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2.1. Για το άτοµο του καλίου, δίνεται ότι: 3919K
α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν του
καλίου (Κ+). (µονάδες 3)
β) Να κάνετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το ιόν του καλίου.
(µονάδες 2)
γ) Να εξηγήσετε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης µεταξύ του Κ και του 9F και να γράψετε τον
χηµικό τύπο της ένωσης. Να χαρακτηρίσετε την ένωση ως οµοιοπολική ή ιοντική. (µονάδες 8)
2.2.
A) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις που
πραγµατοποιούνται όλες:
α) Zn(s) + CuSO4(aq) →
β) CaCO3(s) + HBr(aq) → (µονάδες 6)
Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασµένες (Λ):
α) Για τις ενέργειες ΕΚ και ΕL των στιβάδων Κ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕK.
(µονάδα 1)
β) To στοιχείο φθόριο, F (Ζ=9), βρίσκεται στην 17η (VΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα.
(µονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για κάθε πρόταση. (µονάδες 4)

Θέµα 4ο
Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει υδατικό διάλυµα Η2SO4 που έχει όγκο συγκέντρωση 1,2 Μ (διάλυµα
Δ1).
α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται σε 50 mL του διαλύµατος Δ1.
(µονάδες 8)
β) 250 mL του διαλύµατος Δ1 αναµιγνύονται µε 250 mL διαλύµατος Η2SO4(aq) µε συγκέντρωση
0,2 Μ, οπότε παρασκευάζεται διάλυµα Δ2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του Η2SO4 στο
διάλυµα Δ2.
(µονάδες 7)
γ) 0,25 L του διαλύµατος Δ1, αντιδρούν πλήρως µε περίσσεια K2CO3(s).
Πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε SΤP;
(µονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar (Η)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέµα 2ο

2.1. Για το άτοµο του καλίου, δίνεται ότι: 3919K
α) στο ιόν του καλίου (Κ+) υπάρχουν 19 πρωτόνια, 18 ηλεκτρόνια και 20 νετρόνια
β) Κ(2) L(8) M(8)
γ) F K(2) L(7)

Από την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες παρατηρούµε ότι το F είναι αµέταλλο και
το Κ µέταλλο εποµένως κάνουν ιοντικό δεσµό. Μεταφέρεται 1e από το K στο F. To F
αποκτά δοµή ευγενούς αερίου και έχει φορτίο -1. Το K αποκτά και αυτό δοµή ευγενούς
αερίου και έχει φορτίο +1. O χηµικός τύπος της ένωσης είναι ΚF.
2.2.
A)
α) Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4 + Cu
β) CaCO3(s) + 2HBr(aq) → CaBr2 +CO2 + H2O
Β)
α) Για τις ενέργειες ΕΚ και ΕL των στιβάδων Κ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕK.
ΛΑΘΟΣ. Όσο αποµακρυνόµαστε από τον πυρήνα, τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθµη της
στιβάδας. Δηλαδή ισχύει: ΕK < ΕL < ΕΜ < ΕN < EO < EP < EQ
β) To στοιχείο φθόριο, F (Ζ=9), βρίσκεται στην 17η (VΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα.
ΣΩΣΤΟ. Από την ηλεκτρονιακή κατανοµή έχουµε: F K(2) L(7) To στοιχείο φθόριο, F (Ζ=9),
βρίσκεται στην 17η (VΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

Θέµα 4ο
α) C=n/V άρα n=C·V= 1,2 ·0,05=0,06mol H2SO4
H2SO4 Mr= 98
m= n · Mr= 0,06·98= 5,88g H2SO4
β) Στην ανάµειξη ισχύει: C1·V1+ C2·V2= C3·V3 άρα 1,2·250+ 0.2·250= C3·(250+250) εποµένως
C3=0,7 M
γ) H2SO4: n= C·V =1,2·0,25= 0,3 mol
Από τη στοιχειοµετρία της αντίδρασης προκύπτει:
H2SO4 + K2CO3 →K2SO4+ CO2 + 2H2O

1mol
0,3mol

1mol
x=0,3mol CO2

Σε STP συνθήκες: n=V/Vm άρα V=n.Vm=0,3. 22,4=6,72L CO2

