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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
 

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. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών    
(n, ℓ, mℓ, ms) αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο σθένους του 
ατόµου 3Li στη θεµελιώδη κατάσταση ; 

 α.  (2 , 1 , 0 , +1/2) 
 β.  (2 , 0 , 0 , +1/2) 

 γ.  (2 , 1 , 1 , +1/2) 
 δ.  (1 , 0 , 0 , -1/2) 

Μονάδες 5 
 

1.2. Σε ποια από τα παρακάτω άτοµα ή ιόντα αντιστοιχεί η 
ηλεκτρονιακή δοµή : 1s22s22p6  ; 

 

 α.   8Ο 

β.  11Νa 

γ.   8Ο
2— 

δ.  10Νe+ 
Μονάδες 5 

 

1.3. Ποιο από τα παρακάτω τροχιακά δεν υπάρχει σε ένα 
άτοµο; 
α.  5s 

 β.  3p 
 γ.  4f 

 δ.  2d  

Μονάδες 5 
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1.4. Αµµωνιακό διάλυµα AgNO3 (αντιδραστήριο Tollens) 

διαβιβάζεται σε δοχείο που περιέχει ένωση Χ και 
σχηµατίζεται κάτοπτρο αργύρου . 

Ποια από τις παρακάτω ενώσεις µπορεί να είναι η 
ένωση Χ; 
α. CH3−CH=O 
β. CH3−CH2−CH2−OH 
γ. CH3OH 
δ.   
 Μονάδες 5 

 

CH3 C

O

CH3

1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης 
Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, 
ώστε να προκύπτει σωστή αντιστοίχιση (Ένα δεδοµένο 
της Στήλης Β περισσεύει). 

 
Στήλη Α 

(∆ιαλύµατα σε θ=25°C) 
Στήλη Β 

(pH) 
1. CH3COOH 0,5M α. 7 
2. CH3COOH 0,05M β. 3 
3. CH3COONa 0,2M γ. 2,5 
4. CH3COONa 1M δ. 1 
5. HCl  0,1M ε. 9,4 
 στ. 9 

 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2ο 

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 6C και 9F. 

α) Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει µικρότερη ενέργεια 
πρώτου ιοντισµού; (Μονάδα 1). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . (Μονάδες 2). 

Μονάδες 3 
 

β) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της 
ένωσης CF4, που σχηµατίζουν τα παραπάνω στοιχεία . 

Μονάδες 3 
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γ) Να χαρακτηρίσετε τους δεσµούς (σ ή π) που υπάρχουν 

στο µόριο CF4 αναφέροντας και το είδος των 
τροχιακών που επικαλύπτονται . 

Mονάδες 3 
 

2.2. ∆ίνονται τρία υδατικά διαλύµατα ΝΗ3, HCl, NH4Cl. 
α) Πώς µπορείτε να παρασκευάσετε ρυθµιστικό διάλυµα 

µε δυο διαφορετικούς τρόπους, χρησιµοποιώντας δύο 
µόνο από τα διαλύµατα κάθε φορά . 

Μονάδες 4 

β) Να γράψετε τη σχέση που εκφράζει την [ΟΗ—] του 
ρυθµιστικού διαλύµατος σε συνάρτηση µε τη σταθερά 
Kb της βάσης και τις συγκεντρώσεις (Cοξέος  , Cβάσης) των 
ουσιών του διαλύµατος . 

Μονάδες 4 
 

2.3. Μια οργανική ένωση Χ έχει τις εξής ιδιότητες :   
i.  Αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα ΚΜnO4. 
ii. ∆ίνει κίτρινο ίζηµα µε επίδραση διαλύµατος I2 – NaOH. 

α) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις µπορεί να είναι η 
ένωση Χ; 

 

CH3 CH

OH

CH3

CH3 CH2CH

OH

CH3
CH3 C

O

CH31. 2. 3., ,CH2

 
 

Μονάδες 2 
 

β) Να αναγράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων 
της ένωσης Χ µε τα δύο παραπάνω αντιδραστήρια . 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών : 

 

A + H O2

καταλύτες B CH3 CH3CH

OH

+ H2

Ni(αλκίνιο)

+ HCN + HCOOH

Z E

+ Na ∆

+ SOCl2

Γ

 
 
α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών 

ενώσεων Α (αλκίνιο), Β, Γ, ∆, Ε και Ζ .  
Μονάδες 12  

β) Να αναφέρετε δύο από τις ενώσεις Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ που 
πρέπει να αντιδράσουν µεταξύ τους για να σχηµατιστεί 
αιθέρας µε µοριακό τύπο C6H14O. (Μονάδες 2). 

Να γράψετε την αντίστοιχη χηµική εξίσωση . (Μονάδες 3). 
 

 Μονάδες 5 

γ) Αναµειγνύονται 0,4mol HCOOH µε 0,25mol 2-προπανόλης  
και αντιδρούν µεταξύ τους προς παραγωγή της ένωσης Ε, µε 
απόδοση 80%. Να υπολογίσετε τα mol της ένωσης Ε που 
σχηµατίζονται. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ιαθέτουµε ένα υδατικό διάλυµα ∆1 που περιέχει το άλας 
ΝaΑ συγκέντρωσης 0,2 Μ. 

Σε 500mL του διαλύµατος ∆1 διαλύουµε 0,1mol αερίου 
HCl, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆2 όγκου 500 mL. 

Σε 300 mL του διαλύµατος ∆2 διαλύουµε 0,05mol στερεού 
ΚΟΗ και προκύπτει διάλυµα ∆3 όγκου 300 mL. 
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Να υπολογίσετε : 

α) Τη συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ— στο διάλυµα ∆1. 

 Μονάδες 8 

β) Το pH του διαλύµατος ∆2. 

 Μονάδες 8 

γ) Το pH του διαλύµατος ∆3. 

 Μονάδες 9 

 
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25°C και 
Ka(HΑ)=5·10−6 , Kw=10−14 . 
Τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις 
γνωστές προσεγγίσεις .  

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

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

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση . 
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 θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  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 .  
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


