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ΓΡΑΠΣΓ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΓ ΓΞΓΣΑΓΙ  

 ΜΑΪΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2010 

ΥΗΜΓΙΑ A΄ΛΤΚΓΙΟΤ  
 

ΘΓΜΑ1ο 

ηηξ ενωηήζεηξ 1.1-1.4 κα επηιέλεηε ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζωζηή απάκηεζε. 

 

1.1  Γηα ημκ οπμιμγηζμό ημο όγθμο εκόξ μμμημγεκμύξ θαη ζομπαγμύξ ζηενεμύ έκαξ 

μαζεηήξ εθηέιεζε ημ παναθάηω πείναμα. 

Γέμηζε με κενό μέπνη ηεκ έκδεηλε 50mL έκακ μγθμμεηνηθό θύιηκδνμ θαη θαηόπηκ βύζηζε 

μέζα ζημ κενό ημ ζηενεό. Ακ ε κέα έκδεηλε ηεξ ζηάζμεξ ημο κενμύ ζημκ μγθμμεηνηθό 

θύιηκδνμ είκαη 78mL, o όγθμξ ημο ζηενεμύ είκαη:  

α. 78 mL                           β. 28 mL                  γ. 128 mL                   δ.64 mL 

 

1.2  Όηακ δεμημονγείηαη ημκηηθόξ δεζμόξ παναηενείηαη: 

α. αμμηβαία ζοκεηζθμνά ειεθηνμκίωκ από δύμ μέηαιια. 

β. αμμηβαία ζοκεηζθμνά ειεθηνμκίωκ από δύμ αμέηαιια. 

γ. μεηαβίβαζε ειεθηνμκίωκ από μέηαιιμ ζε αμέηαιιμ. 

δ. μεηαβίβαζε ειεθηνμκίωκ από αμέηαιιμ ζε μέηαιιμ. 

 

1.3  Σα μλέα, ζύμθωκα με ηε ζεωνία ημο Arrhenius, όηακ δηαιύμκηαη ζημ κενό δίκμοκ: 

α. θαηηόκηα Η+                   β. ακηόκηα ΟΗ-          γ. άημμα Η                δ. ακηόκηα Η-  

 

1.4  Κάζε mol πεμηθήξ μοζίαξ έπεη: 

α. ίδημ όγθμ              β. ίδηα μάδα               γ. ίδημ βάνμξ            δ. ίδημ ανηζμό μμνίωκ 

 

1.5  Να ακηηζημηπίζεηε ηα ζωμαηίδηα ηεξ ζηήιεξ (Α) με ηηξ έκκμηεξ πμο ακαθένμκηαη ζηε 

ζηήιε (Β). 

 

ηήιε Α   ηήιε Β 

N2   Μόνημ πεμηθήξ έκωζεξ 

Fe   Άημμμ ζημηπείμο 

H2O   Μμκμαημμηθό θαηηόκ 

H+   Πμιοαημμηθό ακηόκ 

SO4
2-   Μόνημ ζημηπείμο 

(Μόνηα 25) 

ΘΓΜΑ2ο 

Να παναθηενίζεηε ηηξ πνμηάζεηξ 1-6 με ζωζηό() ή ιάζμξ(Λ) θαη κα δικαιολογήζεηε ηεκ 

επηιμγή ζαξ ζε θάζε πενίπηωζε. 

Α. Σμ άημμμ ημο ζημηπείμο άκζναθαξ ζομβμιίδεηαη    . Αοηό ζεμαίκεη όηη: 
1. Έπεη 6 κεηνόκηα ζημκ πονήκα. 

2. Σμ μοδέηενμ άημμμ ζα έπεη 12 ειεθηνόκηα. 

3. Σμ άημμμ είκαη ηζόημπμ με  ημ άημμμ .  

 

(Μόνηα 9) 
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128g O2 

OΟ2 

Β. Σμ ζημηπείμ Cl έπεη αημμηθό ανηζμό 17.Αοηό ζεμαίκεη όηη: 

4.Σμ ακηόκ πιωνίμο(Cl-1) έπεη 16 ειεθηνόκηα. 

5. Σμ μοδέηενμ άημμμ έπεη 7ειεθηνόκηα ζζέκμοξ. 

6. Σμ μόνημ ημο αένημο πιώνημο (Cl2), έπεη ζπεμαηηζηεί με δεζμό μμμημπμιηθό πμιωμέκμ. 

(Μόνηα 9)  

Γ. Ση είκαη Βάζη ζύμθωκα με ηεκ ζεωνία ημο Arrhenius;                                (Μόνηα 3) 

 Να ηαληκμμήζεηε ηηξ παναθάηω πεμηθέξ εκώζεηξ ζε μλέα, βάζεηξ, μλείδηα, άιαηα 

γνάθμκηαξ ζημ κμύμενμ ηεξ έκωζεξ ηεκ ακηίζημηπε ιέλε. 

1. HNO3 2. CO2 3. HBr   4. Na2CO3 

     5. NH3 6. FeS     7. Ca(OH)2 8. Cu2O 

(Μόνηα 4) 

ΘΓΜΑ3ο 

Δηαζέημομε 220g Δηαιύμαημξ μοζίαξ Α με πενηεθηηθόηεηα 10% w/w (θαηά βάνμξ). 

1. Πόζα γναμμάνηα είκαη ε Δηαιομέκε μοζία; 

2. Πόζα γναμμάνηα είκαη μ Δηαιύηεξ; 

3. Ακ ε ποθκόηεηα ημο Δηαιύμαημξ είκαη ν=1,1 g/mL, πόζμξ είκαη μ όγθμξ ημο 

Δηαιύμαημξ; 

4. Πόζε είκαη ε % w/v (βάνμοξ θαη’ όγθμκ) ημο Δηαιύμαημξ. 

5. Ακ ζημ Δηάιομα αοηό πνμζζέζμομε πμζόηεηα Δηαιύηε ίζε με ημκ όγθμ ημο 

Δηαιύμαημξ ηα γναμμάνηα ηεξ Δηαιομέκεξ μοζίαξ ζα: 

α. δηπιαζηαζημύκ                   β. οπμδηπιαζηαζημύκ              γ. παναμείκμοκ ηα ίδηα 

Γπηιέληε ημ ζωζηό θαη δικαιολογήζηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

(Μόνηα 25) 

ΘΓΜΑ4ο 

Έκα θιεηζηό μπαιόκη, πμο βνίζθεηαη ζε πώνμ όπμο μη ζοκζήθεξ είκαη πνόηοπεξ 

(S.T.P), πενηέπεη 128g αενίμο μλογόκμο (Ο2).   

1. Πόζα mol αενίμο μλογόκμο έπμομε; 

2. Πόζα μόνηα πενηέπμκηαη; 

3. Πμημξ είκαη μ όγθμξ ημο μπαιμκημύ; 

4. Σμ μπαιόκη μεηαθένεηαη ζε πώνμ ζημκ μπμίμ επηθναηεί πίεζε 0,82 atm θαη ε 

ζενμμθναζία ακένπεηαη ζημοξ 127μ Κειζίμο. Πόζμξ είκαη ό όγθμξ ημο; 

 (Δίκμκηαη: Αr μλογόκμο =16  ,  R=0,082 atm·Lit/mol·K) 

 (Μόνηα 25) 

 


