ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ Α
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και,
δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
Α1.

Σε ένα μόριο CH2=CH−CH=O έχουμε:
α.
6 σ (σίγμα) και 2 π (πι) δεσμούς
β.
5 σ (σίγμα) και 1 π (πι) δεσμούς
γ.
7 σ (σίγμα) και 2 π (πι) δεσμούς
δ.
5 σ (σίγμα) και 4 π (πι) δεσμούς.
Μονάδες 5

Α2.

Το στοιχείο Χ, που ανήκει στην τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα και του οποίου το
ανιόν Χ2− έχει δομή ευγενούς αερίου, έχει ατομικό αριθμό:
α.
12
β.
16
γ.
20
δ.
34.
Μονάδες 5

Α3.

Ένα υδατικό διάλυμα CνΗ2ν+1CΟΟNH4 0,1 Μ
α.
είναι όξινο
β.
είναι βασικό
γ.
είναι ουδέτερο
δ.
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την οξύτητά του.
Μονάδες 5

Α4.

A5.

Ποια ένωση έχει βασικό και αναγωγικό χαρακτήρα σε υδατικό διάλυμα;
α.
HCOOH
β.
CH3COONa
γ.
(COONa)2
δ.
CH3NH3Cℓ.

Μονάδες 5

Για την αντιμετώπιση στομαχικών διαταραχών που οφείλονται στην υπερέκκριση
γαστρικού υγρού (ΗCℓ), μπορεί να χορηγηθεί:
α.
Μg(OH)2
β.
NaCℓ
γ.
C6H5OH
δ.
CH3CH2OH.
Μονάδες 5
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ ισχύει η σχέση Κa (ΗΑ) ∙ Κb (Α−) = Kw.
Υδατικό διάλυμα CH3ΝH3Cℓ έχει μικρότερο pH από υδατικό διάλυμα Νa2CΟ3.
Το άτομο του 24Cr στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει 4 μονήρη ηλεκτρόνια.
Αν σε υδατικό διάλυμα ισχύει 2 pOH = pKw, τότε το διάλυμα είναι ουδέτερο.
Η οξείδωση των πρωτοταγών και δευτεροταγών αλκοολών επιτυγχάνεται
μόνο παρουσία οξειδωτικών μέσων, όπως KMnO4 ή K2Cr2O7 παρουσία
H2SO4.
(μονάδες 5)
Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας.
(μονάδες 10)
Μονάδες 15
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Β2.

Τέσσερα δοχεία περιέχουν το καθένα μία από τις ενώσεις: αιθανικό οξύ, μεθανικό οξύ,
οξαλικό νάτριο και 2-βουτανόλη.
Αν στηριχτούμε στις διαφορετικές χημικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς
μπορούμε να βρούμε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο; Να γράψετε τις χημικές
εξισώσεις των αντιδράσεων στις οποίες βασιστήκατε για να κάνετε τη διάκριση.
Μονάδες 10

ΘEΜΑ Γ
Γ1.

Δίνεται το Σχήμα 1.

Σχήμα 1
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των δέκα ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ και
Μ.
Μονάδες 10
Γ2.

Αλκένιο Α δεν έχει στο μόριό του sp3 υβριδικά τροχιακά.
α. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του αλκενίου;

(μονάδες 2)
β. 5 g του Α πολυμερίζονται πλήρως, χωρίς τη χρήση πρόσθετων ουσιών. Πόση
είναι η μάζα του πολυμερούς που προκύπτει;
(μονάδες 3)
γ. 0,6 mol του Α αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία H2SO4, οπότε προκύπτει η
οργανική ένωση Β. Η Β αντιδρά πλήρως με 350 mL διαλύματος K2Cr2O7 1 M
παρουσία H2SO4, οπότε προκύπτει μίγμα δύο οργανικών ενώσεων Γ και Δ. Να
βρείτε τη σύσταση, σε mol, του μίγματος των Γ και Δ.
(μονάδες 10)
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Δ
Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:
Y1: ΝΗ3
0,2 Μ ,
Y2: ΗCℓ
0,4 Μ
Y3: ΝaOΗ 0,1 Μ

Κb (ΝΗ3) = 10−5

Δ1.

Αναμιγνύονται 500 mL του διαλύματος Υ1 με 500 mL του διαλύματος Y2, οπότε
προκύπτει το διάλυμα Υ4. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ4.
Μονάδες 5

Δ2.

Σε 100 mL του διαλύματος Υ4 προστίθενται 150 mL του διαλύματος Υ3, οπότε
προκύπτει διάλυμα Υ5. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Υ5, καθώς και τις
συγκεντρώσεις όλων των ιόντων του διαλύματος.
Μονάδες 14

Δ3.

Δύο μαθητές Α και Β ογκομέτρησαν, χωριστά ο καθένας, 25 mL του ίδιου αγνώστου
διαλύματος ΝΗ3 με πρότυπο διάλυμα ΗCℓ 0,1 Μ. Ο μαθητής Α χρησιμοποίησε ως
δείκτη φαινολοφθαλεΐνη με περιοχή pH αλλαγής χρώματος 8,2-10 και προσδιόρισε τη
συγκέντρωση της ΝΗ3 στο ογκομετρούμενο διάλυμα ίση με CA. O μαθητής Β
χρησιμοποίησε ως δείκτη κόκκινο του μεθυλίου με περιοχή pH αλλαγής χρώματος 4,76,2 και προσδιόρισε τη συγκέντρωση της ΝΗ3 στο ογκομετρούμενο διάλυμα ίση με CΒ.
α. Ποιος μαθητής προσδιόρισε ακριβέστερα τη συγκέντρωση της ΝΗ3 στο
ογκομετρούμενο διάλυμα;
β. Ποια από τις συγκεντρώσεις CA και CΒ είναι μεγαλύτερη;
γ. Να αναφέρετε δύο παράγοντες που γενικότερα επηρεάζουν το κατακόρυφο τμήμα
μιας καμπύλης ογκομέτρησης οξυμετρίας ή αλκαλιμετρίας.
Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας.
Μονάδες 6

Για όλα τα ερωτήματα δίνονται:
Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 C.
Κw = 10 14
Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα.
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις
απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως
μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα
βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί
με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση και
μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18:00
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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