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ΘΕΜΑ Α
Α1. Ο ατομικός αριθμός Ζ του αλκαλίου με την μεγαλύτερη ενεργεία πρώτου ιοντισμού είναι :
a)
b)
c)
d)
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Α2. Ο Αg47 μπορεί να έχει στην θεμελιώδη κατάσταση άθροισμα κβαντικών αριθμών spin ισο με :
a)
b)
c)
d)
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Α3.Το στοιχείο με ηλεκτρονιακή δομή[ Αr]3d84s2 ανήκει:
a)
b)
c)
d)

Στην 4η περίοδο και 2η ομάδα
Στην 4 περίοδο και 10η ομάδα
Στην 3 περίοδο και 10η ομάδα
Στην 4 περίοδο και 8η ομάδα

Α4. Τέσσερα ηλεκτρόνια Α,Β,Γ,Δ ενός ατόμου έχουν τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών. Ποιο απο
αυτά εχει την υψηλότερη ενέργεια;
a)
b)
c)
d)

n =3, l=0, ml=0, ms=-1/2
n =3, l=1, ml=-1, ms=-1/2
n =3, l=2, ml=0, ms=+1/2
n =4, l=0, ml=0, ms=-1/2

Α5.Ο τομέας p του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει:
a) 2 ομάδες

b) 4 ομάδες
c) 6 ομάδες
d) 10 ομάδες

(25 µονάδες)

Θεμα Β
B1.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις Σωστες ή Λάθος
a) Ενα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου 34Se στην θεμελιώδη κατασταση μπορει να βρίσκεται σε ατομικο
τροχιακό με n =4, l=1, ml=0
b) Στο 3Li2+ η υποστοιβάδα 2p έχει μεγαλύτερη ενέργεια απο την υποστοιβάδα 2s
c) Η ηλεκτρονιακή δοµή 1s22s22p53s23p5 αποτελει διεγερµένη κατάσταση του ατόµου του 17Cl.
d) Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα (σε
kJ/mol), είναι 1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι τα τρία
τελευταία στοιχεία µιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόµενης περιόδου.
e) Η ηλεκτρονιακη δομή 1s2 2s2 2px 2pψ για το άτομο του Ο8 στην θεμελιώδη κατάσταση είναι
λανθασµένη γιατί παραβιάζει την απαγορευτική αρχή του Pauli.
(10 µονάδες)
Β2. α. Να διατυπώσετε την Απαγορευτική Αρχή του Pauli.
β. Να αναφέρετε τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στα τροχιακά 2px και 3pz.
(5 µονάδες)
B3. Δίνετε χημικό στοιχείο Ρ15:
a) Να κανετε κατανομη ηλεκτρονίων σε στοιβάδες και υποστοιβάδες και τροχιακά.
b) Πόσα ηλεκτρόνια απο αυτό το άτομο στην θεμελιώδη κατάσταση έχουν ml=0
(10 µονάδες)
ΘΕΜΑ Γ
Γ1.Πρωτολυτικός δείκτης ΗΔ με Kα= 310−5 προστίθενται σ’ ένα διάλυμα το οποίο έχει pH = 5.
a) Να βρείτε το πηλίκο των συγκεντρώσεων των συζυγών μορφών [Δ]/[ΗΔ]
b) Να βρείτε το βαθμό ιοντισμού του δείκτη.
c) Να εξετάσετε αν ο δείκτης αυτός είναι κατάλληλος για την ογκομέτρηση υδατικού διαλύ- ματος ΝΗ3 0,2 Μ
(Kb = 10-5) με πρότυπο διάλυμα HCl 0,2 M.
(12 µονάδες)
Γ2. 50 mL υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,2
Μ.
Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η καμπύλη ογκομέτρησης.

α)
β)
γ)

δ)

Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύματος του ΗΑ;
Ποια η σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος ΗΑ;
Να βρείτε την τιμή pH του ογκομετρούμενου διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο.
Ποιος από τους παρακάτω δείκτες είναι καταλληλότερος για την ογκομέτρηση αυτή;

(στις παρενθέσεις η περιοχή pH χρωματικής αλλαγής του κάθε δείκτη)
ερυθρό μεθυλίου (4,4 – 6,2)
φαινολοφθαλεΐνη (8,2 – 10)
μπλε βρωμοθυμόλης (6 – 7,6)
(13 µονάδες)
ΘΕΜΑ ∆
∆ιαθέτουµε τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα θερµοκρασίας 25 Ο C.
Υ1: 0,25 M HCOOH
Y2: 1 M HCOOH και ω M ΗCOONa
Υ3: 1 M HCl
Y4: 1 M HCOONa
∆ίνονται: για το HCOOH Ka=10-4
∆1.

.
Να υπολογιστεί το pH κι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων στο Υ 4.

Μονάδες 5
∆2. Αναµιγνύουµε 200 ml του Υ1 µε 50 ml του Y3 και 50 ml του Υ4 και το διάλυµα που προκύπτει αραιώνεται
µέχρι τελικού όγκου 1000 ml. Ποιο είναι το pH του τελικού διαλύµατος;
Μονάδες 6
∆3.
200ml του Υ2 αναµιγνύονται µε 800 ml του Υ1, οπότε
προκύπτει νέο ρυθµιστικό διάλυµα Υ5
µε pΗ=3.Να βρεθεί η τιµή του ω.
Μονάδες 4
Πόσα mol στερεού Ca(ΟΗ)2 πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα Υ5, χωρίς µεταβολή στον όγκο του
διαλύµατος, ώστε να µεταβληθεί το p H κατά µία
µονάδα;
Μονάδες 5
∆4. Οι παρακάτω θεωρητικές καµπύλες ογκοµέτρησης, δείχνουν την µεταβολή pH κατά την ογκοµέτρηση
ενός διαλύµατος του µονοπρωτικού οξέος ΗΑ κι ενός διαλύµατος όγκου 10 ml, του µονοπρωτικού οξέος ΗΒ,
µε το ίδιο πρότυπο διάλυµα 0,15 Μ ΝaΟΗ.

Τα δύο διαλύµατα των οξέων έχουν διαφορετικό αρχικό pH. Όταν στο διάλυµα του ΗΑ προστεθούν 5 mL του
πρότυπου διαλύµατος προκύπτει διάλυµα µε pH=4. Οι όγκοι του πρότυπου διαλύµατος που αντιστοιχούν στο ισο
δύναµο σηµείο κάθε ογκοµέτρησης αναφέρονται στο παρακάτω διάγραµµα, ενώ στο ισοδύναµο σηµείο της
ογκοµέτρησης του διαλύµατος του οξέος ΗΒ αντιστοιχεί pH=9. Να συγκρίνετε την ισχύ των δύο οξέων.
Μονάδες 5
pH
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20 Ό γκος πρότυπου διαλύµατος NaOH/mL

Τα δεδοµένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις σε όλα τα παραπάνω
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