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Θέμα Α
1) Καηά ηε δηάιπζε 0,1 mol CH3OK ζε Η2Ο θαη αξαίσζε κέρξηο όγθνπ 1L ζηνπο
25νC, πξνθύπηεη δηάιπκα κε pH:
i.
7
ii. 13
iii. 1
iv.
11
2) Σηνηρείν Μ ην νπνίν αλήθεη ζηελ πξώηε ζεηξά ζηνηρείσλ κεηάπησζεο,
ζρεκαηίδεη ηόλ Μ3+ , πνπ έρεη 3 ειεθηξόληα ζηελ ππνζηηβάδα 3d. Τν ζηνηρείν Μ
είλαη:
i.
23V
ii. 25Mn
iii. 24Cr
iv.
26Fe
3) Πνην από ηα παξαθάησ δεύγε ελώζεσλ όηαλ δηαιπζεί ζε λεξό δίλεη ξπζκηζηηθό
δηάιπκα ;
i.
HCl - NaCl
ii. HCOOH - HCOONa
iii. HCl - NH4Cl
iv.
NaOH - CH3COONa
4) Η ππνζηηβάδα 2p απνηειείηαη από:
i. δύν αηνκηθά ηξνρηαθά
ii. έλα αηνκηθό ηξνρηαθό
iii. ηξία αηνκηθά ηξνρηαθά
iv.
ην πνιύ ηξία αηνκηθά ηξνρηαθά
5) Καηά ηελ αξαίσζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CH3ΝΗ2, ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ε
ζηαζεξά ηνληηζκνύ απηήο:
i.
απμάλεηαη
ii. δε κεηαβάιιεηαη
iii. κεηαβάιιεηαη κέρξη κηαο νξηζκέλεο ηηκήο
iv.
κεηώλεηαη
(25 κνλάδεο)
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Θέμα Β
1) Να ραξαθηεξηζηνύλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο (Σ) ή ιαλζαζκέλεο (Λ)
αλάινγα κε ηελ νξζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη να αιτιολογήσετε ηελ
απάληεζή ζαο.
i. Η ειεθηξνληαθή δνκή 1s2 2s2 2px2 2py1 παξαβηάδεη ηνλ θαλόλα ηνπ Hund.
ii. Οη ππνζηηβάδεο 3p θαη 4s είλαη ελεξγεηαθά ηζνδύλακεο.
iii. Τν ηξνρηαθό 3d ρσξάεη πεξηζζόηεξα ειεθηξόληα από ην ηξνρηαθό 2p.
iv.
Αλ δηαιύζνπκε ζηεξεό KNO3 ζε πδαηηθό δηάιπκα ΗΝΟ3, ρσξίο κεηαβνιή ηνπ
όγθνπ, ε [ΝΟ3-] ζα απμεζεί, ελώ ην pH ηνπ δηαιύκαηνο ζα παξακείλεη ζηαζεξό.
v. Όια ηα νμέα είλαη πδξνγνλνύρεο ελώζεηο.
vi.
Αλ πξνζζέζνπκε έλα νμύ ή βάζε ζην λεξό, ηόηε ν απηντνληηζκόο ηνπ λεξνύ
πεξηνξίδεηαη.
vii. Έλα ειεθηξόλην ζζέλνπο ηνπ αηόκνπ 34Se ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζε αηνκηθό ηξνρηαθό κε ηνπο εμήο θβαληηθνύο αξηζκνύο: n=4, ℓ=1,
mℓ=0.
viii. Αλ αληηδξάζεη δηάιπκα αζζελνύο νμέoο HA 0,2Μ κε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο
NaOH 0,2Μ ην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη είλαη ξπζκηζηηθό.
(4+8 κνλάδεο)
2) Να δηαηππώζεηε δίλνληαο έλα παξάδεηγκα ηελ απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli.
(3 κνλάδεο)
3) Γηα ηα κνλνπξσηηθά νμέα ΗΑ, ΗΒ θαη ΗΓ ππάξρνπλ ηα εμήο δεδνκέλα ζε
ζεξκνθξαζία 25 νC:
Ι. Υδαηηθό δηάιπκα ΗΑ (Γ1) ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ έρεη pH=3,
ΙΙ. Σε έλα πδαηηθό δηάιπκα άιαηνο NaB (Γ2) ζπγθέληξσζεο 1Μ ηζρύεη όηη:
[ΟΗ-] = 106[Η3Ο+],
ΙΙΙ. Υδαηηθό δηάιπκα ΗΓ (Γ3) όγθνπ 50 mL έρεη pH = 2. Αλ αξαησζεί κε λεξό ην
δηάιπκα Γ3 ζε ηειηθό όγθν 500 mL, ην αξαησκέλν δηάιπκα έρεη pH = 3.
Να ζπγθξίλεηε ηελ ηζρύ ησλ νμέσλ ΗΑ, ΗΒ θαη ΗΓ.
(10 κνλάδεο)
Θέμα Γ
Γ1) Τα ρεκηθά ζηνηρεία Α, Β θαη Γ αλήθνπλ ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Π.Π. Τν Α είλαη ην
πιένλ ειεθηξνζεηηθό ηεο πεξηόδνπ. Τν ηόλ Β -2 έρεη ειεθηξνληαθή δνκή επγελνύο
αεξίνπ. Τν Γ έρεη ελέξγεηεο ηνληηζκνύ:
Ei1
Ei2
Ei3
Ei4
kJ/mol

738

1450

7730

10540

1) Να ππνινγίζεηε ηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο θάζε ζηνηρείνπ θαη λα πξνζδηνξίζεηε
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ηελ νκάδα / ηνκέα πνπ αλήθνπλ.
(6 κνλάδεο)
2) Να ζπγθξίλεηε ην κέγεζνο ησλ επόκελσλ αηόκσλ θαη ηόλησλ:
α) Α, Β, Γ
β) Α+ θαη Γ 2+
(2 κνλάδεο)
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
(2 κνλάδεο)
3) Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ κεηάπησζεο;
(3 κνλάδεο)
Γ2) Να ζρεδηάζεηε θαηά πξνζέγγηζε ηελ θακπύιε εμνπδεηέξσζεο 25 ml δηαιύκαηνο
ΚΟΗ 0,2 Μ από πξόηππν δηάιπκα HClO4 0,1 M. Πώο ραξαθηεξίδεηαη ε παξαπάλσ
κέζνδνο θαη πνηα όξγαλα - δηαηάμεηο θαη ρεκηθέο νπζίεο ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε ζε έλα
εξγαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθηειέζεηε;
(12 κνλάδεο)
Θέμα Γ
Γηαζέηνπκε δύν πδαηηθά δηαιύκαηα NH3, Γ1 θαη Γ2. Τν δηάιπκα Γ1 έρεη pH = 10,5
ελώ ην δηάιπκα Γ2 έρεη pH = 11,5.
α) i) Να ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε ηεο NH3 ζηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2.
ii) Με πνηα αλαινγία όγθσλ πξέπεη λα αλακείμνπκε ηα δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2, ώζηε
λα πξνθύςεη δηάιπκα Γ3 κε pH=11;
(8 κνλάδεο)
β) Σε 250 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ3 δηαιύεηαη αέξην ΗBr, ρσξίο κεηαβνιή όγθνπ, νπόηε
πξνθύπηεη δηάιπκα Γ4 κε pH = 9. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό moles ηνπ HBr πνπ
πξνζηέζεθαλ ζην Γ3 θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηεο NH3 ζην δηάιπκα Γ4.
(8 κνλάδεο)
γ) Σε 500 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ3 δηαιύνληαη 0,01 mol ΚΟΗ, ρσξίο κεηαβνιή όγθνπ
θαη έπεηηα 0,06 mol HNO3. Να ππνινγίζεηε ην pΗ ηνπ δηαιύκαηνο Γ5 πνπ πξνθύπηεη.
Γίλεηαη όηη ηζρύνπλ νη πξνζεγγίζεηο θαη όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε
ζεξκνθξαζία 25 νC, όπνπ Κw = 10-14 θαη γηα ηελ NH3 Κb=10-5.
(9 κνλάδεο)
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