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ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1.1. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο ο µέγιστος αριθµός 

ηλεκτρονίων  µε  κβαντικούς  αριθµούς   n=2   και  

ms = 
2
1

−  είναι : 

 α. οκτώ 
 β. τέσσερα
 γ.  δύο 
 δ.  ένα

Μονάδες 5 
 
1.2. Από τα επόµενα χηµικά στοιχεία τη µικρότερη 

ατοµική ακτίνα έχει το στοιχείο : 
 α.   6C 
 β.   8O 

 γ. 9F 
 δ. 17Cl 

Μονάδες 5 
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1.3. Το υδατικό διάλυµα που παρουσιάζει τη 
µεγαλύτερη τιµή pH, είναι : 

 α. NaF 
 β. NH4Cl 
 γ. HCOOH
 δ. KCl 

Μονάδες 5 
 

1.4. Το άζωτο έχει ατοµικό αριθµό Ζ=7. Στο µόριο του 
αζώτου (Ν2) σχηµατίζονται : 
α. Ένας σ και δύο π δεσµοί 
β. Τρεις σ δεσµοί 
γ. Ένας π και δύο σ δεσµοί 
δ. Τρεις π δεσµοί. 
 Μονάδες 5 

1.5. Να γράψετε το παρακάτω κείµενο στο τετράδιό σας 
σωστά συµπληρωµένο. 

Στο µόριο του CH2=CH2 ανάµεσα στα άτοµα του 
C και στα άτοµα του H δηµιουργούνται      σ δεσµοί 
του τύπου sp2-s. Τα δύο άτοµα του C συνδέονται 
µεταξύ τους µε ένα          δεσµό του τύπου      και 
ένα         δεσµό του τύπου      . 

 Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. 

α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό"  ή "Λάθος" 
δίπλα στην ένδειξη (I, II) που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

I) Αν σε υδατικό διάλυµα NH3 προσθέσουµε µικρή 
ποσότητα NaOH (υπό σταθερή θερµοκρασία), ο 
βαθµός ιοντισµού της NH3 ελαττώνεται. 
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ΙΙ) Στα στοιχεία της ίδιας οµάδας του Περιοδικού 
Πίνακα, η ενέργεια πρώτου ιοντισµού αυξάνεται µε 
την αύξηση του ατοµικού αριθµού (Ζ). 

Μονάδες 4 
 

β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
 Μονάδες 6 
 
2.2. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά 

Lewis των ενώσεων : NH4Cl,  HCN,  H2SO4. 

∆ίνονται : 1Η, 7N, 17Cl, 6C, 16S, 8O   . 

 Μονάδες 9 

2.3. Οργανική ένωση (Α) µε µοριακό τύπο C3H8O 
οξειδώνεται και δίνει οργανικό προϊόν (Β), το 
οποίο ανάγει το αντιδραστήριο Fehling.  

α) Να βρείτε το συντακτικό τύπο της ένωσης (Α) 
αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

 Μονάδες 3 

β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης 
της ένωσης (Β) µε το αντιδραστήριο Fehling. 

 Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η παρακάτω σειρά χηµικών εξισώσεων : 

I. CHIOHC
)A(
ν2ν ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ ΚΟΗ/Ι.λάδι 2

3+ + KI + Hλαςάόοργανικ
)B(

2O 
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II. (B) + CH3CH2X ⎯→⎯ (Γ) + KX 

III. (Γ) + Η2Ο ΗCOOH + (∆) ⎯⎯⎯←⎯→⎯
+H

α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς 
τύπους των οργανικών ενώσεων (Α), (Β), (Γ) και (∆). 

 Μονάδες 8 
β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα επί µέρους στάδια 

της αντίδρασης (I). 
 Μονάδες 8 

γ. Ποσότητα 23g ΗCOOH αντιδρά πλήρως µε διάλυµα 
KMnO4 οξινισµένο µε Η2SO4. Να υπολογίσετε τον 
όγκο (σε STP) του αερίου προϊόντος της παραπάνω 
αντίδρασης . 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες : C=12, H=1, O=16. 

 Η παραπάνω αντίδραση θεωρείται ποσοτική . 

 Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται υδατικό διάλυµα ∆1 NaOH µε pH=13 και 
υδατικό διάλυµα ∆2 CH3COOH συγκέντρωσης 0,1Μ. 

α) Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος ∆2. 

 Μονάδες 5 

β) Σε 100 mL του διαλύµατος ∆1 προσθέτουµε 100mL 
από το διάλυµα ∆2 και αραιώνουµε µε νερό µέχρι 
τελικού όγκου 10L. Να υπολογίσετε το pH του 
αραιωµένου διαλύµατος ∆3. 

 Μονάδες 10 
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γ) Πόσα mol αερίου HCl πρέπει να προσθέσουµε σε 1L 
του διαλύµατος ∆3 ώστε να προκύψει ρυθµιστικό 
διάλυµα µε pH=5 ; 

 Μονάδες 10 

∆ίνονται : 

i) Ka=10-5,  Kw=10-14  . 

ii) κατά την προσθήκη του HCl δε µεταβάλλεται ο όγκος 
του διαλύµατος . 

iii) ισχύουν οι προσεγγιστικοί τύποι . 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

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

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

 Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τις φωτοτυπίες . 

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό  σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι  

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

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

διανοµή των φωτοτυπιών .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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