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ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1.1. Η ένωση CH3CHBr2 µπορεί να προκύψει µε προσθήκη HBr
στην ένωση
α. CH2=CH2
β.

CH2=CH - Cℓ

γ.

Br - CH = CH - Br

δ. CH≡CH
Μονάδες 5
1.2.

Σε ένα άτοµο, ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που
χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθµούς n=2 και
m l = -1 είναι
α. 1
β.

2

γ.

4

δ. 6
Μονάδες 5
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1.3.

Στο µόριο του CH2=CH-Cℓ, ο δεσµός σίγµα (σ) µεταξύ των
ατόµων του άνθρακα προκύπτει µε επικάλυψη υβριδικών
τροχιακών
α. sp3 – sp3
β.

sp - sp

γ.

sp2 - sp

δ. sp2 – sp2
Μονάδες 5
1.4.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας
στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή
ή "Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη, δίπλα στο γράµµα
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Σε υδατικό διάλυµα πρωτολυτικού δείκτη Η∆, επικρατεί
το χρώµα του Η∆ όταν ισχύει pH < pKa Η∆ –1.
β.

–

Το ιόν CH3O στο νερό συµπεριφέρεται ως βάση κατά
Brönsted-Lowry.
γ. Η προσθήκη νερού στην ένωση CH≡CH δίνει ως τελικό
προϊόν τη σταθερή ένωση CH2=CHOH.
δ. Με προσθήκη NaOH σε διάλυµα CH3COONa προκύπτει
ρυθµιστικό διάλυµα.
–8
ε. Υδατικό διάλυµα HCℓ συγκέντρωσης 10 Μ στους 25 °C
έχει pH=8.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
2.1.

∆ίνονται τα άτοµα 9F, 8O και 7Ν στη θεµελιώδη κατάσταση.
α. Ποια είναι η κατανοµή των ηλεκτρονίων τους σε
υποστιβάδες;
Μονάδες 3
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β.

Να κατατάξετε τα άτοµα 9F, 8O και 7Ν κατά σειρά
αυξανόµενης ατοµικής ακτίνας (µονάδες 2) και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4).
Μονάδες 6

γ.

Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της
ένωσης NOF, αν δίνεται ότι το άτοµο του αζώτου είναι το
κεντρικό άτοµο του µορίου.
Μονάδες 4

2.2.

∆ύο αραιά υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 βρίσκονται στην
ίδια θερµοκρασία. Το ∆1 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ µε
συγκέντρωση c1 Μ. Το ∆2 περιέχει το ασθενές οξύ ΗΒ µε
συγκέντρωση c2 M, όπου c2 < c1 . Τα δύο οξέα έχουν τον ίδιο
βαθµό ιοντισµού στα παραπάνω διαλύµατα.
Οι σταθερές ιοντισµού των οξέων ΗΑ και ΗΒ είναι K a
1
και K a , αντίστοιχα.
2

α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις σταθερές ιοντισµού
και K a .
Ka
1

2

Μονάδες 6
β. Ποιο από τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
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ΘEΜΑ 3ο
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών:

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων
Α, B, Γ, ∆, Ε, Ζ και Θ.
Μονάδες 14
β.

Να προτείνετε από µια χηµική δοκιµασία (αντίδραση) που να
επιτρέπει τη διάκριση µεταξύ των ενώσεων:
i) A και Γ
ii) ∆ και Θ
Μονάδες 2
Να γραφούν οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις.
Μονάδες 4
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γ.

Η ένωση Α αντιδρά µε κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ, σε
όξινο περιβάλλον, και παράγεται οργανικό προϊόν µε σχετική
µοριακή µάζα ίση µε 130. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του
οργανικού προϊόντος.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, O=16 και H=1.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
∆ιαθέτουµε δύο υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2. Το διάλυµα ∆1 όγκου
0,8L περιέχει KOH συγκέντρωσης 0,25Μ. Το διάλυµα ∆2 όγκου
0,2L περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ συγκέντρωσης 1Μ. Τα δύο
διαλύµατα αναµειγνύονται, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆3 όγκου 1L
µε pH=9.
α.

Να υπολογίσετε τη σταθερά ιοντισµού Ka του οξέος ΗΑ.
Μονάδες 12

β.

Στο 1L του διαλύµατος ∆3 διαλύουµε αέριο HCℓ, χωρίς
µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, οπότε προκύπτει διάλυµα
–6
∆4 που έχει συγκέντρωση ιόντων H3O+ ίση µε 5⋅10 Μ. Να
υπολογίσετε τον αριθµό mol του HCℓ που διαλύθηκαν στο
διάλυµα ∆3 .
Μονάδες 13
Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 25 °C , όπου
Κw = 10–14.
Τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις
γνωστές προσεγγίσεις.
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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, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.
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: Μετά τη 10:00 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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