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23ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Χηµείας – 21 Μαρτίου 2009
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
e-mail: info@eex.gr
http://www.eex.gr chemchro@eex.gr
- ∆ιάρκεια διαγωνισµού 3 ώρες.

Μην ξεχάσετε να γράψετε ευανάγνωστα, στο χώρο που θα καλυφθεί αδιαφανώς, το
όνοµά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθµό του τηλεφώνου σας, το όνοµα του σχολείου
σας, την τάξη σας και τέλος την υπογραφή σας.
-

- Να καλύψετε τα στοιχεία σας, αφού προηγουµένως πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας κατά την παράδοση
του γραπτού σας.
- Για κάθε ερώτηση του 1ου Μέρους µια και µόνον απάντηση από τις τέσσερις αναγραφόµενες είναι
σωστή. Να την επισηµάνετε και να γράψετε το γράµµα της σωστής απάντησης (A, B, Γ ή ∆) στον πίνακα
της σελίδας 7, ∆ΙΧΩΣ ΣΧΟΛΙΑ.
Προσοχή:
η σελίδα µε τις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής πρέπει να επισυναφθεί µε
συρραπτικό στο εξώφυλλο του Τετραδίου των Απαντήσεων και µε το ονοµατεπώνυµο του µαθητή.
- Κάθε σωστή απάντηση του 1ου Μέρους (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) λαµβάνει 2
µονάδες. Ο προβλεπόµενος µέσος χρόνος απάντησης για κάθε ερώτηση είναι περίπου 3 µε 4 min.
Εποµένως δεν πρέπει να καταναλώσετε περισσότερο από µια περίπου ώρα και 20 min για το µέρος αυτό.
Αν κάποια ερώτηση σας προβληµατίζει ιδιαίτερα, προχωρήστε στην επόµενη και επανέλθετε, αν έχετε
χρόνο. Στo 2ο Mέρος των ΑΣΚΗΣΕΩΝ αφιερώνεται ο υπόλοιπος χρόνος.
- Οι απαντήσεις για τα προβλήµατα του 2ου Μέρους θα γραφούν στο τετράδιο των απαντήσεων. Οι
βαθµοί για τα προβλήµατα του 2ου Μέρους είναι συνολικά 60.
- ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ = 100
- Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήµατα.
- Θα βραβευθούν οι µαθητές µε τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις.
- Ο χρόνος είναι περιορισµένος και εποµένως διατρέξτε γρήγορα όλα τα ερωτήµατα και αρχίστε να
απαντάτε από τα πιο εύκολα για σας.
ΦYΣIKEΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ο αριθµός Avogadro, N A, L = 6,022 ·1023 mol-1
η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol-1
σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K-1 mol-1 = 0,082 L atm mol-1 K-1
µοριακός όγκος αερίου σε STP V m = 22,4 L/mol
1 atm = 760 mm Hg
K w = 10-14 mol2 L-2 στους 25 °C
Σχετικές ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη):
H=1
C = 12
Mg = 24
S = 32
Zn = 65,4
Br = 80
Fe = 56
Al = 27
Mn = 55
Cr = 52

O = 16
Cl = 35,5
I = 127
Ηe= 4
K = 39

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ Scientific calculator
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N = 14
Na = 23
Cu = 63,5
F = 19
Ca = 40

23ος ΠΜ∆Χ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

21-03-2009

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1.

Ο µέγιστος αριθµός ατοµικών τροχιακών του φλοιού n = 4 είναι
Α. 2
Β. 8
Γ. 10
∆. 16
Ε. 32

2.

Για κάθε τιµή του κβαντικού αριθµού l, ο αριθµός των δυνατών τιµών του
κβαντικού αριθµού m είναι:
Α. 2 l
Β. n +1
Γ. n2
∆. 2.l +1)
Ε. 2.n +1

3.

Ποιο από τα παρακάτω σύνολα κβαντικών αριθµών ηλεκτρονίου είναι δυνατόν;
Α. n = 4 l = 3 m = -3 m s = 0
Β. n = 4 l = 0 m = 0 m s = +½
Γ. n = 4 l = 4 m = -4 m s = -½
∆. n = 4 l = 0 m = +2 m s = -½
Ε. n = 4 l = 2 m = +2 m s = 0
4.
Οι υβριδοποιήσεις (υβριδισµοί) του ατόµου του βορίου στην παρακάτω
αντίδραση µεταβάλλονται:
BF3 + F- → [BF4] Α. από sp2 σε sp3
Β. από sp3 σε sp2
Γ. από sp2 σε sp
∆. από sp3σε sp
Ε. από sp σε sp3
5. Σηµειώστε ποια από τις παρακάτω εστεροποιήσεις είναι σωστή. Tο ισότοπο του
οξυγόνου 18O* είναι ραδιενεργό κι επισηµαίνεται η ένωση που το φέρει.
CH3COOC2H5 + H218O
A. CH3COOH + C2H518OH
B. HO-NO + C2H518OH
C2H518O-NO + H2O
18
Γ. HO-SO3H + C2H5 OH
C2H518O- SO3H + H2O
∆. HO-NO2 + C2H518OH
C2H518O-NO2 + H2O
18
CH3COOC2H5 + H218O
Ε. CH3CO O H + C2H5OH
6. Οι στοιχειοµετρικοί συντελεστές της παρακάτω αντίδρασης
CrI3(aq) + Cl2(aq) + OH-(aq) → CrO42-(aq) + IO4-(aq) + Cl-(aq) + Η2Ο
είναι:
Α. 1,4,26 → 1,3,8,13
Β. 2,16,32 → 2, 6, 32, 52
Γ. 3,4, 60 → 3, 12, 8, 30
∆. 2,27,64→2,6,54,32
E. 2, 27, 56 → 2, 6, 54, 28
7. Από τα παρακάτω ρυθµιστικά διαλύµατα (CH3COONa/CH3COOH ) το
περισσότερο όξινο είναι αυτό µε µοριακές συγκεντρώσεις αντίστοιχα:
Α. 1 Μ/1 Μ
Β. 0,1 Μ/1 Μ
Γ. 10-12 Μ/ 10-9 Μ
-20
-10
∆. 10 Μ/ 10 Μ
Ε. 0,2 Μ/0,1 Μ
8. H µεταβολή του αριθµού οξείδωσης του θείου (S) στις τρεις παρακάτω εξισώσεις
των αντιδράσεων
SO32-(aq) + 2H+(aq)
SO2(aq) + H2O(l)
S(s) + SO32-(aq)
S2O32-(aq)
S2O32-(aq)+2H3O+(aq)
S(s) + SO2((g) + 3H2O(l)
είναι αντίστοιχα:
A. 2, 2 και 0
B. 0, 2 και 2
Γ. 2, 2 και 2
∆. 0, 2 και 0
Ε. 2, 0 και 2
2
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9. Ποια πρέπει να είναι η αναλογία των συγκεντρώσεων δύο διαλυµάτων, ενός
διαλύµατος άλατος CH3COONa και ενός διαλύµατος οξέος CH3COOH, έτσι ώστε αν
αναµιχθούν ίσοι όγκοι τους να προκύψει διάλυµα µε pH = 6; ∆ίνεται K α = 1,8·10-5 .
A. 18/ 1 B. 2/1

Γ. 9/2

∆. 9/1

Ε. 1/1

10. Το pH υδατικού διαλύµατος 1M ασθενούς βάσης RNH2 µε σταθερά ιοντισµού
K b =10-5 είναι:
Α. 2
Β. 2,5
Γ.
12
∆. 11,5
Ε. 10
11. Αν τα παρακάτω αντιδραστήρια εντός όξινου υδατικού διαλύµατος βρίσκονται σε
πρότυπη κατάσταση, ποια από αυτά δεν προχωρά αυθόρµητα σε αντίδραση προς τα
δεξιά;
Α.10Cl-(aq) + 2MnO4- (aq) + 16H+(aq)→ 5Cl2(g) + 2Mn2+(aq) + 8H2O(l)
Β. 10Br-(aq) + 2MnO4- (aq) + 16H+(aq)→ 5Br2(l) + 2Mn2+(aq) + 8H2O(l)
Γ. 6Cl-(aq) + 2CrO42- (aq) + 16H+(aq)→ 3Cl2(g) + 2Cr3+(aq) + 8H2O(l)
∆. 10F-(aq) + 2MnO4- (aq) + 16H+(aq)→ 5F2(g) + 2Mn2+(aq) + 8H2O(l)
Ε. 3Sn2+(aq) + Cr2O72- (aq) + 14H+(aq)→ 3Sn4+(aq) + 2Cr3+(aq) + 7H2O(l)
12. Η οργανική ένωση που αντιδρά µε αντιδραστήριο Fehling είναι:
Α. HCOOH Β. CH3COCH3 Γ. CH3CH2OCH3 ∆. CH3COOH Ε. CH3COOCH2CH3
13. Η προσθήκη ισοπροπυλοµαγνησιοχλωριδίου σε βουτανόνη και η αφυδάτωση του
προϊόντος που προκύπτει µε θειικό οξύ σχηµατίζει την οργανική ένωση:
Α. 2,3-διµεθυλο-3-υδροξυ-πεντανόνη
Β. 2-µεθυλο-3-µεθοξυ-πεντανόνη
Γ. 2,3-διµεθυλο-2-υδροξυ-πεντανόνη
∆. 2,2-διµεθυλο-3-υδροξυ-πεντανόνη
Ε. 3-µεθυλο-2-µεθοξυ-πεντανόνη
14. Το άθροισµα των στοιχειοµετρικών συντελεστών της αντίδρασης
___ I2 + ___ ClO3- + ___ H2O ___ IO3- + ___ Cl- + ___ H+
είναι:
Α. 21

Β. 23

Γ. 28

∆. 19

Ε. 26

15. Στην παρακάτω οξειδοαναγωγική αντίδραση
__ Al + __ NO3- + __ OH- + __ H2O

__ Al(OH)4- +__ NH3

οι συντελεστές της ΝΗ3 και του Η2Ο είναι αντίστοιχα:
Α. 3, 14

Β. 2, 10

Γ.4, 18

∆. 3, 18

Ε. 2, 12

16. Τα ηλεκτρόνια που µεταφέρονται στην οξειδοαναγωγική αντίδραση που
ακολουθεί είναι:
3 Si (s) + 4 In(OH)3 (s) + 6 OHSiO32- (aq) + 4 In (s) + 9 H2O (l)
Α. 16

Β. 12

Γ. 14

∆. 10
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17. Σε ένα όξινο διάλυµα Pb2+ το οποίον ηλεκτρολύεται κατά τη φόρτιση µιας
µπαταρίας έχει ως αποτέλεσµα στην άνοδο να εναποτεθεί PbO2 (s). Αν
χρησιµοποιηθεί κατά την εκφόρτιση ρεύµα 0,500 Α επί 15 min, τότε θα διαλυθεί από
το ηλεκτρόδιο PbO2 (s) ίσο σε γραµµάρια (∆ίνεται σχετ. ατ. µάζα Pb = 207,2 και Ο =
16,00)
Α. 0,746

Β. 0,698

Γ. 0,502

∆. 0,558

Ε. 0,621

18. 37. Η οξείδωση της 2-βουτανόλης οδηγεί σε ένα προϊόν, στο οποίον αν προστεθεί
υδροκυάνιο και το νέο προϊόν υδρολυθεί σχηµατίζει:

Α.

Β.

∆.

Γ.

Ε.

19. Υδατικό αραιό διάλυµα ΗΝΟ3 όγκου 500
mL
και
άγνωστης
περιεκτικότητας
ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα NaOH 0,2
M. Με τη βοήθεια πεχαµέτρου και µε
συγκεκριµένους όγκους του διαλύµατος
υδροξειδίου του νατρίου χαράσσουµε την
παρακάτω καµπύλη ογκοµέτρησης, όπου η τιµή
του pH = 7 αντιστοιχεί σε προσθήκη 10 mL
διαλύµατος NaOH.
Η συγκέντρωση του διαλύµατος των 500 mL
του ΗΝΟ3 είναι:
Α. 0,1 Μ

Β. 0,02 Μ

Γ. 0,002 Μ

∆. 0,004 Μ

Ε. 0,04 Μ

20. Σε 1 L καθενός από τα ακόλουθα υδατικά διαλύµατα προστίθεται 0,01 mol HCl.
Πού θα παρατηρηθεί η µικρότερη µεταβολή του pH;
Α. NaOH 10-2 M
Β. HCl 10-2 M
Γ. HF 1 M και NaF 1 M
∆. ΗF 0,01M και NaF 0,01 M
Ε. ΗF 0,1M και NaF 0,01 M
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Έχουµε ένα αραιό υδατικό διάλυµα αµµωνίας µε pH = 11 (∆ίνεται για την

ΝΗ3 Κb=10-5). Από το διάλυµα αυτό λαµβάνουµε:
Α. 200 ml και προσθέτουµε 500 ml υδατικού διαλύµατος χλωρασβέστου CaOCl2
0,1 Μ. Ποιος είναι ο όγκος του αερίου που εκλύεται σε STP συνθήκες;
B. 100 ml και προσθέτουµε 50 ml υδατικού διαλύµατος HCl µε pH=1. Ποιο είναι
το pH του προκύπτοντος διαλύµατος;
Γ. 100 ml και προσθέτουµε 100 ml υδατικού διαλύµατος 0,1 M HCOOH µε pH =
2,5. Ποιο είναι το pH του προκύπτοντος διαλύµατος;
∆. 100 ml, τα αραιώνουµε µε νερό µέχρι όγκου 1000 ml και από το τελικό
αραιωµένο αυτό διάλυµα λαµβάνουµε 200 ml, προσθέτουµε σε αυτά 200 ml
διαλύµατος αµίνης RNH2 0,2 M (∆ίνεται της RNH2 η Κb =5.10-6 ). Ποιο είναι το
pH του προκύπτοντος διαλύµατος;

2. Να προσδιορίσετε τις οργανικές ενώσεις στο παρακάτω διάγραµµα ροής Α,
Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ξ, Ν, Π, Μ, Λ, Κ και να γράψετε τις σχετικές αντιδράσεις
που λαµβάνουν χώρα.

3. Πόσα mL υδατικού διαλύµατος Ca(OH)2 που έχει pH=12 πρέπει να προσθέσουµε
σε 10 mL υδατικού διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 1,8325M, ώστε ν προκύψει
διάλυµα µε pH=3 ;
4. 0,10 mol υδραργύρου προστίθενται σε 75 ml όξινου υδατικού διαλύµατος
διχρωµικού καλίου συγκέντρωσης 1/3 Μ. Να υπολογίσετε:
α. το ποσοστό των mol υδραργύρου που θα µετατραπεί σε δισθενή υδράργυρο
{Ηg(II)}
β. Να γραφούν οι σχετικές αντιδράσεις
γ. Να χαρακτηριστούν οι χηµικοί δεσµοί στον Hg2Cl2
5
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5. Το στοιχείο Χ ανήκει στην 15η οµάδα του περιοδικού πίνακα και έχει τη µεγαλύτερη
τιµή ενέργειας πρώτου ιοντισµού απ’ όλα τα στοιχεία της οµάδας του.
Α. Να εξηγήσετε σε ποιο τοµέα και σε ποια περίοδο ανήκει το στοιχείο Χ.
Β. Να εξετάσετε αν τα άτοµα του στοιχείου Χ είναι παραµαγνητικά ή διαµαγνητικά.
Γ. Η στιβάδα Μ ενός στοιχείου Ψ περιέχει 4 λιγότερα ηλεκτρόνια από τον µέγιστο
αριθµό.Να διατάξετε τα στοιχεία Κ, Ψ, Χ κατά σειρά αυξανόµενης ηλεκτροθετικότητας, αιτιολογώντας την απάντησή σας. ∆ίνεται ο ατοµικός αριθµός του Kαλίου
19.
∆. Να εξηγήσετε ποιο από τα οξείδια Li2O, XO, OF2, CO έχει περισσότερο όξινο
χαρακτήρα. ∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί Li:3, C:6, F:9.
Ε. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της ένωσης Mg(CX)2.∆ίνονται οι
ατοµικοί αριθµοί C:6, Mg:12.

6

