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Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε επαλάγλσζηα, ζην ρώξν πνπ ζα θαιπθζεί αδηαθαλώο, ην
όλνκά ζαο, ηε δηεύζπλζή ζαο, ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζαο, ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ
ζαο, ηελ ηάμε ζαο θαη ηέινο ηελ ππνγξαθή ζαο.
-

- Να θαιύςεηε ηα ζηνηρεία ζαο, αθνύ πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί ε ηαπηόηεηά ζαο θαηά ηελ παξάδνζε
ηνπ γξαπηνύ ζαο.
- Γηα θάζε εξώηεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο κηα θαη κόλνλ απάληεζε από ηηο ηέζζεξηο αλαγξαθόκελεο είλαη
ζσζηή. Να ηελ επηζεκάλεηε θαη λα γξάςεηε ην γξάκκα ηεο ζσζηήο απάληεζεο (A, B, Γ ή Γ) ζηνλ πίλαθα
ηεο ζειίδαο 8, ΓΗΥΩ ΥΟΛΗΑ.
Πποζοσή:
η ζελίδα με ηιρ Απανηήζειρ ηων Επωηήζεων Παλλαπλήρ Επιλογήρ
ππέπει να επιζςναθθεί με ζςππαπηικό ζηο εξώθςλλο ηος Τεηπαδίος ηων Απανηήζεων.
- Κάζε ζσζηή απάληεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο (ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΔΠΗΛΟΓΖ) ιακβάλεη 2
κνλάδεο. Ο πξνβιεπόκελνο κέζνο ρξόλνο απάληεζεο γηα θάζε εξώηεζε είλαη πεξίπνπ 3 κε 4 min.
Δπνκέλσο δελ πξέπεη λα θαηαλαιώζεηε πεξηζζόηεξν από κηα πεξίπνπ ώξα θαη 20 min γηα ην κέξνο απηό.
Αλ θάπνηα εξώηεζε ζαο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα, πξνρσξήζηε ζηελ επόκελε θαη επαλέιζεηε, αλ έρεηε
ρξόλν. ηo 2ν Mέξνο ησλ ΑΚΖΔΩΝ αθηεξώλεηαη ν ππόινηπνο ρξόλνο.
- Οη απαληήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 2νπ Μέξνπο ζα γξαθνύλ ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεσλ. Οη
βαζκνί γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 2νπ Μέξνπο είλαη ζπλνιηθά 60.
- ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ = 100
- Πξνζπαζείζηε λα απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα.
- Θα βξαβεπζνύλ νη καζεηέο κε ηηο ζπγθξηηηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο.
- Ο ρξόλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη επνκέλσο δηαηξέμηε γξήγνξα όια ηα εξσηήκαηα θαη αξρίζηε λα
απαληάηε από ηα πην εύθνια γηα ζαο.
ΦYIKE ΣΑΘΔΡΔ
ν αξηζκόο Avogadro, N A, L = 6,022 ·1023 mol-1
ε ζηαζεξά Faraday, F = 96 487 C mol-1
ζηαζεξά αεξίσλ R = 8,314 510 (70) J K-1 mol-1 = 0,082 L atm mol-1 K-1
κνξηαθόο όγθνο αεξίνπ ζε STP V m = 22,4 L/mol
1 atm = 760 mm Hg
K w = 10-14 mol2 L-2 ζηνπο 25 °C
ρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (αηνκηθά βάξε):
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
Ζe= 4
K = 39

ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ Scientific calculator
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N = 14
Na = 23
Cu = 63,5
F = 19
Ca = 40
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23νο Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγωληζκόο Υεκείαο
ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ - Β΄ΛΤΚΔΙΟΤ
1. 100 mL απνζηαγκέλνπ λεξνύ αλακηγλύνληαη κε 1 L αηζαλόιεο 96 % v/v. Ο όγθνο
ηνπ αηζαλνιηθνύ δηαιύκαηνο ηνπ λεξνύ πνπ πξνθύπηεη πθίζηαηαη ζπζηνιή θαηά 1 %.
Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνύ (ζε mol/L) ζην αηζαλνιηθό δηάιπκα;
A. 14,8
B. 7,78
Γ. 7,14
Γ. 0,1
Δ. 16,5
2. Πξνζδηνξίζηεθε όηη αλ 4,475 g ελόο κεηάιινπ Υ ελσζνύλ κε 1,000 g νμπγόλνπ
ζρεκαηίδνπλ έλα νμείδην ηνπ ηύπνπ Υ2Ο3. Σν αηνκηθό βάξνο (ζρεηηθή αηνκηθή κάδα)
ηνπ κεηάιινπ είλαη:
Α. 4,475
Β. 71,62
Γ. 47,73
Γ.107,4
Δ.118,2
3. Μεηαιιηθή ξάβδνο από Zn βπζίδεηαη ζε πδαηηθό δηάιπκα Cu(NO3)2. Μεηά από
ιίγν απνκαθξύλεηαη ε ξάβδνο. Σν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη βάξνο ζε ζρέζε κε ην
αξρηθό ηνπ βάξνο:
A. κηθξόηεξν,
B. κεγαιύηεξν,
Γ. ίζν,
Γ. δελ κπνξνύκε λα απνθαλζνύκε
E έρεη δηαιπηνπνηεζεί όινο ν ςεπδάξγπξνο
4. Γίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο:
2ΜnO2 → 2MnO + O2 ΓΗ = +270 kJ
ΜnO2 + Μn → 2MnO ΓΗ = +250 kJ
Ζ κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο ζε kJ γηα ηελ αληίδξαζε:
2Μn + O2 → 2MnO
είλαη:
Α. 130
Β. 235
Γ. 230
Γ. 770
5. H ηαρύηεηα (ή ξπζκόο) κηαο δεπηέξαο ηάμεο αληίδξαζεο ηεο κνξθήο 2Α→πξντόληα
πνπ αθνινπζεί λόκν ηαρύηεηαο δεπηέξαο ηάμεο είλαη 3·10-5 mol· L-1·s-1, όηαλ ε αξρηθή
ζπγθέληξσζε είλαη 0,2 mol/L. H ζηαζεξά ηαρύηεηαο k είλαη αξηζκεηηθά ίζε κε
A. 1,5·10-4

B. 7,5·10-4

Γ. 7,5·10-3

Γ.. 1,5·10-3

Δ. 4,5·10-4

6. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ κνξηαθνύο ηύπνπο αληηπξνζσπεύεη ηνλ κεγαιύηεξν
αξηζκό ηζνκεξώλ θπθιηθώλ θη αθύθισλ ελώζεσλ;
Α. C4H9Br
Β. C7H16
Γ. C6H6
Γ. C5H10
Δ. C3H6Br2
7. 20 g θξάκαηνο Cu-Zn πξνζηίζεληαη ζε πεξίζζεηα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο
πδξνρισξηθνύ νμένο θαη κεηά ην πέξαο ηεο αληίδξαζεο εθιύνληαη 4,48 L ζε STP
ζπλζήθεο. Ζ ζηα εθαηό (%) πεξηεθηηθόηεηα ζε ςεπδάξγπξν είλαη:
Α. 20 %
Β. 40 % Γ. 35 %
Γ. 65 % Δ. 60 %
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8. Οη δηπνιηθέο ξνπέο ησλ SO2 θαη CO2 είλαη 5.37 × 10-30 C•m θαη 0 C•m αληίζηνηρα.
Σν ζρήκα ησλ δύν κνξίσλ είλαη:
Α. γξακκηθό θαη ησλ δύν
Β. γξακκηθό ην πξώην θαη ππό γσλία ην δεύηεξν
Γ. ππό γσλία ην πξώην θαη γξακκηθό ην δεύηεξν Γ. ππό γσλία θαη ησλ δύν
9. Καηά ηελ ειεθηξόιπζε αξαηνύ πδαηηθνύ δηαιύκαηνο ακκσλίαο
Α. ζηελ άλνδν εθιύεηαη νμπγόλν
Β. ζηελ άλνδν εθιύεηαη άδσην
Γ. ζηελ άλνδν εθιύεηαη πδξνγόλν
Γ. ζηελ θάζνδν εθιύεηαη άδσην
Δ. ζηελ θάζνδν εθιύεηαη νμπγόλν
10. Ο θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδνύο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί κε:
Α. ξαδηελεξγό άλζξαθα 14C*
B. ην ξαδηντζόηνπν 131Η
Γ. αθηηλνβνιία άιθα
Γ. ξαδηνθσληθά θύκαηα
Δ. ζύληεμε
11. Αλ ζε αξαηό πδαηηθό δηάιπκα MgBr2 δηέιζεη κε αδξαλή ειεθηξόδηα κία πνζόηεηα
ειεθηξηθνύ θνξηίνπ, ζρεκαηίδνληαη 0,04 mol Br2. Αλ δηέιζεη δηπιάζηα πνζόηεηα
θνξηίνπ κε αδξαλή ειεθηξόδηα από αξαηό πδαηηθό δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο ηόηε:
Α. ζηελ θάζνδν ζρεκαηίδνληαη 0,448 L ζε STP SO2
B. ζηελ άλνδν ζρεκαηίδνληαη 0,04 mol Mg
Γ. ζηελ άλνδν εθιύνληαη 0,896 L ζε STP O2
Γ. ζηελ άλνδν εθιύνληαη 0,896 L ζε STP Ζ2
Δ. ζηελ θάζνδν εθιύνληαη 0,448 L ζε STP Ζ2
12. Αλ ζηελ αληίδξαζε:
2 Ν Ο + C l 2 → 2N O C l
δηπιαζηαζζεί ε ζπγθέληξσζε θαη ησλ δύν αληηδξώλησλ, ε αξρηθή ηαρύηεηα ηεο
αληίδξαζεο ηεηξαπιαζηάδεηαη, ελώ, αλ δηπιαζηαζζεί κόλν ε ζπγθέληξσζε ηνπ Cl2, ε
αξρηθή ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο δηπιαζηάδεηαη. Πνηα είλαη ε ηάμε ηεο αληίδξαζεο σο
πξνο ην ΝΟ;
Α. 0
Β.1
Γ. 2
Γ. 3
Δ.4
13. Γηα έλα ξαδηντζόηνπν ρξεηάδνληαη 100 ρξόληα γηα λα απνκείλεη ην 1/16 ηεο
αξρηθήο ηνπ πνζόηεηαο. Ο ρξόλνο ππνδηπιαζηαζκνύ ηνπ είλαη :
Α. 1600 ρξόληα Β. 25 ρξόληα Γ. 400 ρξόληα
Γ. 6,25 ρξόληα
Δ. 50 ρξόληα
14. Ζ θαηλόιε κε ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο νμένο δελ αληηδξά κε
Α. Κ
Β. ΚΟΖ
Γ. Na2CO3 Γ. Na Δ. CH3COOH
15. Ζ αληίδξαζε πξνζζήθεο HBr ζην CH3C≡CH νδεγεί ζηελ θνξεζκέλε ηειηθή
έλσζε
Α. CH3CHBrCH2Br
Β. CH3CH2CHBr2
Γ. CH2BrCH2CH2Br
Γ. CH2BrCH2CH3
Δ. CH3CBr2CH3 .
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16. Ζ ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο ησλ αεξίσλ πνπ επζύλνληαη γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηεο
αηκόζθαηξαο θαη ζπκβάιινπλ γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη:
Α. CO2>νμείδηα αδώηνπ>όδνλ>ρισξνθζνξάλζξαθεο>κεζάλην
Β. CO2> κεζάλην > νμείδηα αδώηνπ >ρισξνθζνξάλζξαθεο> όδνλ
Γ. CO2> κεζάλην > ρισξνθζνξάλζξαθεο > όδνλ > νμείδηα αδώηνπ
Γ. CO2>νμείδηα αδώηνπ>όδνλ> κεζάλην > ρισξνθζνξάλζξαθεο
Δ. CO2> όδνλ > κεζάλην > νμείδηα αδώηνπ > ρισξνθζνξάλζξαθεο
17. Ζ αληίδξαζε πξνζζήθεο ππνρισξηώδνπο νμένο HClO ζην CH3CH=C(CH3)CH3
έρεη σο θύξην πξντόλ ην:

Α. δελ είλαη εθηθηή ή δίλεη πξντόλ

Γ.

Β.

Γ.

Δ.

Δμηζνξξνπείζηε ηελ παξαθάησ αληίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε όμηλν
δηάιπκα, πξνζδηνξίδνληαο ην ζπληειεζηή ησλ H+ πνπ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνύλ δεμηά ή αξηζηεξά ηεο αληίδξαζεο
___ I2 + ___ ClO4___ IO3- + ___ ClO318.

Α. 6, δεμηά

Β. 4, δεμηά

Γ. 6, αξηζηεξά Γ. 4, αξηζηεξά

Δ. 2, δεμηά

19. Δληόο πδαηηθνύ δηαιύκαηνο έρεη απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία
[Co(H2Ο)6]2+ + 4Cl[CoCl4]2- + 6H2O
ξνδ
κπιε
είλαη εμώζεξκε πξνο ηα δεμηά. Πνηεο από ηηο αθόινπζεο κεηαβνιέο ζα κεηαηνπίζνπλ
ηελ ηζνξξνπία πξνο ηε δεκηνπξγία ξνδ δηαιύκαηνο ;
Α. πξνζζήθε ππθλνύ πδξνρισξηθνύ νμένο
Β. ειάηησζε ηνπ όγθνπ κε εμάηκηζε λεξνύ
Γ. ςύμε ηνπ δηαιύκαηνο
Γ. πξνζζήθε δηαιύκαηνο ληηξηθνύ αξγύξνπ
Δ. πξνζζήθε δηαιύκαηνο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ
20. Πνηα ζα είλαη ηα πξντόληα αλ ειεθηξνιύζνπκε αξαηό δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο κε
ειεθηξόδηα ιεπθνρξύζνπ;
Άλνδνο
Kάζνδνο
A. έλαο όγθνο H2
δύν όγθνη O2
B. δύν όγθνη H2
έλαο όγθνο O2
Γ. δηαιύεηαη ιεπθόρξπζνο
ελαπνηίζεηαη ιεπθόρξπζνο
Γ. δηαιύεηαη ιεπθόρξπζνο
εθιύεηαη H2
Δ. έλαο όγθνο O2
δύν όγθνη H2
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ - Β΄ΛΤΚΔΙΟΤ
1. ε θιεηζηό δνρείν όγθνπ V

εηζάγνπκε 0,7 mol C θαη 0,3 mol CO2. Θεξκαίλνπκε
ζηνπο 800 K, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε ηζνξξνπία
C(s) + CO2(g)
2CO(g)
ηεο νπνίαο ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο Kp = 1 atm θαη ε πίεζε πνπ αζθνύλ ηα mol
ηζνξξνπίαο είλαη 2 atm.
α) λα ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο αληηδξάζεσο θαη ηα mol ησλ νπζηώλ ηζνξξνπίαο.
β) Tν δνρείν ζηε ζπλέρεηα ζεξκαίλεηαη ζηνπο 1200 K, νπόηε ην αέξην κίγκα
ηζνξξνπίαο αζθεί πίεζε 3,15 atm .
λα ππνινγίζεηε: ηελ απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ζ’ απηήλ ηε ζεξκνθξαζία θαη
γ) λα ραξαθηεξίζηε από ζεξκνρεκηθήο πιεπξάο ηελ αληίδξαζε, αηηηνινγώληαο ηνλ
ραξαθηεξηζκό.
Γίλεηαη R = 0,082 L atm mol-1 K-1.

2.

Πνζόηεηα κίγκαηνο NaCl(s)-KCl(s) κάδαο 0,3000 g δηαιύζεθε ζε Ζ2Ο θαη ζην
δηάιπκα πνπ πξνέθπςε πξνζηέζεθε πξνζεθηηθά δηάιπκα AgNO3 0,1000 M κέρξη ηελ
πιήξε θαηαβύζηζε ησλ ηόλησλ Cl-, ππό ηε κνξθή ηνπ δπζδηάιπηνπ AgCl(s). Βξέζεθε
όηη απαηηήζεθαλ 45,00 mL δηαιύκαηνο AgNO3. Να ππνινγίζεηε (α) ηελ αλαινγία
mol θαη (β) ηελ % θαηά βάξνο (w/w) αλαινγία ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηεξενύ
κίγκαηνο. (Γίλνληαη: Na 23,0 Cl 35,5 K 39,1)

3. Ζ ρεκηθή αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ HgCl2 (πδξάξγπξνοΗΗ ρισξίδην) θαη ηνπ νμαιηθνύ
θαιίνπ εληόο πδαηηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη:
2HgCl2+K2C2O4→KCl+2CO2+Hg2Cl2
Σν βάξνο ηνπ Hg2Cl2 πνπ ζρεκαηίδεηαη από δηαθνξεηηθά δηαιύκαηα πνπ
αλακηγλύνπκε ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο θαη ζηνπο 100 νC δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
[HgCl2]/mol l-1 [K2C2O4]/mol l-1
Υξόλνο/min mol ηδήκαηνο Hg2Cl2
Η
0,0836
0,404
65
0,0068
ΗΗ
0,0836
0,202
120
0,0031
ΗΗΗ
0,0418
0,404
60
0,0032
Από απηά ηα δεδνκέλα λα ππνινγίζεηε ηελ ηάμε ηεο αληίδξαζεο.

4.

Γηα ηελ ηέιεηα θαύζε ελόο κείγκαηνο αιθαλίνπ, αιθελίνπ θαη αιθηλίνπ κε
αλαινγία όγθσλ 1:1:Υ απαηηεί νμπγόλν όγθνπ ίζνπ πξνο ηα 5/2 ηνπ όγθνπ ηνπ
κείγκαηνο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ γηα θάζε ηηκή ηνπ Υ.
Α) Να βξείηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ηξηώλ πδξνγνλαλζξάθσλ
Β) Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή ηνπ Υ γηα ηελ νπνία ν όγθνο ηνπ CO2 πνπ παξάγεηαη
από ηελ θαύζε είλαη ίζνο κε ηα 7/4 ηνπ όγθνπ ηνπ αξρηθνύ κείγκαηνο.
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5. Να πξνζδηνξίζεηε ηηο νξγαληθέο ελώζεηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ θαη λα γξαθνύλ νη
ζρεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο
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23νο ΠΜΓΥ

Β΄ ΛΤΚΔΗΟΤ

21 ΜΑΡΣΗΟΤ 2009

e-mail: info@eex.gr

http://www.eex.gr

chemchro@eex.gr

ENΩH EΛΛHNΩN XHMIKΩN ηει. 210-38 21 524

Υώξνο κόλν γηα ηνπο Βαζκνινγεηέο Β΄ Λπθείνπ
23νπ ΠΓMX (21-03-2009)
Eπώλπκν - Όλνκα βαζκνινγεηή:
ρνιείν - ηειέθωλν:
1ν ΜΔΡΟ:

Eξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο

Οξζέο απαληήζεηο x 2 =

.......... =

. . . . . . . / 40 βαζκνί

:

2ν MEPO: Πξνβιήκαηα
1.
2.
3.
4.
5.

.................. /
.................. /
.................. /
.................. /
……………/

YNOΛO:

/60

ΣΔΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ :
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