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ΘΔΜΑ Α
A1. Η ζηαζεξά ηνληηζκνύ αζζελνύο νμένο ΗΑ δεν εμαξηάηαη από
α. ηε θύζε ηνπ ειεθηξνιύηε
β. ηε θύζε ηνπ δηαιύηε
γ. ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ειεθηξνιύηε
δ. ηε ζεξκνθξαζία .
Μονάδες 5
A2. Έλα ειεθηξόλην πνπ αλήθεη ζην ηξνρηαθό 3px κπνξεί λα έρεη ηελ εμήο ηεηξάδα θβαληηθώλ αξηζκώλ
α. (3, 1, 0, +1)
β. (3, 2, −1, −½)
γ. (3, 3, −1, +½)
δ. (3, 1, 1, +½) .
Μονάδες 5
A3.

Γηα ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ ηα ηξνρηαθά 2s θαη 2px έρνπλ
α. ίδηα ελέξγεηα β. ίδηo ζρήκα γ. ίδην πξνζαλαηνιηζκό δ. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ.
Μονάδες 5

A4. Ρπζκηζηηθό είλαη ην δηάιπκα
α. Na2CO3 0,1 M – ΝaΟΗ 0,1 M
γ. CH3COOH 0,3 M – HCl 0,1 M

β. HCN 0,2 M – ΝaCN 0,1 M
δ. NH3 0,01 M – Ca(ΟΗ)2 0,01 M
Μονάδες 5

A5.Γίλεηαη πξσηνιπηηθόο δείθηεο ΗΓ κε pΚa = 5. Αλ ν δείθηεο πξνζηεζεί ζε έλα δηάιπκα ρπκνύ κήινπ,
πνπ έρεη pΗ = 3, ηη ηηκή ζα έρεη ν ιόγνο [Γ−] / [ΗΓ];
α. 10/1
β. 1/10
γ. 100/1
δ. 1/100
Με δεδνκέλν όηη ε όμηλε κνξθή ηνπ δείθηε έρεη ρξώκα θόθθηλν θαη ε βαζηθή θίηξηλν, ηη ρξώκα ζα
απνθηήζεη ην δηάιπκα ;
α. θόθθηλν
β. θίηξηλν
γ. πνξηνθαιί
δ. άρξσκν
Μονάδες 5
ΘΔΜΑ Β
Β1. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 1Η, 7Ν, 8Ο, 11Νa θαη 15P
α. Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλήθνπλ
i) ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα .
ii) ζηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα . (κνλάδεο 2)
β. Να γξάςεηε ηνλ ειεθηξνληαθό ηύπν Lewis ηεο έλσζεο (NH4)3PO4 (κνλάδεο 3).
Μονάδες 5

Β2. Να ταρακτηρίσετε τις προτάσεις ποσ ακολοσθούν, Σωστό, ή Λάθος,
α. ε έλα πνιπειεθηξνληαθό άηνκν νη ελεξγεηαθέο ζηάζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ θαζνξίδνληαη κόλν από
ηηο ειθηηθέο δπλάκεηο ππξήλα − ειεθηξνλίνπ.
β. Αλ γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 50 mL δηαιύκαηνο νμένο ΗΑ κε pH =2 απαηηνύληαη 10 mL
δηαιύκαηνο ΝαΟΗ κε ζπγθέληξσζε 0,05 Μ , ηόηε ην νμύ ΗΑ είλαη ηζρπξό (ζ = 25ν C).
γ. Αλ έλα δηάιπκα ΝΗ4Β έρεη pH = 7 ζηνπο 25ν C , ηόηε δηάιπκα ηνπ νμένο ΗΒ κε ζπγθέληξσζε 0,1 Μ
ζα έρεη pH = 3 ζηνπο 25ν C . Γίλεηαη όηη KbNH3 = 10 – 5
δ. Αλ ε [Η3Ο+] δηαιύκαηνο CH3COOH ζπγθέληξσζε C M είλαη κεγαιύηεξε από ηε [Η3Ο+] δηαιύκαηνο
HCN ίδηαο ζπγθέληξσζεο C M, ηόηε ε βάζε CH3COO – ζα είλαη ηζρπξόηεξε από ηελ βάζε CN –
ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία .
(Μνλάδεο 4)
Να αιηιολογήζεηε όλες ηις απανηήζεις ζας.

(Μνλάδεο 1+3+3+3 = 10)
(Μονάδες 14)

Β3. Γηαζέηνπκε ηα παξαθάησ πδαηηθά δηαιύκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε 0,5 Μ ζηελ ίδηα
ζεξκνθξαζία .
Γ1: HCl , Γ2: ΝαΟΗ ,
Γ3: CH3COONa ,
Γ4: CH3COOΗ ,
Γ5: NaCl
α. Γηαηάμηε ηα παξαπάλσ δηαιύκαηα θαηά ζεηξά απμαλόκελεο ηηκήο pH θαη πξνηείλεηε ηξείο ηξόπνπο
παξαζθεπήο ελόο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο .
β. αηηηνινγήζηε γηαηί όηαλ πξνζζέζνπκε ζην ξπζκηζηηθό δηάιπκα πνπ δεκηνπξγήζαηε κηθξή πνζόηεηα
ηζρπξνύ νμένο ΗCl θαη κηθξή πνζόηεηα ηζρπξήο βάζεο ΝαΟΗ ην pH ηνπ ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο
δηαηεξείηαη ζηαζεξό .
(Μονάδες 6)
ΘΔΜΑ Γ
Γηαζέηνπκε ηα πδαηηθά δηαιύκαηα :
Γηάιπκα Τ1: CH3COOH 6% w/v
Γηάιπκα Τ2: CH3COOΝα 0,5 Μ
Γ1. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Τ1

(Μονάδες 4)

Γ2 . ε 400 mL ηνπ δηαιύκαηνο Τ1 πξνζζέηνπκε 4,8 g ζθόλεο Mg
[2CH3COOH + Mg (CH3COO)2 Μg + H2 ] , ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο .
Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη .
(Μονάδες 8)
Γ3. Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο όγθνο ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο κε pH = 5 πνπ κπνξνύκε λα παξαζθεπάζνπκε αλ
δηαζέηνπκε 1L ηνπ δηαιύκαηνο Τ1 θαη 1L ηνπ δηαιύκαηνο Τ2 ;
(Μονάδες 6)
Γ4. Αλακηγλύνπκε ίζνπο όγθνπο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο CΗ3COOΗ 1 Μ θαη πδαηηθνύ δηαιύκαηνο
HCOOH. ην ηειηθό δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη , έρνπκε [Η3Ο+] = 5·10−3 Μ.
Να ππνινγίζεηε ηελ αξρηθή ζπγθέληξσζε ηνπ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ΗCOOH. (Μονάδες 7)
Γηα όια ηα εξσηήκαηα δίλνληαη :
• Γηα ην CΗ3COOΗ: Κa = 10−5 θαη γηα ην ΗCOOH: Κa = 2·10−4
• Κw = 10-14 θαη ζ = 25ν C
• ρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο : C : 12, O : 16, H : 1, Mg : 24
• Σα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο

ΘΔΜΑ Γ
Γηαζέηνπκε ηα πδαηηθά δηαιύκαηα:
Γηάιπκα Α: CH3COOH ζπγθέληξσζεο C
Γηάιπκα Β: NaOH ζπγθέληξσζεο C
Γηάιπκα Γ: HCl ζπγθέληξσζεο 0,2 M
Γ1. Όηαλ πξνζζέζνπκε V L από ην δηάιπκα Β ζε V L δηαιύκαηνο Α πξνθύπηεη δηάιπκα κε pH = 9 , ελώ
όηαλ είρακε πξνζζέζεη V/2 L από ην δηάιπκα Β ζε V L δηαιύκαηνο Α είρε πξνθύςεη δηάιπκα κε
pH = 5. Να βξεζνύλ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ δηαιπκάησλ Α θαη Β θαη ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ
CH3COOH.
(Μονάδες 8 )
Γ2. Αλακηγλύνπκε V L από ην δηάιπκα Α θαη V L από ην δηάιπκα Γ θαη πξνθύπηεη δηάιπκα Γ.
Να βξεζεί ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH ζην δηάιπκα Γ
(Μονάδες 5)
Γ3. Πξνζζέηνπκε 0,15 mol ζηεξενύ NaOH ζε 1 L δηαιύκαηνο Γ, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα Δ.
Να ππνινγηζηεί ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Δ.
(Μονάδες 5)
Γ4. ε 50 mL ηνπ δηαιύκαηνο Α πξνζζέηνπκε νξηζκέλε πνζόηεηα ηζρπξήο βάζεο ΚΟΗ (ρσξίο λα
κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο ) ελώ ηαπηόρξνλα πξνζζέηνπκε 1-2 ζηαγόλεο ηνπ δείθηε Γ ν νπνίνο
είλαη αζζελήο βάζε . Αλ ζην ηειηθό δηάιπκα ν ιόγνο ησλ ζπδπγώλ κνξθώλ ηνπ δείθηε είλαη
[
]
10 2 λα ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα ηνπ ΚΟΗ πνπ πξνζζέζακε θαζώο θαη ην ρξώκα πνπ ζα
[ ]
απνθηήζεη ην ηειηθό δηάιπκα αλ μέξεηε όηη ε βαζηθή κνξθή ηνπ δείθηε έρεη κπιε ρξώκα ελώ ε όμηλε
θίηξηλν .
Γίλεηαη όηη : Όια ηα δηαιύκαηα βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία ζ=25°C
(Μονάδες 7)
−14
 Kw=10
 ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ δείθηε Γ Κb(Γ) = 10 – 7
 Σα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπνπλ ηηο γλσζηέο πξνζεγγίζεηο

Καιή επηηπρία

