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                                                                                              Είμαςτε τυχεροί που είμαςτε δάςκαλοι. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

Ον/μο :                                                72  

Ύλη      :  I.Ιςορροπία-ατομικό πρότυπο- 

               Τροχιακά-Κβαντικοί αριθμοί                                    Γ΄ Λυκείου  

         21-023-2016. 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ:  

 α)   Ποια από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι λανκαςμζνθ για τον κφριο κβαντικό  

        αρικμό n;  

i. Κακορίηει το μζγεκοσ του θλεκτρονιακοφ νζφουσ. 

ii. Είναι ενδεικτικόσ τθσ ζλξθσ πυρινα – θλεκτρονίου. 

iii. Όςο μικρότερθ είναι θ τιμι του n, τόςο πιο απομακρυςμζνο από τον 

πυρινα είναι, κατά μζςο όρο, το θλεκτρονιακό νζφοσ.  

iv. Τροχιακά με τον ίδιο κφριο κβαντικό αρικμό n, ςυγκροτοφν μια ςτιβάδα ι 

φλοιό.  

β)   Σε ποια από τισ επόμενεσ μεταπτϊςεισ του θλεκτρονίου ςτο άτομο του   

        υδρογόνου, εκπζμπεται ακτινοβολία με μεγαλφτερο μικοσ κφματοσ;  

 i.     n = 2 → n = 1    ii.   n = 4 → n = 2  

 iii.   n = 4 → n = 1    iv.  n = 3 → n = 2  

γ)   Σε ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλφματα, τα οποία ζχουν τθν ίδια 

κερμοκραςία 25℃, το HCOOH ιοντίηεται ςε μικρότερο ποςοςτό;  

i. Διάλυμα HCOOH 0,1 M.  

ii. Διάλυμα HCOOH 0,05 M.  

iii. Διάλυμα HCOOH 0,1 M και HCOONa 0,05 M.  

iv. Διάλυμα HCOOH 0,1 M και HCl 0,2 M.  
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δ)  Ποια από τισ επόμενεσ ουςίεσ πρζπει να προςτεκεί ςε υδατικό διάλυμα HF 0,1 

M, ςε ςτακερι κερμοκραςία, ϊςτε να αυξθκοφν τόςο ο αρικμόσ moles των 

ιόντων H3O
+ όςο και ο βακμόσ ιοντιςμοφ του HF;  

 i.     NaF(s) (V = ςτακερόσ)    ii.   νερό  

 iii.   HCl(g) (V = ςτακερόσ)    iv.   HF(g) (V = ςτακερόσ)  

 

 ε)   Ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ δεν μπορεί να παραςκευαςτεί ωσ κφριο προϊόν 

        με προςκικθ Η2Ο ςε ακόρεςτο υδρογονάνκρακα;  

 

  i.     CH3CH2OH     ii.   CH3CH2CH2OH  

  iii.   CH3CCH3     iv.   CH3CHCH3  

           O                      OH    

 

Α2. Να χαρακτθρίςετε κακεμία από τισ επόμενεσ προτάςεισ ωσ ςωςτι ι ωσ 

 λανκαςμζνθ:  

 α)   Τα p ατομικά τροχιακά ζχουν μεγαλφτερθ ενζργεια από τα s ατομικά τροχιακά.              

  β)   Υδατικό διάλυμα που περιζχει ιςομοριακζσ ποςότθτεσ αςκενοφσ οξζοσ ΗΑ και 

       άλατοσ NaA είναι δυνατόν να ζχει pH = 9, ςτουσ 25℃.  

  γ)   Με επίδραςθ υδατικοφ διαλφματοσ NaOH ςτο 2-βρομοβουτάνιο ςχθματίηεται 

        ωσ κφριο προϊόν το 2-βουτζνιο.  

δ)   Σφμφωνα με τθν κυματικι κεωρία τθσ φλθσ του De Broglie, κάκε ςωματίδιο 

παρουςιάηει διττι φφςθ.  

 ε)   Υδατικό διάλυμα HCl και υδατικό διάλυμα CH3COOH ζχουν τθν ίδια τιμι pH = 3. 

        Το κακζνα διάλυμα αραιϊνεται με νερό, υπό ςτακερι κερμοκραςία, ςε  

   δεκαπλάςιο όγκο. Τα δφο αραιωμζνα διαλφματα ζχουν τθν ίδια τιμι pH.  

 

 

         (Μονάδεσ 20+5 = 25).  
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να εξθγιςετε ποιο είναι το κφριο προϊόν ςτισ επόμενεσ αντιδράςεισ και να 

 διατυπϊςετε τον αντίςτοιχο κανόνα που ιςχφει:  

 α)   CH3C = CH2 + H2O  
𝐻2𝑆𝑂4    
         

       CH3   

 β)   CH3CH2CHCH3 + KOH  
ό 


    

             Cl    

 γ)   CH3CH = CHCH3 + HBr  →   

 

B2. Δίνεται θ καμπφλθ ογκομζτρθςθσ ενόσ υδατικοφ διαλφματοσ μονοπρωτικοφ οξζοσ 

 ΗΑ με υδατικό διάλυμα NaOH. Στο ςθμείο Β τθσ καμπφλθσ αντιςτοιχεί το 

 ιςοδφναμο ςθμείο τθσ ογκομζτρθςθσ.  

 
 

 

 α)   Η ογκομζτρθςθ χαρακτθρίηεται ωσ οξυμετρία ι ωσ αλκαλιμετρία;  

 β)   Να εξθγιςετε αν το οξφ ΗΑ είναι ιςχυρό ι αςκενζσ.  

 γ)   Να εξθγιςετε ποιοσ από τουσ επόμενουσ δείκτεσ είναι καταλλθλότεροσ για τον 

       προςδιοριςμό του ιςοδφναμου ςθμείου τθσ ογκομζτρθςθσ.  

       i.   HΔ1: με pKa = 4.  ii.   ΗΔ2: με pKa = 6.  iii.   ΗΔ3: με pKa = 9. 

 

 δ)   Είναι ςωςτό ότι ςτο ςθμείο Α τθσ καμπφλθσ το διάλυμα που αντιςτοιχεί είναι 

        ρυκμιςτικό διάλυμα; Δίνεται ότι για το H2O είναι Κw = 10-14.  
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4 
 

Β3. Να αντιςτοιχίςετε κάκε ζνωςθ τθσ ςτιλθσ Α με μία ζνωςθ τθσ ςτιλθσ Β θ οποία 

 μπορεί  να παραςκευαςτεί με μία απευκείασ αντίδραςθ.   

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

 
α)   CH3C ≡ CH  ● 
 
β)   CH3CH2CH = O  ● 
 
γ)   CH3CH = O  ● 
 
δ)   CH3CH2CH2CH2Cl  ● 
 
ε)   CH3CH2CHCH2  ● 
 
                   Br  Br   
 

●   i.     CH3CH2CH2OH  
 
●   ii.    CH3CH2C ≡ CH  
 
●   iii.   CH3CCH3  
  
                    O   
 
●   iv.   CH3CHCN  
 
                   OH  
 
●   v.     CH3CH2CH = CH2  
 

 

Β4. Να υπολογίςετε τον μζγιςτο αρικμό θλεκτρονίων ςε ζνα άτομο τα οποία ζχουν 

 κβαντικοφσ αρικμοφσ:  

 α)   n = 3 και ms = −
1

2
 ,     β)   n = 4 και ℓ = 2,  

 γ)   n = 4 και 𝑚ℓ =  ̶  1,     δ)   n = 3, ℓ = 1 και 𝑚ℓ = 0.  

         (Μονάδεσ 5+10+5+5 = 25).  

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν:  

 CvH2v  
2
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CCl
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+ 𝐻2𝑂   
         Θ  2 4π. H

170 o
SO

C
   Κ   

Γ1. Να γραφοφν οι ςυντακτικοί τφποι των οργανικϊν ενϊςεων Α ζωσ Κ.  

Γ2. Ποιεσ από τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α ζωσ Κ:  

 α)   Μποροφν να αποχρωματίςουν το διάλυμα Br2 ςε CCl4;  

 β)   Σε 200 ml διαλφματοσ Br2 ςε CCl4 0,5 Μ, διοχετεφονται 0,05 mol τθσ ζνωςθσ Γ. 

        Εξετάςτε αν κα αποχρωματιςτεί το διάλυμα Br2 ςε CCl4.  

 

ενδιάμεςο 

προϊόν 
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Γ3. Στθν ζνωςθ Δ προςκζτουμε υδρογόνο παρουςία καταλφτθ (Ni) και παράγεται θ 

 οργανικι ζνωςθ Λ. 

 Σε 15 gr τθσ ζνωςθσ Λ, κερμαίνονται ςτουσ 170 οC  παρουςία πυκνοφ διαλφματοσ 

 H2SO4. Το αζριο που παράγεται μπορεί να αποχρωματίςει διάλυμα βρωμίου ςε 

 τετραχλωράνκρακα που περιζχει 32 gr Br2. Να υπολογιςτεί θ απόδοςθ τθσ 

 αντίδραςθσ αφυδάτωςθσ τθσ Λ.             

 Δίνεται:   Ar:   C: 12, H: 1, O: 16, Br: 80.     

         

      (Μονάδεσ 10+6+9 = 25).  

ΘΕΜΑ Δ 

Υδατικό διάλυμα (Δ1) αςκενοφσ οξζοσ ΗΑ ζχει ςυγκζντρωςθ 0,4 Μ. Σε 100 ml του 

διαλφματοσ Δ1 προςκζτουμε 200 mL υδατικοφ διαλφματοσ NaOH ςυγκζντρωςθσ 0,1 Μ, 

οπότε προκφπτει διάλυμα Δ2 με pH = 6.  

Δ1. Να υπολογίςετε τθ ςτακερά ιοντιςμοφ Ka του οξζοσ ΗΑ.  

 

Δ2. Πόςα mL νεροφ πρζπει να προςκζςουμε ςε 100 mL του διαλφματοσ Δ1, ϊςτε να 

 τριπλαςιαςτεί ο βακμόσ ιοντιςμοφ του οξζοσ ΗΑ;  

 

Δ3. Αναμειγνφουμε ίςουσ όγκουσ του διαλφματοσ Δ1 και υδατικοφ διαλφματοσ 

 αςκενοφσ οξζοσ ΗΒ ςυγκζντρωςθσ 0,2 Μ, οπότε προκφπτει διάλυμα Δ3 με pH = 3.  

 α)   Ποιοσ είναι ο βακμόσ ιοντιςμοφ των οξζων ΗΑ και ΗΒ ςτο διάλυμα Δ3;  

 β)   Ποιο από τα οξζα ΗΑ και ΗΒ είναι ιςχυρότερο;  

 

Δ4. Με ποια αναλογία όγκων πρζπει να αναμείξουμε διάλυμα Ca(OH)2   0,1 Μμε το Δ1 

 ϊςτε να προκφψει διάλυμα με pH = 9 . 

   Δίνεται: 

 Όλα τα διαλφματα ζχουν κερμοκραςία 25℃, όπου Kw = 10-14.  

 Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τθ χρθςιμοποίθςθ 

προςεγγιςτικϊν ςχζςεων.  

 

         (Μονάδεσ 5+5+8+7 = 25).  

 

 


