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ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
ΥΗΜΔΙΑ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΔΜΑ Α
Α.1  β
Α.2  β
Α.3  γ
Α.4  δ
Α.5  δ

ΘΔΜΑ Β
Β.1

α. 12Mg: 1s22s22p63s2
3ε πεξίνδνο / IIA ή 2ε νκάδα
1s22s22p1
2 πεξίνδνο / IIIA ή 13ε νκάδα
5B:
ε
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β. Σε κία πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ε αηνκηθή αθηίλα απμάλεηαη θαζώο
θηλνύκαζηε από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, δειαδή κε ηελ κείσζε ηνπ
αηνκηθνύ αξηζκνύ (κεηώλεηαη ην δξαζηηθό ππξεληθό θνξηίν – κεηώλεηαη ε
έιμε ηνπ ππξήλα πάλσ ζηα ειεθηξόληα ζζέλνπο).
Σε κία νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ε αηνκηθή αθηίλα απμάλεηαη θαζώο
θηλνύκαζηε από πάλσ πξνο ηα θάησ, δειαδή κε ηελ αύμεζε ηνπ αηνκηθνύ
αξηζκνύ (πξνζηίζεληαη ζηηβάδεο ζηα άηνκα – κεηώλεηαη ε έιμε ηνπ ππξήλα
πάλσ ζηα ειεθηξόληα ζζέλνπο).
Άξα ην 12Μg έρεη κεγαιύηεξε αθηίλα από ην 5B γηαηί βξίζθεηαη πην
αξηζηεξά θαη πην θάησ ζην Πεξηνδηθό Πίλαθα.
γ. Παξαηεξνύκε όηη γηα ην ζηνηρείν Φ ηζρύεη i3  i4. Δπνκέλσο κεηά ηνλ
3ν ηνληηζκό ηνπ Φ (έρνληαο δειαδή απνβάιεη 3 ειεθηξόληα) ην ηόλ απνθηά
ζηαζεξή δνκή (επγελνύο αεξίνπ). Γειαδή ην Φ είρε 3 ειεθηξόληα ζηελ
εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα θαη θαηά ζπλέπεηα αλήθεη ζηελ 3ε νκάδα ηνπ
Πεξηνδηθνύ Πίλαθα. Δπνκέλσο ην ζηνηρείν Φ είλαη ην 5.
δ. Σηελ ππνζηηβάδα 2p.
ε. i1  i2 δηόηη πην εύθνια απνκαθξύλεηαη ειεθηξόλην από νπδέηεξν
άηνκν παξά από θνξηηζκέλν ηόλ (ν ππξήλαο αζθεί κεγαιύηεξε ειθηηθή
δύλακε πάλσ ζηα ιηγόηεξα ειεθηξόληα ηνπ ηόληνο).
Β.2 α. Ζ θακπύιε 1 αληηζηνηρεί ζην Ζ2
Ζ θακπύιε 2 αληηζηνηρεί ζην CO
β. Από ην δηάγξακκα παξαηεξνύκε όηη ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ
θακπύιε 1 είλαη δηπιάζηα από ηε κεηαβνιή ζηελ θακπύιε 2. Δπίζεο
ζύκθσλα κε ηε ρεκηθή εμίζσζε ν ζπληειεζηήο ηνπ H2 είλαη δηπιάζηνο από
ηνλ ζπληειεζηή ηνπ CO. Άξα ην CO αληηζηνηρεί ζηελ θακπύιε 2 θαη ην H2
ζηελ θακπύιε 1.
γ. i. Ζ ζεξκνθξαζία Τ2 είλαη κεγαιύηεξε γηαηί ε αληίδξαζε είλαη εμώζεξκε
θαη επλνείηαη από ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζύκθσλα κε ηελ αξρή Le
Chatellier. Ζ κείσζε ηεο Τ κεηαηνπίδεη ηελ ρεκηθή ηζνξξνπία πξνο ηα
πξντόληα θαη απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο CH3OH.
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ii. Σηελ 2 απνθαζίζηαηαη πην γξήγνξα ρεκηθή ηζνξξνπία γηαηί ε αύμεζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη επνκέλσο
θαηαιήγεη ζε ηζνξξνπία ζε κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα.
Β.3 α. Ζ θαηάιπζε είλαη νκνγελήο γηαηί ν θαηαιύηεο είλαη ζηελ ίδηα θάζε
κε ηα αληηδξώληα.
β. Τν ζρήκα 3.
γ. Ζ αληίδξαζε είλαη εμώζεξκε θαη επνκέλσο ε ελέξγεηα ησλ πξντόλησλ
είλαη κηθξόηεξε από ηελ ελέξγεηα ησλ αληηδξώλησλ. Με ηελ πξνζζήθε
θαηαιύηε κεηώλεηαη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο αληίδξαζεο άξα ε
αληίδξαζε 2 πξέπεη λα έρεη κηθξόηεξε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο από ηελ 1.

ΘΔΜΑ Γ
Γ.1

α. Οη δεηνύκελνη ζπληαθηηθνί ηύπνη είλαη:
Α: CH3(CH2)CHBr-CHBr(CH2)7COOH
Β: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7COONa
Γ: CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COONa
Γ: CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COOH
Λ: CH3(CH2)7CH2CH2(CH2)7COOCH2CH3
Φ: Ζ2Ο
Δ: CH3(CH2)7CH2CΟ(CH2)7COOH
Θ: CH3(CH2)7CH2C(CH3)(ΟMgBr)(CH2)7COOH
I: CH3(CH2)7CH2C(CH3)(ΟΖ)(CH2)7COOH
Χ: ΖCl
Ε: CH3(CH2)7CH2CΖ(CΝ)(CH2)7COOH
Κ: CH3(CH2)7CH2CΖ(CΟΟΖ)(CH2)7COOH
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β. Τν δηάιπκα Br2 / CCl4
γ. 5 CH3(CH2)7CH2CΖ(ΟΖ)(CH2)7COOH + 2 ΚMnO4 + 3 H2SO4 →
5 CH3(CH2)7CH2CΟ(CH2)7COOH + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O
δ. Ζ έλσζε Δ δε δίλεη ηελ ησδνθνξκηθή γηαηί δελ είλαη ηεο κνξθήο:
CH3-CO-(CH2)λ-COOH.
ε. Αζηαζήο έλσζε: CH3(CH2)7CΖ=C(OH)(CH2)7COOH θαη
ηειηθό πξνηόλ: CH3(CH2)7CΖ2-CO-(CH2)7COOΖ
ή
αζηαζήο έλσζε: CH3(CH2)7C(ΟΖ)=CH(CH2)7COOH θαη
ηειηθό πξνηόλ: CH3(CH2)7-CΟ-CH2(CH2)7COOH
Γ.2
α. Υπνινγίδνπκε ηα mol ηνπ ειαηθνύ νμένο: 0,5 mol
Υπνινγίδνπκε ηα mol ηνπ Br2: 0,8 mol
Από ηε ζηνηρεηνκεηξία ηεο αληίδξαζεο βξίζθνπκε όηη ζε πεξίζζεηα είλαη ην
Br2, νπόηε αληηδξά πιήξσο ην ειαηθό νμύ.
Πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε:
CH3(CH2)CH=CH(CH2)7COOH + Br2 →
CH3(CH2)CHBr-CHBr(CH2)7COOH
Έηζη 1 mol CH3(CH2)CH=CH(CH2)7COOH παξάγεη 1 mol
CH3(CH2)CHBr-CHBr(CH2)7COOH
0,5
mol
CH3(CH2)CH=CH(CH2)7COOH
παξάγνπλ
ρ=;
mol
CH3(CH2)CHBr-CHBr(CH2)7COOH
Υπνινγίδνπκε ρ = 0,5 mol CH3(CH2)CHBr-CHBr(CH2)7COOH θαη
επνκέλσο ε κάδα ηνπ πξνηόληνο πξνζζήθεο είλαη 221 g.
β. Tα mol ηνπ Βr2 πνπ πεξίζζεςαλ είλαη 0,3 θαη ζα αληηδξάζνπλ κε ην
CH2=CH2.
Πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε:
CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br
Έηζη 1 mol CH2=CH2 αληηδξά κε 1 mol Br2
ς = ; mol mol CH2=CH2 αληηδξνύλ κε 0,3 mol Br2
Υπνινγίδνπκε ς = 0,3 mol CH2=CH2. Δπνκέλσο ό όγθνο ηνπ CH2=CH2 ζε
STP είλαη 6,72 L.
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ΘΔΜΑ Γ
Γ.1

α.

(mol) C(s) + 2Ζ2(g)
X.Η. n-x
n-2x

CΖ4(g)
x

Σε πεξίζζεηα βξίζθεηαη ν C, επνκέλσο ν ππνινγηζκόο ηεο απόδνζεο
βαζίδεηαη ζην Ζ2.
Ηζρύεη: α = 2x / n
άξα 0,5n=2x.
x

CH4   0,1  V
K c  0,1 
2
2
 2x 
H 2 
Δπνκέλσο n = 100 mol.

 0,1  x  25mol

V 



Γ.2
α. Ζ δεηνύκελε εμίζσζε ζσζηά ζπκπιεξσκέλε έρεη σο εμήο:
2 CH4(g) + 2 NH3(g) + 3 O2 → 2 HCN(g) + 6 H2O(g)
β. i) Πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε:
HCOONa + HCl → HCOOH + NaCl
Σην Η.Σ. έρνπκε: n(HCOONa) = n(HCl)
c(HCOONa) V(HCOONa) = c(HCl) V(HCl)
c(HCOONa) 0,02 = 0,2 0,02
c(HCOONa) = 0,2 M
ii) Πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε:
HCOONa + HCl → HCOOH + NaCl
Όηαλ έρνπκε πξνζζέζεη 10 mL από ην πξόηππν δηάιπκα έρεη αληηδξάζεη ε
κηζή πνζόηεηα ηνπ HCOONa (δειαδή βξηζθόκαζηε ζην κέζν ηεο
νγθνκέηξεζεο). Έηζη ζηε θσληθή θηάιε, ην δηάιπκα έρεη HCOONa,
HCOOH θαη NaCl κε ζπγθεληξώζεηο:
c(HCOONa) = c(HCOOΖ) = c(NaCl) = 0,002 / 0,03 M
To δηάιπκα είλαη ξπζκηζηηθό αθνύ έρεη ην ζπδπγέο δεύγνο HCOO- /
HCOOΖ κε ίζεο ζπγθεληξώζεηο θαη επνκέλσο ηζρύεη:
[H3O+] = Ka c(HCOOΖ) / c(HCOO-) ή [H3O+] = Ka.
Από ηελ θακπύιε ηεο νγθνκέηξεζεο βιέπνπκε ην pH είλαη 4 θαη έηζη
θαηαιήγνπκε Ka = 10-4.
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iii) Σην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη πλήπηρ
αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο ηνπ άιαηνο HCOONa θαη ηνπ ηζρπξνύ νμένο
HCl. Σπλεπώο ζην ηειηθό δηάιπκα έρνπκε κόλν ην αζζελέο νμύ HCOOH κε
ζπγθέληξσζε 0,1 Μ.
Πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ αθόινπζε ρεκηθή
εμίζσζε:
HCOOH + H2O
HCOO- + Ζ3Ο+
Με βάζε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ αζζελνύο νμένο HCOOH (ε νπνία
ππνινγίζηεθε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα) έρνπκε
Κa = [HCOO-] [Ζ3Ο+] / [HCOOH] θαη θαηαιήγνπκε όηη pH = 2,5.
iv) Καηαιιειόηεξνο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηειηθνύ ζεκείνπ ηεο
νγθνκέηξεζεο είλαη ην θπαλνύλ ηεο ζπκόιεο, εθόζνλ ε πεξηνρή αιιαγήο
ρξώκαηόο ηνπ πεξηιακβάλεη ην pH ηνπ ηζνδύλακνπ ζεκείνπ.
v) H πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ HCN είλαη ηζνκνξηαθή κε απηήλ ηνπ HCOONa
δειαδή
n(HCΝ) = 0,4 mol.
n(HCΝ) = V(HCΝ) / Vm, άξα V(HCΝ) = 8,96 L.
Γ.3
α. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ηνπ HCOO- ζα ΜΔΗΨΘΔΗ αθνύ
πξαγκαηνπνηείηαη αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο, κεηώλεηαη ε [OH-] θαη ε ζέζε
ηζνξξνπίαο κεηαηνπίδεηαη αξηζηεξά (ιόγσ αξρήο Le Chatelier).
β. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ηνπ HCOO- ζα ΑΥΞΖΘΔΗ αθνύ έρνπκε
επίδξαζε θνηλνύ ηόληνο ζηα ηόληα ΟΖ- θαη ε ζέζε ηζνξξνπίαο κεηαηνπίδεηαη
αξηζηεξά (ιόγσ αξρήο Le Chatelier).
γ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ ηνπ HCOO- ΓΔ κεηαβάιιεηαη αθνύ ε
κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ δε κεηαηνπίδεη ηε ζέζε ηεο ηνληηθήο
ηζνξξνπίαο (πξνζνρή: δε κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο, αιιά ν
όγθνο ηνπ δνρείνπ).

Δπηκέιεηα απαληήζεσλ:
Κιάδνο Φεκηθώλ
Μάπιορ Σπιανηαθύλλος
Μαπία Μπαπκαλέξη
Γιάννηρ Μοςηζάκηρ
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