
1.3. Η δηαιπηόηεηα ελόο αεξίνπ ζε πγξό δηαιύηε απμάλεηαη:
α) Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο.
β) Με ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ αύμεζε ηεο πίεζεο.
γ) Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ κείσζε ηεο πίεζεο.
δ) Με ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ κείσζε ηεο πίεζεο.
1.4. Τν 1 mol H3PO4 πεξηέρεη:
α) 3 άηνκα πδξνγόλνπ.
β) NΑ άηνκα θσζθόξνπ.
γ) 1 mol αηόκσλ νμπγόλνπ.
δ) 8NΑ µόξηα θσζθνξηθνύ νμένο.
1.5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο δίπια ζην
γξάµµα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή
Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζµέλε.
a) Σηνλ ππξήλα ηνπ ηόληνο
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N 3 ππάξρνπλ 7 πξσηόληα, 7 λεηξόληα θαη 10 ειεθηξόληα.

b) Τν mol είλαη µνλάδα µέηξεζεο µάδαο.
c) 5L αέξηαο ακκσλίαο θαη 5L αεξίνπ πδξνγόλνπ πνπ είλαη κεηξεκέλα ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο
πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό µνξίσλ.
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d) Η αληίδξαζε δηάζπαζεο CaCO3 →CaO + CO2 είλαη αληίδξαζε νμεηδναλαγσγήο.
e) Καηά ηελ δηάιπζε πεληνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ ζε λεξό, πξνθύπηεη βαζηθό δηάιπµα.
Θέμα 2ο
2.1. Γίλνληαη νη ελώζεηο:
H2S, SO3, HCl , BaO , HNO3 , KOH , NH3 , Fe(OH)3, CaCl2 , P2O5 .
α) Να νλνκαζηνύλ θαη λα ραξαθηεξηζηνύλ σο νμέα, βάζεηο, άιαηα ή νμείδηα.
β) Να γξάςεηε ηε ρεµηθή εμίζσζε µηαο βάζεο από ηηο παξαπάλσ ελώζεηο µε H2SO4.
γ) Να γξάςεηε ηε ρεµηθή εμίζσζε ελόο νμένο από ηηο παξαπάλσ ελώζεηο µε Na2O.
δ) Πνηεο από ηηο παξαπάλσ ρεµηθέο ελώζεηο αληηδξνύλ µε λεξό; Να γξαθνύλ νη αληίζηνηρεο
ρεµηθέο εμηζώζεηο.
2.2. Γίλεηαη ν πίλαθαο:

α) Να αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην ηνλ πίλαθα, θαη λα ζπµπιεξώζεηε ηα θελά θειηά ηνπ.
β) Πνηα από ηα παξαπάλσ ρεµηθά ζηνηρεία είλαη αιθάιηα, πνηα αιθαιηθέο γαίεο, πνηα αινγόλα
θαη πνηα επγελή αέξηα.
2.3. Γηαζέηνπµε ηξία δνρεία, θαηαζθεπαζµέλα από δηαθνξεηηθό πιηθό: Έλα δνρείν (Α)
ράιθηλν, έλα δνρείν (Β) από ζίδεξν θαη έλα δνρείν (Γ) από ςεπδάξγπξν. Θέινπµε λα
απνζεθεύζνπµε γηα µεγάιν ρξνληθό δηάζηεµα δηάιπµα πδξνρισξίνπ. Πνην δνρείν ζα
επηιέγαηε γηα ηελ απνζήθεπζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, γξάθνληαο ηηο
θαηάιιειεο ρεµηθέο εμηζώζεηο. Γίλεηαη ε ζεηξά δξαζηηθόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ:
K,Ba,Ca,Na,Mg,Al,Mn,Zn,Cr,Fe,Ni,Sn,Pb, H ,Cu,Hg,Ag,Pt,Au
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2.4. Απαληήζηε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ
πεξηνδηθνύ πίλαθα. Κάπνην ζηνηρείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πεξηζζόηεξεο από κία
θνξέο.

a) Δίλαη επγελέο αέξην
b) Αλήθεη ζηηο αιθαιηθέο γαίεο
c) Έρεη ηε κεγαιύηεξε ειεθηξναξλεηηθόηεηα.
d) Δίλαη ην πην ειεθηξνζεηηθό.
e) Σρεκαηίδεη αληόλ κε θνξηίν –1.
f) Σρεκαηίδεη νμείδην ηνπ ηύπνπ Σ2Ο3.
g) Έρεη αηνκηθό αξηζκό 15.
h) Σρεκαηίδεη ρισξηνύρν έλσζε ηύπνπ ΣCl2.
Θέμα 3ο
8 g NaOH δηαιύνληαη ζε λεξό θαη ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα (Α) όγθνπ 500mL.
a) Να ππνινγηζηεί ε πεξηεθηηθόηεηα %w/ v ηνπ δηαιύκαηνο (Α).
b) Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο (Α) ζε mol / L .
c) Τν δηάιπκα (Α) αξαηώλεηαη µε 1200mL λεξνύ θαη πξνθύπηεη δηάιπµα (Β). Να ππνινγηζηεί
ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο (Β) ζε mol/L.
d) Σην δηάιπκα (Α) πξνζζέηνπκε πεξίζζεηα NH4Cl. Να γξαθεί ε ρεκηθή εμίζσζε ηεο
αληίδξαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, θαη λα ππνινγηζηεί ν όγθνο ηνπ εθιπόκελνπ αεξίνπ ζε
stp ζπλζήθεο.
Γίλνληαη: Ar(H)=1, Ar(Na)=23, Ar(O)=16
Θέμα 4ο
Σε 95g λεξνύ δηαιύνληαη 15g ελόο αλζξαθηθνύ άιαηνο δηζζελνύο κεηάιινπ Μ, νπόηε
πξνθύπηεη δηάιπκα (Γ1) κε ζπγθέληξσζε 1,2Μ θαη ππθλόηεηα 1,1g/mL.
a) Να ππνινγίζεηε ηελ Mr ηνπ άιαηνο θαη ηελ Ar ηνπ κεηάιινπ Μ.
b) Να βξείηε ηελ % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ (Γ1).
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c) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα (Γ1) ώζηε λα πξνθύςεη δηάιπκα (Γ2)
ζπγθέληξσζεο 0,4Μ;
d) Σην δηάιπκα (Γ2) πξνζζέηνπκε άγλσζηε πνζόηεηα όγθνπ δηαιύκαηνο (Γ3) ηνπ ίδηνπ άιαηνο,
κε πεξηεθηηθόηεηα 10% w/v, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα κε ηειηθή ζπγθέληξσζε 0,6Μ. Να
ππνινγίζεηε ηνλ άγλσζην όγθν ηνπ δηαιύκαηνο (Γ3) πνπ πξνζζέζακε.
e) Να βξείηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο (Γ4) πνπ πξνθύπηεη, αλ ζην (Γ1) πξνζζέζνπκε
22,5g άιαηνο, ρσξίο κεηαβνιή ζηνλ όγθν ηνπ.
f) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αέξηνπ (STP) πνπ εθιύεηαη, όηαλ ην δηάιπκα Γ1 αληηδξάζεη
πιήξσο κε δηάιπκα HCl.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ !
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