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ΘΔΚΑΡΑ: ΣΖΚΔΗΑ Α΄ ΙΘΔΗΝ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΖ ΙΖ: ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ: 18/03/2018
ΘΔΚΑ 1Ν
ηηο εξσηήζεηο 1 – 5 λα γξάςεηε ζην θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη
δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.
1. Από ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο εθείλνο πνπ πεξηγξάθεη ην ηόλ 19 Α- είλαη ν :
α) (9p, 10n, 8e)
β) (9p, 10n, 9e)
γ) (9p, 10n, 10e)
δ) (9p, 19n, 10e)
2. 1 mol ακκσλίαο (ΝΗ3) πεξηέρεη:
α) ΝΑ άηνκα
β) 4ΝΑ άηνκα
γ) 4 άηνκα
δ) NA άηνκα Η
3. Έλα αέξην έρεη πίεζε P ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη όγθν. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηε
ζεξκνθξαζία θαη ηαπηόρξνλα ηεηξαπιαζηάζνπκε ηνλ όγθν ηόηε ε αξρηθή πίεζε:
α) ζα παξακείλεη ίδηα
β) ζα δηπιαζηαζηεί
γ) ζα ηεηξαπιαζηαζηεί
δ) ζα ππνδηπιαζηαζηεί
4. Έλα δηάιπκα Η2SO4 έρεη ζπγθέληξσζε 2 Μ. Αλ πξνζηεζεί λεξό ηόηε ε ζπγθέληξσζε
κπνξεί λα είλαη:
α) 2,5 Μ
β) 3 Μ
γ) 2 Μ
δ) 1,9 Μ
5. Η αληίδξαζε Η2 + Cl2  2HCl είλαη:
α) εμνπδεηέξσζεο
β) απιήο αληηθαηάζηαζεο
γ) δηπιήο αληηθαηάζηαζεο
δ) ζύλζεζεο
Κονάδερ 5+5+5+5+5
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ΘΔΚΑ 2Ν
2.1 Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ελώζεηο ηνπ Ν ηεο 1εο ζηήιεο κε ηνλ αξηζκό νμείδσζεο ηνπ,
ηεο 2εο ζηήιεο
Δνώζειρ Λ
1. ΗΝΟ3
2. ΝΗ3
3. Ν2
4. ΝΟ2

Απιθμοί οξείδωζηρ Λ
α. 5
β. 0
γ. 4
δ. -3
Κονάδερ 4

2.2 Σν ζηνηρείν Υ έρεη εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ Μ θαη 6e ζε απηή ηε ζηηβάδα.
α) Να ππνινγίζεηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό Z ηνπ ζηνηρείνπ Υ
β) Να γξάςεηε ηηο ειεθηξνληαθέο δνκέο ησλ ηόλησλ Ζ+1 Α- θαη Ζ+4Β+ , όπνπ Ζ ν
αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ Υ.
γ) Σν ζηνηρείν Τ αλήθεη ζηε 3ε πεξίνδν θαη ζηε δεύηεξε νκάδα. Να πεξηγξάςεηε ηη
είδνπο δεζκόο ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ Υ θαη Τ
δ) Σν ζηνηρείν Τ ζρεκαηίδεη κε ην 8Ο , όμηλν ή βαζηθό νμείδην; Αηηηνινγήζηε ηελ
απάληεζε ζαο
Κονάδερ 8
2.3 α. Να νλνκάζεηε ηηο παξαθάησ ελώζεηο
ΗgO , K3PO4, AgI , KΜnO4, HClO3 , SO2
β. Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ παξαθάησ ρεκηθώλ ελώζεσλ
πδξνμείδην ηνπ βαξίνπ, ληηξηθόο ςεπδάξγπξνο, ζεηνύρν καγλήζην, νμείδην ηνπ
αξγηιίνπ, ζεητθόο κόιπβδνο (ΘΘ), πδξνβξώκην, ππεξρισξηθό λάηξην
Κονάδερ 13
ΘΔΚΑ 3Ν
3.1. Να ζπκπιεξώζεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο επόκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο (νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο):
α)

H2

+

β)

H2S + BaCO3→

γ)

Αl

δ)

NH4NO3

+

ε)

Ca(OH)2

+ H3PO4→

+

N2 →

HCl→
Mg(OΗ)2→

ΚΝΛΑΓΔΠ 10
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3.2. Πνζόηεηα αεξίνπ θσζθνξηθνύ νμένο Η3ΡΟ4 έρεη κάδα 9,8g.
α) Πόζα moles είλαη ε πνζόηεηα απηή;
β) Πόζα κόξηα Η3ΡΟ4 θαη πόζα άηνκα Ρ πεξηέρνληαη ζε απηή ηε πνζόηεηα;
γ) Πόζν όγθν θαηαιακβάλεη ε πνζόηεηα απηή ζε STP ζπλζήθεο;
Γίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): Η(1), Ο(16), Ρ(31)
ν γξακκνκνξηαθόο όγθνο ζε STPζπλζήθεο: Vm=22,4L
o αξηζκόο Avogadro: ΝΑ=6 ∙ 1023
ο

ΚΝΛΑΓΔΠ 15

ΘΔΚΑ 4
Τδαηηθό δηάιπκα KOH (Γ1) έρεη ζπγθέληξσζε 2 Μ.
α) Πνηα είλαη ε % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1;
β) Πόζα mL λεξνύ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 100mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ1, ώζηε λα
πξνθύςεη δηάιπκα Γ2 ζπγθέληξσζεο 1 Μ;
γ) ε 300 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ2 πξνζζέηνπκε ζηεξεή πνζόηεηα KOH, ρσξίο κεηαβνιή
ηνπ όγθνπ ηνπ δηαιύκαηνο,νπόηε πξνθύπηεηδηάιπκα Γ3 ζπγθέληξσζεο 1,5 Μ. Να
ππνινγηζηεί ε κάδαηνπKOH πνπ πξνζηέζεθε.
Γίλνληαη: νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): Η(1), Ο(16), K(39)
ΚΝΛΑΓΔΠ (8+7+10)
Ρα θέμαηα επιμελήθηκαν οι καθηγηηέρ:
Αλέξανδπορ Αλεξίος
Βλάσος Ιίνα
Γάκη Βάζω
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