ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΟΜΟΓΔΝΩΝ 2020 (ΝΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΘΔΜΑ Α
Α.1 β
Α.2 α
Α.3 δ
Α.4 γ
Α.5 Σ,Λ,Λ,Λ,Σ
ΘΔΜΑ Β
Β.1
Α : He
B: H
Γ:O
Δ : Na
Ε : Ca
Ζ:K
To B είλαη ην Η γηαηί δελ έρεη ελέξγεηα 2νπ ηνληηζκνύ.
Τν Α είλαη ην He γηαηί έρεη ηεκ εγαιύηεξε ελέξγεηα 1νπ ηνληηζκνύ.
Τν Ζ είλαη ην Κ γηαηί έρεη ηελ κεγαιύηεξε αηνκηθή αθηίλα
Αλάκεζα ζηα Γ θαη Δ ην Γ είλαη ην Ο γηαηί έρεη κηθξόηεξε αθηίλα άξα ην Δ είλαη
ην Να επνκέλωο ην Ε είλαη ην Ca.
Β.2

Τν CO κε ηελ είζνδν ηνπ ζηνλ νξγαληζκό αληηδξάεη κε ηελ αηκνζθαηξίλε άξα
ηελ δεζκέπεη δειαδή ε πνζόηεηα ηεο ζηνλ νξγαληζκό κεηώλεηαη. Επνκέλωο ε
ΧΘ (1) επεξεάδεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα κεηανπίδεηαη αξηζηεξά άξα ην
δεζκεπκέλν Ο2 ζηνπο πλεύκνλεο (HbO2) ζα κεηωζεί θαη άξα ζα επεξεαζηνύλ
νη δωηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ.
Β.3

Η πνζόηεηα CaCO3 δελ ζα πεεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία επεηδή είλαη ζηεξεό
ζώκα θαη άξα έρεη ζηαζεξή ζπγθέληξωζε. Επνκέλωο mA=mB.
Η κείωζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην δνρείν Γ κεηαηνπίδεη ηελ Χη πξνο ηελ
εμώζεξκε θνξά δειαδή αξηζηεξά άξα ε κάδα ηνπ CaO κεηώλεηαη δειαδή
mΓ<mA=mB.
Η αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείνπ κεηαηνπίδεη ηελ Χη πξνο ηα πεξηζζόηεξα mol
δειαδή δεμηά άξα ε κάδα ηνπ CaO απμάλεηαη δειαδή mΔ>mA=mB.
Επνκέλωο ζωζηή απάληεζε είλαη ην γ.
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
mol/
Αξρ.
Α/Π
Χ.Θ.

CO(g) + 2H2(g)  CΗ3OH (g) , ΔΗ= - 130 KJ
5
2
x
2x
x
5-x
2-2x
x

To CO είλαη ζε πεξίζζεηα άξα ε απόδνζε ηζνύηαη κε α=2x/2=0,5x=0,5 mol
Επνκέλωο Kc= (0,5/3) / (4,5/3) (1/3)2 = 1
Γ2.
Τν πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ειεπζεξώζεθε κέρξη ην ζύζηεκα λα θηάζεη ζε
ηζνξξνπία είλαη Q=x*130=0,5*130=65 ΚJ
Σπλδηάδνληαο ηηο αληηδξάζεηο (1),(2),(3) πξέπεη λα ππνινγίδνπκε ηελ ελζαιπία
θάπζεο ηνπ Η2. Σπγθεθξηκέλα ηελ (1) ηελ αθήλνπκε όπωο είλαη, ηελ (2) ηελ
αθήλνπκε όπωο είλαη θαη ηελ (3) ηελ αλαπνδνγπξίδνπκε άξα αιιάδεη
πξόζεκν ε ΔΗ. Απηέο ηηο αζξνίδνπκε θαηα κέιε ζύκθωλα κε ην λόκν ηνπ
Hess θαη ζα έρνπκε ΔΗ=280-750-130= - 600 KJ.
Επνκέλωο αθνύ ην κείγκα CO θαη Η2 έρεη όγθν 11,2 L θαη είλαη ηζνκνξηαθό
άξα ζα έρνπλ ηνλ ίδην όγθν δειαδή 5,6L ην θάζε αέξην δειαδή 0,25 mol ζε
STP ζπλζήθεο.
Άξα ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηελ θάπζε ηνπ Η2 είλαη
Q=0,25*600/2=300/4=75 ΚJ ελώ απηό από ηελ θάπζε ηνπ Co είλαη
Q=0,25*280=70 KJ.
Επνκέλωο από ηελ θάπζε ηνπ κείγκαηνο ζπλνιηθά ζα ειεπζεξωζνύλ
70+75=145 KJ άξα πεξηζζόηεξα από ην πνζό πνπ ειεπζεξώζεθε ζηελ
παξαπάλω ηζνξξνπία.Επνκέλωο ν ζρπξηζκόο ηνπ καζεηή δελ είλαη ζωζηόο.
Παρατήρηση: Στην εκυώνηση των θεμάτων έπρεπε να αναυέρονται οι
σσνθήκες STP.
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ΘΔΜΑ Γ

Γ1.
Από ηελ ηύπνο ηεο ωζκωκεηξίαο ζα ππνινγίζνπκε ην Mr ηεο έλωζεο.

Π*V=m*R*T /Mr Mr=(0,1*0,082*300)/0,1*0,05=492
To Mr ηεο έλωζεο ζύκθωλα κε ηνλ γεληθν κνξηαθό ηππν είλαη
Mr= 12(23+x) + 24+2x+35*2+16*5=492x=3

Γ2.
NaA  Na+ + A10-2M 10-2M 10-2M

Α- + Η2Ο  ΗΑ + ΟΗAξρ

10-2

Θ/Π

y

y

y

Θ.Θ.

10-2-y

y

y

pH=8pOH=6y=10-6 M
Kb=y2/10-2=10-12/10-2 =10-10 Ka =10-4 pKa=4

Γ3.
α.Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 2 κνλν απηό ηνπ -ΟΗ θαη απην ηνπ -COOH.
β. Μπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα 5 νμπγόλα ζε δεζκό πδξνγόλνπ κε άιια
κόξηα.
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Γ4.
Τν 1ν ηζρύεη αθνύ ην Mr είλαη 492.
Τν 2ν ηζρύεη αθνύ είλαη κόλν 2.
Τν 3ν ηζρύεη αθνύ είλαη κόλν 5 ηα νμπγόλα θαη 2 ηα πδξνγόλα.
Τν 4ν ηζρύεη γηαηη κε ινγαξίζκεζε ηνπ ιόγνπ πνπ δίλεηαη πξνθύπηεη 1 άξα
είλα κηθξόηεξν από 5.
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