ΓΗΑΓΧΝΗΜΑ ΥΖΜΔΗΑ Γ’ ΛΤΚΔΗΟΤ
ΟΞΔΗΓΟΑΝΑΓΧΓΖ – ΘΔΡΜΟΥΖΜΔΗΑ – ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: ΓΔΤΣΔΡΑ 6 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΞΔΣΑΖ: 3 ΧΡΔ

ΘΔΜΑ Α
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε ζε θάζε κηα από ηηο επόκελεο ξσηήζεηο:
1. Ο αξηζκόο νμείδσζεο ηνπ νμπγόλνπ ζηηο ρεκηθέο νπζίεο Al2O3, O3, BaO2, OF2, H2O2 είλαη:
i. -2, 0, -2, +2, -1
ii. -2, 0, -1, -2, -2
iii. -2, 0, -1, +2, -1
iv. -2, 0, -2, +1, -2
Μονάδες 5
2. Καηά ηηο κεηαπηώζεηο n = 4  n = 2 θαη n = 4  n = 1 ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ
εθπέκπνληαη αθηηλνβνιίεο κε ζπρλόηεηεο f1 θαη f2 αληίζηνηρα. Γηα ηηο ζπρλόηεηεο f1 θαη f2 ηζρύεη:
i.
ii.
iii.
iv.
Μονάδες 5
3. Από ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη ηόληα Mg, F2 HCl, θαη MnO4- κπνξνύλ λα δξάζνπλ σο νμεηδσηηθά νη:
i. Mg, HCl, MnO4ii. F2, MnO4iii. F2, HCl, MnO4iv. MnO4Μονάδες 5
4. Σα ηξνρηαθά 2px θαη 3py έρνπλ:
i. Σν ίδην κέγεζνο
ii. Σελ ίδηα ελέξγεηα
iii.Γηαθνξεηηθό αδηκνπζηαθό θβαληηθό αξηζκό
iv. Γηαθνξεηηθό καγλεηηθό θβαληηθό αξηζκό
Μονάδες 5
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5. Γηα κηα ελδόζεξκε ρεκηθή αληίδξαζε ηζρύεη:
i. Σα πξνηόληα έρνπλ πςειόηεξν ελεξγεηαθό πεξηερόκελν από ηα αληηδξώληα θαη ε ΓΖ είλαη
αξλεηηθή
ii. Σα πξνηόληα έρνπλ πςειόηεξν ελεξγεηαθό πεξηερόκελν από ηα αληηδξώληα θαη ε ΓΖ είλαη ζεηηθή
iii. Σα πξνηόληα έρνπλ ρακειόηεξν ελεξγεηαθό πεξηερόκελν από ηα αληηδξώληα θαη ε ΓΖ είλαη
αξλεηηθή
iv. Σα πξνηόληα έρνπλ ρακειόηεξν ελεξγεηαθό πεξηερόκελν από ηα αληηδξώληα θαη ε ΓΖ είλαη
ζεηηθή
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Β
1. Να αιηιολογήζεηε πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο () ή ιαλζαζκέλεο (Λ).
i. ε έλα πνιπειεθηξνληαθό άηνκν ηα αηνκηθά ηξνρηαθά 4d ζπκπιεξώλνληαη πξηλ από ην αηνκηθό
ηξνρηαθό 5s, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ειαρίζηεο ελέξγεηαο.
ii. Όια ηα ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα s είλαη κέηαιια.
iii. Σα άηνκα ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο 16εο νκάδαο ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε,
έρνπλ δύν κνλήξε ειεθηξόληα
iv. Ζ ζηηβάδα κε n = 4 κπνξεί λα πεξηέρεη κέρξη 16 ειεθηξόληα κε ms = +1/2
v. Σν ρεκηθό ζηνηρείν Υ πνπ αλήθεη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη ηνπ νπνίνπ ην αληόλ Υ2έρεη δνκή επγελνύο αεξίνπ, έρεη αηνκηθό αξηζκό Ε=12.
Μονάδες 5
2. Σν άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε.
i. Πόζε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηελ δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ ζηελ ηξνρηά κε n=2; Πνηα είλαη ε ζπρλόηεηα
θαη πνην ην κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηέξγεξζε απηή;
Μονάδες 5
ii. Πόζα θσηόληα πξέπεη λα έρεη ε αθηηλνβνιία ώζηε λα δηεγεξζνύλ όια ηα άηνκα πνπ πεξηέρνληαη ζε
0,5g πδξνγόλνπ ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε; Πνηα ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο;
Γίλνληαη: h = 6.63·10-34 J·s, c = 3·108 m/s, NA = 6.023·1023 θαη Ar(H) = 1.

Μονάδες 5

3. Σν Νηθέιην έρεη αηνκηθό αξηζκό Ε = 28
i. Να γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή ζε ππνζηηβάδεο γηα ην άηνκν ηνπ Νηθειίνπ ζηε ζεκειηώδε
θαηάζηαζε. Πόζα ειεθηξόληα ζην άηνκν ηνπ Νηθειίνπ έρνπλ ml = -1;
Μονάδες 5
ii. ε πνηα ζεζε ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα (νκάδα, πεξίνδν, ηνκέαο) αλήθεη ην Νηθειην;
Μονάδες 5
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ΘΔΜΑ Γ
1. Γίλνληαη νη ζεξκνρεκηθέο εμηζώζεηο:
CH3OH (g) + 3/2O2 (g)  CO2 (g) + 2H2O (l)

ΓΖ1

CH3OH (l) + 3/2O2 (g)  CO2 (g) + 2H2O (l)

ΓΖ2

i.

Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ηεο ελζαιπίαο γηα θάζε κηα αληίδξαζε.

ii.

Να ζπγθξίλεηε ηηο ελζαιπίεο αληίδξαζεο ΓΖ1 θαη ΓΖ2

Μονάδες 3
Μονάδες 4
iii.

Να ζπγθξίλεηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη θαηά ηελ πιήξε θαύζε 1 mol CH3OH (l)
θαη 1 mol CH3OH (g) ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο.
Μονάδες 4

2. Γίλνληαη ηα ρεκηθά ζηνηρεία 7Υ θαη 12Φ
i.

Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ζέζε ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ Υ θαη Φ ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα (νκάδα,
πεξίνδν, ηνκέα)
Μονάδες 4

ii.

Πνην από ηα δύν ζηνηρεία έρεη κεγαιύηεξε ελέξγεηα πξώηνπ ηνληηζκνύ Δi1; Nα
αιηιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 5

iii.

Πνην από ηα δύν ζηνηρεία έρεη κεγαιύηεξν κέγεζνο; Να αιηιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Γηαζεηνπκε πδαηηθό δηάιπκα HCl (Γ1) ζπγθέληξσζεο C1. Πνζόηεηα 400 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 κπνξεί λα
απνρξσκαηίζεη κέρξη 250 mL δηαιύκαηνο ΚMnO4 ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ. ύκθσλα κε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε
HCl + KMnO4  Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O
i.

Να ππνινγίζεηε ηελ ζπγθέληξσζε C1 ηνπ δηαιύκαηνο Γ1.
Μονάδες 8

ii.

ε 250 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζεηνπκε πνζόηεηα Mg, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ
δηαιύκαηνο, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Γ2 θαη ειεπζεξώλνληαη 1,12 L αεξίνπ Ζ2, κεηξεκέλα ζε
STP ζπλζήθεο. Να ππνινγίζεηε:
Α. ηνλ αξηζκό ησλ moles ηνπ Mg πνπ πξνζηέζεθε.
Μονάδες 8
Β. ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ νπζηώλ ζην δηάιπκα Γ2.
Μονάδες 9
Γίλεηαη ε αληίδξαζε : HCl + Mg  MgCl2 + H2

Καλή Δπιηυχία!!!!
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