1Ο ∆ιαγώνισµα Χηµείας Κατεύθυνσης Β Λυκείου
1ο ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Θέµα 1ο
Α. Να δικαιολογήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λανθασµένες.
1. Το µόριο του CO2 είναι δίπολο (πολικό).
2. Το εξάνιο (C6H14) διαλύεται στον τετραχλωράνθρακα (CCl4), ενώ δεν διαλύεται στο
νερό.
3. Το HF έχει µεγαλύτερο σηµείο βρασµού από το F2.
4.Ο όρος ‘’πτητική ουσία’’ χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει ούσιες που έχουν
µεγάλη τάση ατµών.
5.Κατά την διάρκεια της τήξης µιας ποσότητας πάγου αυξάνεται η ενέργεια του
συστήµατος ενώ η θερµοκρασία του δεν µεταβάλλεται.
(10 µονάδες)
Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις.
1. Από τα παρακάτω µόρια µη πολικό είναι:
α. το ΗCl
β. το Η2Ο
γ. το Ν2

δ. το ΗF

2. Ένα µίγµα αποτελείται από 0,5mol CO2 και 1mol CO. Αν η µερική πίεση του CO
είναι 6atm, η ολική πίεση είναι:
α. 3atm
β. 9atm
γ. 18atm
δ. 12atm
3. Το σηµείο βρασµου µιας υγρής ουσίας εξαρτάται :
α)µόνο από τη µοριακή του µάζα
β)από τις ενδοµοριακές δυνάµεις
γ)από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος
δ)από τις διαµοριακές δυνάµεις και τη
µοριακή της µάζα.
5.Το µόριο του διοξειδιου του άνθρακα δεν είναι δίπολο γιατι:
α)οι χηµικοι δεσµοί C=O δεν είναι πολωµένοι
β)το µόριο του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο
γ)το µόριο του είναι γραµµικό
δ) η διπολική ροπή του καθενός από τους δυο δεσµούς C=O είναι µηδέν.
(5 µονάδες)
Γ. Σε δοχείο σταθερού όγκου στο οποίο η ολική πίεση είναι ίση µε 2atm υπάρχουν
0,3mol αερίου Α και 0,7mol αερίου Β. Ποια είναι η µερική πίεση του Α;
(5 µονάδες)
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ΘΕΜΑ 2Ο
A. Να κατατάξετε τις παρακάτω ουσίες κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου ζέσης σε
κάθε µία από τις περιπτώσεις.
1. Η2Ο,CH4, Ne, KBr
2. CH4, C3H8, C6H14
3. F2, Cl2, Br2, I2.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C:12, H:1, F:19, Cl:35,5, Br:80, I:127
(10 µονάδες)
Β. Να αντιστοιχίσετε την κάθε χηµική ουσία της στήλης ΙΙ µε τα είδη των διαµοριακών
δυνάµεων της στήλης Ι και το είδος των µορίων της στήλης ΙΙΙ.
Στήλη Ι
1. δυνάµεις διασποράς
( London)
2. δυνάµεις διπόλουδιπόλου
3. δεσµός υδρογόνου

Στήλη ΙΙ
α. CO2
β. NH3
γ. F2
δ. HCl
ε. H2O
στ. CH4
ζ. H2S

Στήλη ΙΙΙ

Α. πολικά µόρια
Β. µη πολικά µόρια
(10 µονάδες)

ΘΕΜΑ 3Ο
Α. Σε κενό δοχείο όγκου 24,6L και θερµοκρασίας 27οC εισάγoνται 2,5mL
οινοπνεύµατος (C2H5OH) πυκνότητας 0,8g/mL. Αν η τάση ατµών του οινοπνεύµατος
στους 27οC είναι 76mmHg,να βρεθούν:
α) η ποσότητα του οινοπνεύµατος που θα παραµείνει στην υγρή φάση στους 27οC,
β) η πίεση στο δοχείο.
∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες C:12, H:1, O:16 και η παγκόσµια σταθερά των
αερίων R= 0,082atm.L.mol-1.K-1.
(30 µονάδες)

ΘΕΜΑ 4Ο
Αέριο µίγµα περιέχει N2 και CH4 µε µερικές πιέσεις 2atm και 3atm αντίστοιχα .
α)Να υπολογιστεί η ολική πίεση του µίγµατος και το γραµµοµοριακό κλάσµα του N2.
β)Αν η µάζα του µίγµατος είναι 10,4γραµµάρια να υπολογιστεί η σύσταση του
µίγµατος σε γραµµάρια.
γ)Ποιος είναι ο όγκος που κατάλαµβάνει το µίγµα σε θερµοκρασία 270C;
∆ίνονται:οι σχετικές ατοµικές µάζες N:14 , C:12 , Η:1 , η σταθερά
R=0,082atm . L. Mol-1.K-1
(30 µονάδες)
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