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ΘΕΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  :  ΧΗΜΕΙΑ  
 ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ  :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 

1.1.  Για κύριο κβαντικό αριθµό n = 2, ο δευτερεύων ή 
αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός l µπορεί να πάρει τις 
τιµές: 
α. 1 και 2 
β. 0 και 1  
γ. 0, 1 και 2 
δ. 0 και 2 Μονάδες 3 

1.2.  Η ηλεκτρονιακή δοµή (διαµόρφωση) του φθορίου 
(ατοµικός αριθµός = 9), σε θεµελιώδη κατάσταση, είναι: 
α. 1s2 2s2 2p3 3s2 
β. 1s2 2s2 2p4 3s1 
γ. 1s2 2s2 2p5  
δ. καµιά από τις παραπάνω Moνάδες 4 

1.3.  Ποια από τις παρακάτω υποστιβάδες έχει τη χαµηλότερη 
ενέργεια; 
α. 2s 
β. 3s 
γ. 2p 
δ. 1s Μονάδες 4 
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1.4.  Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος 
οξέος-βάσης; 
α. ΗCl - Cl- 

β. Νa+ - NaOH 
γ. H3O+ - OH-  
δ. CH3COOH - H2O Μονάδες 3 

1.5.  Το σύνολο των δεσµών που υπάρχουν στο µόριο του  
  CH ≡ CH είναι: 
α. 1σ, 4π 
β. 3σ, 2π 
γ. 2σ, 3π  
δ. 2σ, 2π  Μονάδες 3 

1.6. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε χηµική αντίδραση 
(Στήλη Ι) την κατηγορία οργανικών αντιδράσεων 
(Στήλη ΙΙ), στην οποία αυτή ανήκει, γράφοντας 
στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και 
δίπλα του τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. 

 Στήλη Ι 
(χηµική αντίδραση) 

Στήλη ΙΙ 
(κατηγορία 
οργανικών 

αντιδράσεων) 
α .  CH4  + Cl2              CH3Cl + ΗCl 

β .  CH3CH2ΟΗ          CH2=CH2  + H2O 

γ .  CH2=CH2              CH3CH2Cl 

δ .  RCH=O          RCOOH   

1. οξείδωση  

2. υποκατάσταση  

3. απόσπαση  

4.  προσθήκη  

5.  πολυµερισµός  

θ ,Η+  

ΗCl   

⏐O⏐  

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπλη-

ρωµένες τις παρακάτω χηµικές αντιδράσεις :  

α. CH3CH=CHCH3 + HBr → 
 
β. HCH=O + HCN → 
 
γ. CH3CΟΟH + CH3ΟΗ                  

H+   

 
δ. HCΟΟH + ΝaOH → 

Μονάδες 8 

2.2. ∆ίνονται τα οξέα : CH3CΟΟH και Cl-CH2COOH. 
 Να αιτιολογήσετε, µε βάση το -Ι επαγωγικό 

φαινόµενο, ποιο από τα δυο οξέα είναι το 
ισχυρότερο στην ίδια θερµοκρασία. 

Μονάδες 9 

2.3.α.  Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων , όταν 
διαλυθεί σε νερό, σε κατάλληλες συγκε-
ντρώσεις , δίνει ρυθµιστικό διάλυµα ; 

 
1. CH3COOH - CH3COONa 
2. NaCl - HCl 
3. NaOH - NH3

 Μονάδες 2 

2.3.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
  Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 3ο 
Σε CH2 =  CH2 προστίθεται Η2Ο, σε κατάλληλες 
συνθήκες , και προκύπτει οργανική ένωση Α . 
Μια ποσότητα της ένωσης Α οξειδώνεται πλήρως 
µέχρι το τελικό προϊόν οξείδωσης Β . Έτσι προκύπτει 
υδατικό διάλυµα που περιέχει την ένωση Β µε 
συγκέντρωση 0,1 Μ . 

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των 
ενώσεων Α και Β . 

Μονάδες 6 

β. Αν το διάλυµα της ένωσης Β έχει pH = 3, να βρείτε 
τη σταθερά ιοντισµού Κa της ένωσης Β . 

Μονάδες 7 

γ. Στην υπόλοιπη ποσότητα της ένωσης Α 
προστίθεται περίσσεια µεταλλικού Νa, οπότε 
προκύπτει η οργανική ένωση Γ . 

 Σε ποσότητα CH3CH  =  CH2 προστίθεται HCl και 
το κύριο προϊόν ∆ που παράγεται αντιδρά µε την 
ένωση Γ,  σχηµατίζοντας την οργανική ένωση Ε . 

 Να γράψετε τις παραπάνω χηµικές αντιδράσεις . 
Μονάδες 12 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνεται ρυθµιστικό διάλυµα (∆) που περιέχει 
NH3  0,1 M και NH4Cl 0,1 M. 
α. Να βρείτε το pH του διαλύµατος ∆ .

Μονάδες 5 
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β. Σε όγκο 1 L του διαλύµατος ∆ προστίθεται  
1 L H2O . Να βρείτε το pH του διαλύµατος που 
προκύπτει . Μονάδες 8 

γ. Σε όγκο 3 L του αρχικού διαλύµατος ∆ 
προστίθενται 0,1 mol HCl χωρίς να µεταβληθεί ο 
όγκος του διαλύµατος . Να βρείτε τη [Η3Ο+] του 
νέου διαλύµατος . Μονάδες 12 

∆ίνονται : 
Για την ΝΗ3: Kb = 10-5 (στους 25 οC). 
ΚW = 10-14 (στους 25 οC). 
 
(Όλες οι διαδικασίες γίνονται στους 25 οC). 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  υποψηφίους) 

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  
(ηµεροµηνία ,  κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα).  Τα  θέµατα  
δε  θα  τα  αντιγράψετε  στο  τετράδιο .  

2.  Να  γράψετε  το  ονοµατεπώνυµό  σας  στο  πάνω  µέρος  των  
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν .  
∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  καµιά  άλλη  σηµείωση .  

 Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το  
τετράδιο  και  τα  φωτοαντίγραφα .  

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα .  
4.  Κάθε  λύση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .  
5.   ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των  

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  

των  φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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