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Θέµα 2ο
2.1.
Α) Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων:
α) 18Ar και 13Al ,
β) 18Ar και 2He
Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόµοιες (ανάλογες) χηµικές ιδιότητες; (µονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(µονάδες 5)
Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή ως λανθασµένες και να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση.
α) Ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου, Ν, στο νιτρικό ιόν, ΝO3-, είναι +5.
(µονάδες 3)
β) To στοιχείο αργό, Ar (Ζ=18), βρίσκεται στην 18η (VIIΙA) οµάδα και την 4η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα.
(µονάδες 3)
2.2. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
αντιδράσεων που γίνονται όλες.
α) Zn(s) + ΑgNO3(aq) →
β) NaOH(aq) + H2SO4(aq) →
γ) ΗBr(aq) + Na2CO3(aq) →
(µονάδες 9)
Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και γ.
(µονάδες 4)

Θέµα 4ο
Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε υδατικό διάλυµα CaCl2 µε όγκο 400 mL και συγκέντρωση
0,5 Μ (διάλυµα Δ1).
α) Να υπολογίσετε πόση µάζα (σε g) CaCl2 περιέχεται στο διάλυµα Δ1
(µονάδες 8)
β) 80 mL νερού προστίθενται σε 20 mL του Δ1, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυµα Δ2. Πόση είναι
η συγκέντρωση (σε Μ) του CaCl2 στο διάλυµα Δ2;
(µονάδες 7)
γ) Να υπολογίσετε πόσος όγκος (σε mL) διαλύµατος Na2SO4(aq) µε συγκέντρωση 0,1 Μ απαιτείται
για να αντιδράσει πλήρως µε 0,2 L του διαλύµατος Δ1.
(µονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar (Cl)=35,5 , Ar (Ca)=40.

ΑΠΑΝΤΗΣEIΣ

Θέµα 2ο
2.1.

Α)
Το ζεύγος (β) γιατί και τα δύο στοιχεία έχουν συµπληρωµένη την εξωτερική τους στιβάδα
και βρίσκονται στην ίδια κύρια οµάδα του περιοδικού πίνακα VIIIA, αυτή των ευγενών
αερίων.
2Ηe : K(2)
18Ar : K(2) L(8) M(8)
13Al : K(2) L(8) M(3)

Β)
α . Σωστή
x+3(-1) = -1
x-6 = -1
x = +5
β. Λάθος
18Ar : K(2) L(8) M(8)
Βρίσκεται στην VIIIA οµάδα γιατί έχει 8 ηλεκτρόνια σθένους όµως βρίσκεται στην τρίτη
περίοδο γιατί τα ηλεκτρόνιά του κατανέµονται σε τρείς στιβάδες.
2.2
α) Zn(s) + ΑgNO3(aq) → ZnNO3 + Ag
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4 + 2H20
γ) 2ΗBr(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaBr + CO2↑ + H2O
H αντίδραση (α) πραγµατοποιείται γιατί ο Ζn είναι δραστικότερο µέταλλο από τον Αg.
Η αντίδραση (γ) πραγµατοποιείται γιατί παράγεται το αέριο CO2 το οποίο εκφεύγει από το
αντιδρών σύστηµα

Θέµα 4ο
α) C = n / V
n=CV
n = 0,5 * 0,4
n = 0,2 mol
Mr (CaCl2) = 40 +(2*35,5) = 111
n = m /Mr
m = n * Mr
m = 0,2 * 111
m = 22,2 g CaCl2
β)
nΑΡΧΙΚA = nΤΕΛΙΚA
CΑΡΧ VΑΡΧ = CΤΕΛ VΤΕΛ
0,5 * 20 = CΤΕΛ * (20+80)
10 = 100 CΤΕΛ
CΤΕΛ = 0,1 M
γ)
Na2SO4 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO4
1 mol
1 mol
n(CaCl2) = C V = 0,5 * 0,2 = 0,1 mol
n(CaCl2) = n (Na2SO4)
n (Na2SO4) = C V
V= n/C
V = 0,1 / 0,1
V = 1 L Na2SO4 (aq)

