ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εξεταζόμενο μάθημα: XHMEIA
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2019
15:30-18:30
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Θέμα 1 (4 μονάδες)
α) V, I, II, IV, III ή V, II, I, IV, III
μον.)

(2

β)
0,
Μία τιμή από 2 – 6
Μία τιμή από 9,5 – 9,95
Μία τιμή από 10,05 – 12

(2 μον.)

Θέμα 2 (16 μονάδες)
Α.
α) Ομάδα Δ

(4 μον.)

β) Διαφωνώ.
Προκύπτει διάλυμα CH3COONa / NaOH.Το NaOH είναι ισχυρή βάση. Τα ρυθμιστικά
διαλύματα περιέχουν ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση ή μια ασθενή βάση
και το συζυγές της οξύ.
(2 μον.)
γ) ι) πείραμα (ν)
ιι)
μον.)

(1 μον.)

Πείραμα (v)

NH3

(2

+

βάση
πρωτονιοδέκτης

H2O

NH4+

οξύ

οξύ

πρωτονιοδότης

πρωτονιοδότης

OH-

+

βάση
πρωτονιοδέκτης

B. α) Β

(4 μον.)

β) Λανθασμένη.
Το KBr είναι
μεταβάλλονται.
KBr

(3 μον.)

υδρολυτικά ουδέτερο άλας. Η [Η+] και [ΟΗ-] στο

H2O

K+ + H2O

διάλυμα δεν

K+ + Br –
δεν πραγματοποιείται, γιατί θα σχηματιζόταν
ο ισχυρός ηλεκτρολύτης ΚΟΗ

Br

–

+ H2O

δεν πραγματοποιείται, γιατί θα σχηματιζόταν
ο ισχυρός ηλεκτρολύτης HBr
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Θέμα 3 (9 μονάδες)
α)

(Ι)

Απαραίτητη

(ΙΙ)

Aπαραίτητη

(ΙΙΙ)

Μη απαραίτητη

(ΙV)

Μη απαραίτητη

(V)

Μη Απαραίτητη

(2,5 μον.)

β)
Α: (CH3)3COH

(ι)

(3 μον.)

Β: CH3COOH
Γ: CH3COOC(CH3)3

(ιι) Το Φάσμα 2

(0,5 μον.)

(ιιι)

(3 μον.)



Έχει δύο κορυφές, άρα δύο είδη πρωτονίων ως προς το χημικό περιβάλλον.
Ο παράγοντας ολοκλήρωσης 3:1 είναι απλοποιημένος και συμφωνεί με την
πραγματική αναλογία 9 : 3

δ (ppm)

Πολλαπλότητα

Δομή

1,4

Παράγοντας
ολοκλήρωσης
3 (9)

Απλή

2,0

1 (3)

Απλή

9 ισοδύναμα Η,
χωρίς Η σε
διπλανά άτομα C
δηλ. (CH3)3C3 ισοδύναμα Η
χωρίς Η σε
διπλανά άτομα C
δηλ. CH3COO
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Θέμα 4 (11 μονάδες)
α)

(9,5 μον.)

Πορεία 1

CH3C≡CH

H2O / HgSO4
αραιό H2SO4 / θέρμανση

CH3COCH3

H2SO4 2M / 90 oC

NaBH4

CH3CH(OH)CH3

CH3CH=CH2
HBr / UV

KCN / αιθανόλη

HCl / H2O

CH3CH2CH2COOH

θέρμανση

CH3CH2CH2CN

θέρμανση

CH3CH2CH2Br

Πορεία 2
KOH/H2O
CH3CH2CH2CH2Cl

K2Cr2O7/H2SO4
CH3CH2CH2CH2OH

θέρμανση

CH3CH2CH2COOH

επαναρροή

Πορεία 3
CH3CH2CH2CHICH3

KOH / H2O
θέρμανση

NaOH / I2

CH3CH2CH2CH(OH)CH3

CH3CH2CH2COONa
HCl / H2O
θέρμανση

CH3CH2CH2COOH

β)

Ομάδα Α → Πορεία 2

(1,5 μον.)

Ομάδα Β → Πορεία 3
Ομάδα Γ → Πορεία 1
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Θέμα 5 (8 Μονάδες)
α)

(5 μον.)

Για το Ι (ι): Η απάντηση είναι ορθή.
[ΟΗ-]=10 4 [Η3O+]
Κw = [ΟΗ-] . [Η3O+] = 10-14
10-14 = 104 [Η3O+] 2

10-14 = 10 4 [Η3O+].[Η3O+]
[Η3O+] 2 = 10-18 M

[Η3O+] = 10-9 M

pH=-log [Η3O+] = -log [10-9] = 9 Άρα, pH=9
Για το Ι (ιι): Η απάντηση είναι λανθασμένη.
Σε 1 L περιέχονται 10- 9 mol ιόντων [Η3O+]
Σε 0,5 L περιέχονται 5 ∙ 10- 10 mol ιόντων [Η3O+] ή ΝΑ ∙ 5 ∙ 10- 10 ιόντων [Η3O+]
β)

(3 μον.)

Για το ΙΙ: Η απάντηση είναι λανθασμένη.
Το διάλυμα Δ μπορεί να είναι και το CH3CΗ2O-. Το CH3CΗ2O- είναι δυνατό να
προέρχεται από το CH3CΗ2OΝa, το οποίο είναι αλκαλικά υδρολυόμενο άλας,( άρα
μπορεί να έχει pH=9).

Θέμα 6 (7 μονάδες)
α)

(1 μον.)
H2O / θ

C6H5COOCH2CH3

+

NaOH

C6H5COOΝa

+

CH3CH2OH

β) Στην απομάκρυνση της παραγόμενης αιθανόλης και του νερού, οπότε παραμένει
μόνο το στερεό βενζοϊκό νάτριο και η περίσσεια υδροξειδίου του νατρίου.
(2 μον.)
γ) Διαφωνώ.
Δεν μπορεί να παραληφθεί το στάδιο αυτό, γιατί παράγεται το βενζοϊκό οξύ από
άλας του, με την επίδραση ισχυρότερου οξέος.
(2
μον.)
δ) Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να πάρουμε καθαρό βενζοϊκό οξύ.
Μαζί με το βενζοϊκό οξύ στο διηθητικό χαρτί υπάρχουν και ίχνη χλωριούχου
νατρίου, τα οποία απομακρύνονται με την προτεινόμενη έκπλυση.
(2 μον.)
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Θέμα 7 ( 7 μονάδες)
Α.
α) Η ομάδα 3 απάντησε ορθά.

(2 μον.)

β)
(ι) Την ένωση Γ

(1 μον.)

(ιι)

(2 μον.)
Η ένωση Γ δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναγνωρίζουν:


τα ισοδύναμα άτομα υδρογόνου και ότι σε κάθε είδος αντιστοιχεί μια
κορυφή του φάσματος



ότι, μια κορυφή διαχωρίζεται σε ν+1 κορυφές, όπου ν= ο αριθμός των μη
ισοδύναμων ατόμων Η σε διπλανά άτομα άνθρακα,
CH3COCH2CH2COCH3

Δύο (2) διαφορετικά είδη πρωτονίων (CH3 -, CH2– ) - 2 κορυφές
Ισοδύναμα πρωτόνια σε διπλανά άτομα άνθρακα (-CH2CH2-) – δεν συνεισφέρουν
στον διαχωρισμό της κορυφής.
Β.

(2 μον.)
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Θέμα 8 ( 10 μονάδες)
α)

(3 μον.)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

OXI
NAI
OXI
NAI
NAI
OXI

β)

(3 μον.)

(ι) Ι

– Λανθασμένο

ΙΙ – Ορθό
ΙΙΙ – Λανθασμένο
ΙV – Ορθό
V – Λανθασμένο
VI – Λανθασμένο
(ιι)

(4 μον.)

Συμπέρασμα Ι
Λόγω της τυχαίας κίνησης των ηλεκτρονίων, δημιουργείται στιγμιαία ανισοκατανομή
τους, με αποτέλεσμα τη στιγμιαία πόλωση του μορίου. Αναπτύσσεται στιγμιαία θετικό
φορτίο στο ένα άκρο του μορίου και αρνητικό φορτίο στο άλλο άκρο. Το παροδικό
δίπολο επηρεάζει εξ επαγωγής την ηλεκτρονιακή κατανομή ενός γειτονικού μορίου,
με αποτέλεσμα να μετατρέπεται και αυτό σε παροδικό δίπολο.
Για το συμπέρασμα ΙΙΙ
Εκτός από τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των μορίων της αιθανόλης
αναπτύσσονται επίσης και διαμοριακές δυνάμεις London.
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Θέμα 9 (14 μονάδες)
α)

(3μον.)

(ι) Από τον πίνακα ποσοτήτων έχουμε:
Ν2(g)

+

3 H2(g)

2NH3(g)

Αρχικά

2 mol

8 mol

__

Αντιδρούν/παράγονται

-x

-3x

2x

Χημική Ισορροπία

2-x

8-3x

2x

2 – x = 0,5 mol => x = 1,5 mol
Επομένως στη χημική ισορροπία περιέχονται οι πιο κάτω ποσότητες:
Η2 = 3,5 mol, άρα, πρακτικά καταναλώθηκαν 4,5 mol.
N2 = 0,5 mol
NH3 = 3 mol
Αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη:
Ν2(g)

+

3 H2(g)

Στοιχειομετρία

1 mol

3 mol

Αντιδρούν/παράγονται

2 mol

Χ = 6 mol



2NH3(g)

Άρα, το Η2 είναι σε περίσσεια κατά 2 mol, οπότε θεωρητικά έπρεπε να αντιδράσουν
6 mol H2.
α = 4,5 mol / 6mol H2 = 0,75
(1,5μον.)

(ιι)
α = 4,5 mol Η2 / 8 mol Η2 = 0,5625
Δεν έλαβε υπόψιν τον περιοριστικό παράγοντα.
(ιιι)

(1,5μον.)


Εντοπίζω τον περιοριστικό παράγοντα με την βοήθεια πίνακα ποσοτήτων.



Εκτελώ τους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς για τον καθορισμό της
ποσότητας της ουσίας που έπρεπε να παραχθεί/καταναλωθεί θεωρητικά.



Εφαρμόζω τον τύπο της απόδοσης.

β)

(4μον.)

(ι)
Δήλωση Ι – Σ
Δήλωση IΙ – Σ
Δήλωση IΙI – Σ
Δήλωση ΙV – Σ

Λανθασμένη
Ορθή
Ορθή
Λανθασμένη
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(ιι)

(4μον.)

Δήλωση Ι:
Ο μαθητής θεωρεί ότι αύξηση της πίεσης προκαλεί πάντα μετατόπιση της θέσης της
Χημικής Ισορροπίας προς την κατεύθυνση με τα λιγότερα mol αερίων. Η μεταβολή
της πίεσης οδηγεί σε μετατόπιση της θέσης της Χημικής Ισορροπίας όταν
προκαλείται με μεταβολή του όγκου του δοχείου.
Δήλωση IV:
Ο μαθητής θεωρεί ότι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας
της αντίδρασης και ταυτόχρονα αύξηση της ΚC.
Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί σε όλες τις αντιδράσεις αύξηση της ταχύτητας,
αλλά μόνο στις ενδόθερμες οδηγεί και σε αύξηση της ΚC.
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Θέμα 10 (6 μονάδες)
Ερώτηση 1
Α. Λανθασμένη
Β. Ορθή
Γ. Ορθή
Δ. Λανθασμένη
Ερώτηση 2
Α. Ορθή
Β. Λανθασμένη
Γ. Ορθή
Δ. Ορθή
Ερώτηση 3
Α. Ορθή
Β. Λανθασμένη
Γ. Λανθασμένη
Δ. Λανθασμένη
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Θέμα 11 (8 μονάδες)
α)
Το μέρος της απάντησης της Λουκίας που εμπεριέχει λάθος είναι (κόκκινο):

Ενώ η απεικόνιση του μηχανισμού είναι ορθή, χρησιμοποίησε λανθασμένο
συντακτικό τύπο του οργανικού αντιδρώντος (βουτ-2-ένιο αντί 2-μεθυλοπροπ-1ένιο), και αυτό το λάθος διαδόθηκε και στο ενδιάμεσο καρβοκατιόν, αλλά και στο
τελικό προϊόν.
Το μέρος της απάντησης του Παναγιώτη που εμπεριέχει λάθος είναι (κόκκινο):

Ενώ ο Παναγιώτης έγραψε τη σωστή δομή του πιο σταθεροποιημένου
καρβοκατιόντος (3-ταγές) και τελικού προϊόντος (Markovnikov), το βέλος που
απεικονίζει την ετερολυτική σχάση του διπλού δεσμού του αλκενίου έχει τα κοίλα
προς τα αριστερά αντί προς τα δεξιά. Τα κοίλα θα έπρεπε να είναι προς τα δεξιά,
ώστε ο λιγότερο υποκατεστημένος άνθρακας να λαμβάνει το πρωτόνιο και να
αναπτύσσεται το θετικό φορτίο στον πιο υποκατεστημένο άνθρακα.
Το μέρος της απάντησης του Κωνσταντίνου που εμπεριέχει λάθος είναι (κόκκινο):

O Κωνσταντίνος έδειξε προς την λάθος κατεύθυνση τα κοίλα του βέλους που
απεικονίζει ετερολυτική σχάση του διπλού δεσμού (όπως και ο Παναγιώτης
παραπάνω), αλλά επιπλέον σχεδίασε ως ενδιάμεσο το λιγότερο σταθεροποιημένο
καρβοκατιόν (1-ταγές), του οποίου ο σχηματισμός δεν ευνοείται σε σχέση με το
πιθανό 3-ταγές καρβοκατιόν. Αυτό τον οδήγησε τελικά στο προϊόν anti-Markovnikov
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προσθήκης, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για προσθήκες αλκενίων σε αυτές τις
συνθήκες.
Το μέρος της απάντησης της Ελένης που εμπεριέχει λάθος είναι (κόκκινο):

-

Η Ελένη σχεδίασε το βέλος στο στάδιο αντίδρασης του καρβοκατιόντος και του Βr

με τρόπο που υποδηλώνει ότι το καρβοκατιόν είναι εκείνο που κάνει την πυρηνόφιλη
προσβολή στο βρωμίδιο αντί το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, το βρωμίδιο είναι το
πυρηνόφιλο και το καρβοκατιόν το ηλεκτρονιόφιλο, επομένως η μύτη του βέλους
έπρεπε να δείχνει προς το καρβοκατιόν.

β)
Ορθός μηχανισμός προσθήκης:
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