ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
ο

Θζμα 1

Χαρακτθρίςτε ωστζς ι Λανθασμζνες τισ επόμενεσ προτάςεισ.
α. Ο αρικμόσ n δείχνει τον μζγιςτο αρικμό θλεκτρονίων ςε μία
ςτιβάδα.
β. Στοιχείο που βρίςκεται ςτθ κεµελιώδθ κατάςταςθ και ζχει
θλεκτρονιακι δοµι 1s22s22p3, ανικει ςτθν οµάδα 13 (ΙΙΙΑ) του
Περιοδικοφ Πίνακα.
γ. Ο αρικμόσ ml  0 μόνο ςτθν υποςτιβάδα 1s υπάρχει.
δ. Ζνα θλεκτρόνιο μπορεί να ζχει τετράδα κβαντικών αρικμών
τουσ
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ε. Στο άτομο του Η, θ 3p ζχει μεγαλφτερθ ενζργεια από τθν 3s.
η. Η ενζργεια πρώτου ιοντιςμοφ των ςτοιχείων τθσ 2θσ περιόδου
αυξάνεται με τθν αφξθςθ του ατομικοφ αρικμοφ.
θ. Το 26Fe3+ ζχει μικρότερθ ατομικι ακτίνα απ΄το 26Fe2+

Θζμα 2ο
Στοιχείο Χ ανικει ςτθν τζταρτθ περίοδο του Περιοδικοφ πίνακα. Το
άτομο του διακζτει ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ 5 θλεκτρόνια ςτθν
εξωτερικι ςτιβάδα.
α. Σε ποια ομάδα ανικει το ςτοιχείο Χ;
β. Να γραφοφν οι κβαντικοί αρικμοί των θλεκτρονίων τθσ
εξωτερικισ ςτιβάδασ του ατόμου του ςτοιχείου Χ ςτθ κεμελιώδθ
κατάςταςθ.

γ.Πόςα θλεκτρόνια του ατόμου του ςτοιχείου Χ ςτθ κεμελιώδθ
κατάςταςθ χαρακτθρίηονται:
(i) n = 3 (ii) l = 2 (iii) ml = -1
δ. Να βρεκεί ο ατομικόσ αρικμόσ του ςτοιχείου που ανικει ςτθν
τζταρτθ περίοδο και ζχει τθ μεγαλφτερθ ατομικι ακτίνα από τα
ςτοιχεία τθσ περιόδου αυτισ.

Θζμα 3ο
Διαλφςαμε 6g CH3COOH ςε νερό και παραςκευάςαμε διάλυμα (Α)
όγκου 1L.
Στο διάλυμα αυτό προςκζςαμε μερικζσ ςταγόνεσ ενόσ
πρωτολυτικοφ δείκτθ, ο οποίοσ αποκτά χρώμα κόκκινο ςε pH  6 και
κίτρινο ςε pH  4.
Επίςθσ διακζτουμε διάλυμα (Β) Cα(ΟΗ)2 0,05Μ και όγκου 0,5L.
α. Να βρεκεί το pH του διαλφματοσ (Α), ο βακμόσ ιοντιςμοφ του
CH3COOH κακώσ και το χρώμα που κα αποκτιςει το διάλυμα (Α)
μετά τθν προςκικθ του δείκτθ. Προκειμζνου να μεταβλθκεί το
χρώμα του διαλφματοσ (Α) πρζπει να προςκζςουμε ς’αυτό αζριο
ΗCl ι ςτερεό ΚΟΗ; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.
β. Να βρεκεί το pH του διαλφματοσ (Β).
Aναμιγνφουμε τα διαλφματα (Α) και (Β) και προκφπτει διάλυμα (Γ).
Να βρεκεί το pH του διαλφματοσ (Γ).
δ. Στο διάλυμα (Γ) προςκζτουμε 0,05 mol ΗΝΟ3 και αραιώνουμε ςε
τελικό όγκο 10L, οπότε προκφπτει διάλυμα (Δ). Να βρεκεί το pH του
διαλφματοσ (Δ).
Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ των ςτοιχείων: C:12, H:1, O:16
και για το CH3COOH Kα=10-5.
Όλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε θερμοκραςία 25°C,όπου Κw=10–14.
Τα αριθμητικά δεδομζνα του προβλήματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ
προςεγγίςεισ.
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