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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ζήτηµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Να βρείτε ποια από τα ακόλουθα σύνολα δεσµών αντιστοιχεί στο µόριο
CH3 - C≡C - CH3

α) 3σ, 1π
β) 8σ, 1π
γ) 9σ, 2π
δ) 3σ, 2π

(Μονάδες 5)

2. Ένα υδατικό διάλυµα είναι βασικό στους 25o C , όταν:

α) [OH -]>[H3O
+]

β) [OH -]<[H3O
+]

γ) pH<7
δ) pOH>7

(Μονάδες 5)

3. Η αντίδραση:
CH3Cl+CH3CH2ONa→CH3-O-CH2CH3+NaCl

χαρακτηρίζεται ως:

α) Αντίδραση αποικοδόµησης.
β) Αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης.
γ) Αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης.
δ) Αντίδραση πυρηνόφιλης προσθήκης.

(Μονάδες 5)

4. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τις παρακάτω προτάσεις,
συµπληρώνοντας τα κενά µε τις κατάλληλες λέξεις:

α) Η διαδικασία σχηµατισµού ιόντων κατά τη διάλυση µοριακών ενώσεων
στο H2O, ονοµάζεται ………………….…

β) Ουσίες, όπως το H2O, που µπορούν να δρουν είτε ως οξέα είτε ως
βάσεις, ονοµάζονται …………………..…

(Μονάδες 5)
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5. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα συµπληρωµένο
κατάλληλα:

α β γ δ ε

Συζυγές 

οξύ HCOOH NH4

+
H2O

Συζυγής 

βάση CIO
-

H2O

(Μονάδες 5)

Ζήτηµα 2ο

1. ∆ίνονται τα στοιχεία H, O, Cl που έχουν ατοµικούς αριθµούς 1, 8, 17,
αντίστοιχα.

2. 
α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των

παραπάνω στοιχείων στη θεµελιώδη κατάσταση και να αναφέρετε
ονοµαστικά τις αρχές και τον κανόνα της ηλεκτρονιακής δόµησης.

(Μονάδες 6)
β. Να γράψετετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του χλωριώδους οξέος

(HClO2)
(Μονάδες 5)

3. Υδατικό διάλυµα µεθανικού οξέος (HCOOH) αραιώνεται µε νερό σε σταθερή
θερµοκρασία. Πώς µεταβάλλεται ο βαθµός ιοντισµού του HCOOH µε την
αραίωση; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας (θεωρείται ότι ισχύουν οι
προσεγγιστικοί τύποι).

(Μονάδες 5)

4. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένες τις παρακάτω
χηµικές εξισώσεις:
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(Μονάδες 9)

Ζήτηµα 3ο

4,48 L αερίου αιθενίου, µετρηµένα σε κανονικές συνθήκες (stp), διοχετεύονται
σε H2O (σε όξινο περιβάλλον) και παράγεται η οργανική ένωση (Α). Η ένωση
(Α) αποµονώνεται και η ποσότητα της χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη (Ι) και (ΙΙ).

Α. Στο (Ι) µέρος της ένωσης (Α) προστίθεται ισοµοριακή ποσότητα SOCl2. Να
υπολογίσετε τον όγκο των ανόργανων αερίων προϊόντων της αντίδρασης
σε κανονικές συνθήκες (stp).

(Μονάδες 12)

Β. Το (ΙΙ) µέρος της ένωσης (Α) θερµαίνεται και αντιδρά πλήρως µε αλκαλικό
διάλυµα ιωδίου (I2|NaOH), οπότε σχηµατίζεται κίτρινο ίζηµα.

1. Να γράψετε αναλυτικά τα στάδια και τη συνολική αντίδραση της ένωσης
(Α) µε το αλκαλικό διάλυµα ιωδίου.

(Μονάδες 8)

2. Να υπολογίσετε τη µάζα του ιζήµατος.
(Μονάδες 5)

Όλες οι αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές. ∆ίνονται τα ατοµικά βάρη:
H: 1, C: 12, I: 127
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Ζήτηµα 4ο

Υδατικό διάλυµα αιθανικού νατρίου (CH3COONa) 0,1 M όγκου 2 L (διάλυµα ∆1

) έχει pH = 9.

a. Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισµού Ka του αιθανικού οξέος
(Μονάδες 8)

b. Στο 1 L από το διάλυµα ∆1 προστίθενται 99 L νερού, οπότε προκύπτει το
διάλυµα ∆2. Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος ∆2.

(Μονάδες 8)

c. Στο υπόλοιπο 1 L από το διάλυµα ∆1 διαλύονται 0,05 mol υδροχλωρίου
(HCl), χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του διαλύµατος , οπότε προκύπτει το
διάλυµα ∆3. Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος ∆3.

(Μονάδες 9)

Όλα τα παραπάνω διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 25οC.
∆ίνεται: Kw = 10 -14 .
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ζήτηµα 1ο

1. γ.
Στον τριπλό δεσµό υπάρχουν 2π και 1σ δεσµοί. Όλοι οι άλλοι είναι σ
δεσµοί. Έτσι στο µόριο υπάρχουν 2π και 9σ δεσµοί..

2. α.
Αν [OH-] = [H3O

+]: ουδέτερο διάλυµα.
Αν [OH-] > [H3O

+]: βασικό διάλυµα
Αν [OH-] < [H3O

+]: όξινο διάλυµα.

3. β.
CH3

δ+Clδ-+CH3CH2Ο
-Na+

→CH3-O-CH2 CH3+NaCl
Το ιόν CH3CH2Ο

- είναι πυρηνόφιλο.

4. α. ιοντισµός, β. αµφιπρωτικές.

5. Σε κάθε ζεύγος: συζυγές οξύ – συζυγής βάση, η διαφορά τους είναι κατά
ένα πρωτόνιο (H+). Έτσι συµπληρώνουµε τον παρακάτω πίνακα:

α β γ δ ε

Συζυγές 

οξύ HCIO HCOOH NH4

+
H3O H2O

Συζυγής 

βάση CIO
-

HCOO
-

NH3 H2O OH
-

Ζήτηµα 2ο

1.α:

1H : 1s1

8O : 1s2,, 2s2 , 2p4

17Cl : 1s2,, 2s2 ,2p6, 3s2, 3p5

Οι παραπάνω ηλεκτρονιακές δοµές πραγµατοποιούνται µε βάση τα εξής:

1) Αρχή ελάχιστης ενέργειας.
2) Απαγορευτική αρχή του Pauli.
3) Κανόνας του Hund.

β.
1) Συνολικά e σθένους 1+7+2⋅6=20 e.
2) H-O-Cl-O : δεσµικά e = 6e.

Κατανέµονται στα άτοµα O και Cl, ώστε να αποκτήσουν συµπληρωµένη
εξωτερκή στοιβάδα µε 8e:

3) Μη δεσµικά e = 20 -6 =14e



Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

                              ..    ..   ..

H-O-Cl-O:

                  ¨    ¨    ¨

2. Ο ιοντισµός του HCOOH γράφεται:

HCOOH + H2O↔H3O
+ + HCOO-

Σύµφωνα µε τον τύπο αραίωσης του Ostwald: Ka = α2C, όπου:

Ka : η σταθερά ιοντισµού του οξέος που δεν µεταβάλλεται κατά την αραίωση
του διαλύµατος,
α: ο βαθµός ιοντισµού του οξέος,
C: η συγκέντρωση του διαλύµατος (mol/lit), συµπεραίνουµε ότι κατά την
αραίωση του διαλύµατος η συγκέντρωση C ελαττώνεται, οπότε ο βαθµός
ιοντισµού α µεγαλώνει, ώστε το α2C να διατηρείται σταθερό.

3.

Επειδή η τελική ένωση (Ζ) είναι πρωτοταγής αλκοόλη µε 1 άτοµο C
περισσότερο, συµπεράναµε ότι ένωση (∆) είναι η µεθανάλη.
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Ζήτηµα 3ο

Για το αιθένιο:

mol 2,0
4,22

48,4
n ==

                                            (Α)

CH2=CH2 + H-OH 
+

→

H

 CH3- CH2OH

0,2 mol                           0,2 mol

Σε κάθε µέρος έχουµε 0,1 mol CH3- CH2OH
         (Α)

 CH2- CH2ΟΗ + SOCl2 → CH3CH2Cl +SO2
↑ + HCl↑

           0,1 mol                           0,1 mol  0,1 mol

Συνολικά παράγονται 0,2 mol αερίων που έχουν όγκο:

0,2 • 22,4 = 4,48 lit.

            (Α)

CH3- CH2OH + Ι2 → CH3 CH=Ο + 2ΗΙ    1o στάδιο

CH3 CH=Ο + 3Ι2 → CI3- CH =O + 3 ΗΙ   2o στάδιο

CI3CH = O + OH- → CHI3↓ + HCOO-       3o στάδιο

Επειδή το περιβάλλον είναι αλκαλικό:

5ΗΙ + 5ΟΗ- 
→ 5Η2O + 5Ι-

Συνολικά:

CH3-CH2OH + 4Ι2 +6ΟΗ-
→ CHI3  + HCOO- + 5Η2O +5I-

       0,1 mol                   0,1 mol

To κίτρινο ίζηµα CHI3 είναι 0,1 mol

gr 39,43940,1mMBnm
MB

m
n =⋅=⇒⋅=⇒=
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Ζήτηµα 4ο

a. Το άλας CH3COONa διαλυόµενο στο νερό διίσταται πλήρως :
CH3COONa → CH3COO- + Na+

                               0,1 Μ       0,1Μ         0,1Μ

Το ανιόν CH3COO- ιοντίζεται αντιδρώντας µε το H2O ως εξής:

CH3COO- + H-OH ↔ CH3COOH + OH-

Ιοντίζονται:     xM
Παράγονται:       - xM xM
Ιοντική Ισορροπία:  (0,1 – x) M xM

)1(
x0,1

x x
K

b

−

=

0,1x-0,1:Θεωρούµε ≈

Επίσης: pH = 9 ⇒ pOH = 14 – 9 = 5, οπότε:

[OH-] = x = 10-5 M
(1) ⇒ Kb = 10-9

Για κάθε συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης ισχύει ότι: Ka • Kb = Kw

Έτσι:
Ka = 10-14/10-9 = 10-5 .

b. Γίνεται αραίωση του αρχικού διαλύµατος, οπότε ισχύει:

C1 • V1 = C2 • V2 ⇒ 0,1 • 1 = C2 • 100 ⇒ C2  = 10-3 M.

CH3COONa → CH3COO-    +     Na+

      10-3 M              10-3 M        10-3 M

CH3COO- + H-OH ↔ CH3COOH + OH-

Αρχικά:  10-3 M  -  -
Ιοντίζονται:    yM  -  -
Παράγονται:     -    yM    yM 

Ιοντική Ισορροπία: (10-3 – y) M yM       yM

Kb = y • y/(10-3 – y) ⇒ 10-9 = y2/10-3 ⇒ y2 = 10-12 ⇒ y = 10-6 M.

Άρα:
[OH-] = 10-6 M, pOH = - log10-6 = 6

⇒ pH = 14 – 6 ⇒ pH = 8.

c. Στο υπόλοιπο 1 lit διαλύµατος CH3COONa 0,1 Μ περιέχονται

n = C • V = 0,1 • 1 = 0,1 mol CH3COONa.

Γίνεται αντίδραση µε το HCl ως εξής:

            CH3COONa  +  HCl   → CH3COOH + NaCl
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Αρχικά: 0,1 mol 0,5 mol  -  -
Αντιδρούν: 0,5 mol 0,5 mol  -  -
Παράγονται:     -  - 0,5 mol 0,5 mol

Τελικά: 0,5 mol  - 0,5 mol 0,5 mol

Έχει προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει 0,05M CH3COONa και 0,05mol
CH3COOH.

Έχουµε επίδραση κοινού ιόντος.
CH3COONa → CH3COO-  +   Na+

                                       0,05M         0,05M      0,05M

CH3COOH + H2O ↔ CH3COO- + H3O
+

Αρχικά: 0,05 Μ  -  -
Ιοντίζονται: ωΜ  -  -
Παράγονται:     - ωΜ ωΜ

Ιοντική Ισορροπία: (0,05 - ω) Μ (0,05 + ω)Μ ωΜ

ω05,0

ω)ω05,0(

−

+
=Κ

α

Κάνοντας τις προσεγγίσεις έχουµε:

10-5 =
0,05ω
0,05

 ⇒ ω = 10-5 = [H3O
+]

pH = -log10-5 = 5.


