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

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς των ερωτήσεων  
1.1 έως 1.4 και  δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 
1.1. Ποιο από τα παρακάτω σύνολα κβαντικών αριθµών 

µπορεί να καθορίζει το τροχιακό 4px ; 
α. n=2, ℓ=1,  mℓ = -1 
β. n=3, ℓ=0,  mℓ = 0 
γ. n=4, ℓ=1,  mℓ = 1 
δ. n=4, ℓ=2,  mℓ = 0 

Μονάδες 5 
 

1.2. Ποια  είναι  η  σωστή  ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου 
Fe (Ζ=26) στη θεµελιώδη του κατάσταση ; 
α.  1s22s22p63s23p63d8 

β.  1s22s22p63s23p63d64s2 

γ.  1s22s22p63s23p64s24p6 

δ.  1s22s22p63s23p63d64s14p1 

Μονάδες 5 
 

1.3. Με την επίδραση ενός αντιδραστηρίου Grignard (RMgCℓ) 
σε µεθανάλη (HCHO) και υδρόλυση του προϊόντος 
προσθήκης προκύπτει :  

 α.  κετόνη  
 β. τριτοταγής αλκοόλη 
 γ.  πρωτοταγής αλκοόλη 
 δ.  υδροξυ-καρβοξυλικό οξύ 

Μονάδες 5 
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1.4. Στο µόριο του µεθανίου CH4 ο καθένας από τους 
τέσσερις σ (σίγµα) δεσµούς µεταξύ των ατόµων C (Z=6) 
και Η (Z=1) προκύπτει µε επικάλυψη τροχιακών : 

 α.  sp3  και  s 
 β. sp2  και  s 
 γ.  sp   και  s 
 δ.  sp3  και  p 

Μονάδες 5 
 

1.5. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα υδατικά διαλύµατα 
της Στήλης (Ι) µε την τιµή pH της Στήλης (ΙΙ) 
γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης (Ι) 
και δίπλα το γράµµα της Στήλης (ΙΙ).  

 

Στήλη (Ι) Στήλη (ΙΙ) 
1. HI α.   9 
2. CH3COΟΗ β.   11 

3. CH3COΟ
-  γ.   5 

4. +
4NH  δ.   7 

5. ΝΗ3 ε.   1 
 στ. 3 

 

∆ίνεται ότι : η σχετική ισχύς των παραπάνω κατά Brönsted-
Lowry οξέων είναι HI > CH3COΟΗ > +

4NH  , όλα τα υδατικά 
διαλύµατα έχουν την ίδια συγκέντρωση C=0,1Μ και 
βρίσκονται σε θερµοκρασία 25οC. 

Μονάδες 5 
 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. ∆ίνoνται τα στοιχεία Mg (Z=12) και Ca (Z=20). 

α. Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δοµές των παραπάνω 
στοιχείων στη θεµελιώδη τους κατάσταση ; 

Μονάδες 4 
 β. Σε ποια οµάδα και σε ποιον τοµέα του περιοδικού 

  πίνακα ανήκει το κάθε στοιχείο ; 
Μονάδες 2 
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 γ. Ποιο  από  τα  δύο  στοιχεία  έχει  τη   µικρότερη 
  ατοµική ακτίνα; 

Μονάδες 2 
 

  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 2 

 
2.2. Σε τρία δοχεία 1, 2 και 3 περιέχονται οι ενώσεις 2-προπανόλη 

(CH3CH(OH)CH3),  προπανάλη   (CH3CH2CHO)   και  
προπανόνη (CH3COCH3). Σε κάθε δοχείο περιέχεται µία µόνο 
ένωση.  
α.  Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο 

κάθε  δοχείο αν γνωρίζετε ότι : 
i.  Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 2 και 3 

δίνουν την αλογονοφορµική αντίδραση.  
ii.  Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 αντιδρά µε   το 

φελίγγειο υγρό.  
iii. Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 2 αντιδρά µε    

µεταλλικό νάτριο. 
Μονάδες 9 

β.  Nα  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  σωστά  συµπληρωµένες 
 (σώµατα και  συντελεστές)  τις  χηµικές  εξισώσεις  που 
 περιγράφουν: 

i. Την αντίδραση που δίνει η ένωση που περιέχεται 
στο δοχείο 3 µε διάλυµα I2 + NaΟΗ. 

ii. Την αντίδραση που δίνει η ένωση που περιέχεται 
στο δοχείο 2 µε µεταλλικό νάτριο. 

Μονάδες 6 
 

ΘEΜΑ 3ο 
∆ίνονται οι παρακάτω µετατροπές στις οποίες οι ενώσεις Α, 
Β, Γ, ∆ και Ε είναι τα κύρια οργανικά προϊόντα. 
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3.1 Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών 
ενώσεων Α, Β, Γ, ∆ και Ε . 

Μονάδες 10 
3.2 Ποσότητα x της ένωσης CH3CHO αντιδρά πλήρως µε 5,6 L 

αερίου HCN (µετρηµένα σε stp) σύµφωνα µε το σχήµα: 
 

CH CHO3
+HCN

Z
+2H O 2 Θ
Η+

 
 

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των 
οργανικών ενώσεων Ζ και Θ. 

Μονάδες 4 
 

β. Να υπολογίσετε την ποσότητα x της ένωσης 
CH3CHO σε γραµµάρια . 

  ∆ίνεται ότι Αr: C=12, H=1, O=16 
Μονάδες 6 

 
3.3 Να γράψετε στο τετράδιό σας σωστά συµπληρωµένη 

(σώµατα και συντελεστές) την χηµική εξίσωση που 
περιγράφει την αντίδραση της CH3CHO µε αµµωνιακό 
διάλυµα AgNO3 (αντιδραστήριο Tollens). 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Υδατικό διάλυµα ∆1 ασθενούς οξέος ΗΑ όγκου V1 έχει  

σταθερά ιοντισµού Κα σε  θερµοκρασία θ οC. To διάλυµα ∆1 

αραιώνεται  µε  νερό , σε σταθερή θερµοκρασία θ οC, και 

προκύπτει  διάλυµα ∆2 όγκου V2=100 V1 .  

α. Να υπολογίσετε το λόγο α2/α1 των βαθµών 

ιοντισµού των διαλυµάτων ∆2 και ∆1 αντίστοιχα. 

Μονάδες 12 

β. Να υπολογίσετε  τη διαφορά ∆pΗ=pΗ2-pH1, όπου 

pΗ2 και pH1 είναι το pH των διαλυµάτων ∆2 και 

∆1 αντίστοιχα .  

Μονάδες 13 

Για τη λύση  του προβλήµατος να χρησιµοποιηθούν  οι 

γνωστές  προσεγγίσεις .  

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 .  Καµιά  άλλη  
σηµείωση  δεν  επιτρέπεται  να  γράψετε .  

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

3 .  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  ζητήµατα .  
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 


