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Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1ο – 3ο 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

1. Πνηεο ρεκηθέο νπζίεο νλνκάδνληαη ακθνιύηεο θαηά Brönsted – Lowry. Να αλαθέξεηε έλαλ 
ακθνιύηε θαη λα γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο δύν αληηδξάζεσλ κε ηηο νπνίεο εμεγείηε ν 
ακθνιπηηθόο ηνπ ραξαθηήξαο.       [ΜΟΝΑΔΕΣ 8 ] 

2. Γξάςηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο θαηά Brönsted – Lowry ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάιπζε ζε λεξό: α) ΝΖ3 θαη β) CH3COOH. Αλαγλσξίζηε ζηε θάζε 
κία από ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ηα ζπδπγή δεπγάξηα νμένο – βάζεο. [ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 ]  

3. Αλ δηαβηβάζνπκε αέξην HCl ζε δηάιπκα CH3COOH  

i) ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH  
α. δε κεηαβάιιεηαη   γ. απμάλεηαη  
β. κεηώλεηαη    δ. κεδελίδεηαη  

ii) ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Ζ3Ο
+ ηνπ δηαιύκαηνο  

α. απμάλεηαη    γ. παξακέλεη ζηαζεξή  
β. κεηώλεηαη  δ. κεηαβάιιεηαη θαη ε κεηαβνιή ηεο εμαξηάηαη από ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο CH3COOH  

          [ ΜΟΝΑΔΕΣ 6 ]  

4. Καηά ηελ πξνζζήθε δηαιύκαηνο KCl ζε δηάιπκα ΚΟΖ ε [ΟΖ–] ηνπ δηαιύκαηνο:  

 α. απμάλεηαη    γ. δε κεηαβάιιεηαη  
 β. κεηώλεηαη    δ. δελ γλσξίδνπκε πσο ζα κεηαβιεζεί  

          [ ΜΟΝΑΔΕΣ 3]  

ΘΕΜΑ 2ο  

1. Δμεγήζηε πνηεο από ηηο παξαθάησ ηεηξάδεο θβαληηθώλ αξηζκώλ δεν κπνξνύλ λ’ αλήθνπλ 
ζε ειεθηξόλην:  

Α. (2, 1, 0, + ½)   Β. (3, 3, 2, – ½)  
Γ. (2, 1, 2, – ½)   Γ. (3, 1, 0, 0)   [ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ]  

2. Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ κνλήξσλ ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο ππνζηηβάδαο γηα 
θαζέλα από ηα ζηνηρεία: 9Χ, 12Ψ, 15Ε, 16Φ.     [ ΜΟΝΑΔΕΣ 4 ]  

3. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο (Λ). 
Α) Μηα ππνζηηβάδα p ρσξάεη κέρξη 6 ειεθηξόληα, θαηαλεκεκέλα ζε 6 ηξνρηαθά, ώζηε λα 

έρνπλ νκόξξνπα spin.  
Β) Αλάκεζα ζε δύν ππνζηηβάδεο, ηε ρακειόηεξε ελέξγεηα έρεη εθείλε πνπ έρεη ην 

κηθξόηεξν άζξνηζκα   n + ℓ.  
Γ) Όια ηα θσηόληα έρνπλ ην ίδην πνζό ελέξγεηαο.  
Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.      [ ΜΟΝΑΔΕΣ 9 ] 

4. Πόζνη ζ– θαη π= δεζκνί ππάξρνπλ ζην κόξην CH3–CHCH2;   [ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ]  
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5. Να γίλεη ε αληηζηνίρεζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζηήιεο (Η) θαη ησλ ειεθηξνληαθώλ 
ηνπο δνκώλ ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε ηεο ζηήιεο (ΗΗ).  

(Η)  (ΗΗ)  

1. Ε= 5 Α. 1s22s22p6  

2. Ε= 10  Β. 1s22s22p63s23p5  

3. Ε= 17  Γ. 1s22s22p63s23p64s1  

4. Ε= 20 Γ. 1s22s22p1  

 Δ. 1s22s22p63s23p64s2  

[ ΜΟΝΑΔΕΣ 4 ]  

ΘΕΜΑ 3ο  

Σε 1 L πδαηηθνύ δηαιύκαηνο αζζελνύο κνλνπξσηηθνύ νμένο ΖΑ πεξηέρνληαη 0,1 mol ΖΑ θαη 
έρεη pH=3.  

α) Να βξεζεί ν βαζκόο ηνληηζκνύ ηνπ νμένο. Γίλεηαη γηα ην ΖΑ: Κα=10–5.  

β) Σην δηάιπκα απηό πξνζζέηνπκε 0,1 mol NaOH, ρσξίο κεηαβνιή όγθνπ. Να βξεζεί ην pH 
ηνπ λένπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη, κεηά ηελ πξνζζήθε. Γίλεηαη ΚW=10–14.  

          [ ΜΟΝΑΔΕΣ 12 + 13 ]  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Να βξεζεί ε δνκή θαηά Lewis ησλ ελώζεσλ: HNO2, H2SO4, NH3, HClO3, SiH4. Γίλνληαη νη 
αηνκηθνί αξηζκνί: H=1, O=8, N=7, S=16, Cl=17, Si=14.   [ ΜΟΝΑΔΕΣ 25]  


