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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

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. Ποιος τύπος τροχιακού αντιστοιχεί στην τριάδα 
των κβαντικών αριθµών n = 3, ℓ = 0 και mℓ = 0 ; 

 α. 3px

 β. 3py 

 γ. 3s 
 δ. 3pz 

Μονάδες 5 
 

1.2. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές είναι 
σύµφωνη µε την απαγορευτική αρχή του Pauli; 

 

 1s  2s  2p 
α.  (↑↓)               (↑↓)               ( ↑ )  ( ↑ )  ( ↑ ) 
β. (↑↓)               (↑↑)               ( ↑ )  (    )  (    ) 
γ. (↑↑)               (↑↓)               (↑↓)  (    )  (    ) 
δ. (↑↓)               (↑↓)               (↑↓)  (↑↓)  (↑↓↑) 

Μονάδες 5 
 

1.3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει όταν 
υδατικό διάλυµα ΝΗ3 αραιώνεται µε νερό σε 
σταθερή θερµοκρασία; 
α. Η τιµή της σταθεράς Kb µειώνεται. 

 β. Ο βαθµός ιοντισµού της ΝΗ3 αυξάνεται. 
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 γ. Το pH του διαλύµατος αυξάνεται.
 δ. Η συγκέντρωση του διαλύµατος της ΝΗ3 αυξάνεται . 

Μονάδες 5 
 

1.4. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αποχρωµατίζει 
διάλυµα Br2 σε CCl4 ; 
α. CH3CH2CH3

β. CH3CH2CH=O 
γ. CH3COOH 
δ. CH3CH=CH2  . 
 Μονάδες 5 
 

1.5. Ποια από τις ακόλουθες ενώσεις δεν αντιδρά µε το 
Η2Ο σε όξινο περιβάλλον;  
α. CH3MgCl 
β. CH2=CH2

γ. CH3CH3

δ. HCOOCH3  . 
 Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 11Χ και 9Ψ. 

α) Πώς κατανέµονται σε υποστιβάδες τα ηλεκτρόνια 
των ατόµων Χ και Ψ, όταν αυτά βρίσκονται στη 
θεµελιώδη κατάσταση; 

Μονάδες 3 
 

β) Σε ποια οµάδα και ποιον τοµέα του Περιοδικού 
Πίνακα ανήκουν τα στοιχεία Χ και Ψ; 

Μονάδες 2 
 

γ) Ποιο από τα άτοµα Χ και Ψ έχει µεγαλύτερη 
ατοµική ακτίνα; (Μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας (Μονάδες 2). 

Mονάδες 3 
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2.2. Κατά τη διάλυση του άλατος ΝΗ4F στο νερό 
προκύπτει τελικά όξινο διάλυµα. 

Με βάση το παραπάνω δεδοµένο : 
α) Ποιο από τα ιόντα ΝΗ4

+ και F– ιοντίζεται σε 
µεγαλύτερο βαθµό; 

Μονάδα 1 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
 

β) Να συγκρίνετε τις τιµές των σταθερών ιοντισµού 
Ka του HF και Kb της ΝΗ3. 

Μονάδα 1 
 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 3 

 

2.3. ∆ίνονται οι ενώσεις :   
                                                                  O 
                                                                                            ⎜⎜ 

(Ι) CH3CH2CH=O, (ΙΙ) CH3CH2COOH, (ΙΙΙ) CH3-C-CH2-CH3

 
∆ιαθέτουµε µόνο τα αντιδραστήρια  
Ι2—ΚΟΗ,   Na2CO3  και AgNO3—NH3  
 
α) Με ποιο από τα παραπάνω αντιδραστήρια 

µπορείτε να διακρίνετε µεταξύ τους καθεµιά από 
τις ενώσεις (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ); 

Μονάδες 3 
 

β) Να γράψετε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις που 
περιγράφουν αυτές τις αντιδράσεις . 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών 
µετατροπών : 

A B

E Z∆ 

Γ(C H OH)3 7 CHI3

+ SOCl2

+KMnO /H4

+
+I +NaOH2

+KCN

+

 

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των 
οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ. 

 Μονάδες 12 
β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της οξείδωσης της 

ένωσης Α στην ένωση Β από το όξινο διάλυµα 
KMnO4. 
 Μονάδες 5 

γ. Ποσότητα της ένωσης Α αφυδατώνεται στους 170 °C 
παρουσία πυκνού διαλύµατος H2SO4. Το οργανικό 
προϊόν που προκύπτει πολυµερίζεται και δίνει 
πολυµερές µε σχετική µοριακή µάζα Mr=42.000. Να 
υπολογίσετε τον αριθµό των µορίων του µονοµερούς, 
που συνενώθηκαν για το σχηµατισµό του πολυµερούς. 

 Μονάδες 8 

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

ΘΕΜΑ 4ο 
∆ιαθέτουµε δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 που έχουν την 

ίδια τιµή pΗ. Το διάλυµα ∆1 περιέχει KCN 
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συγκέντρωσης 0,04 Μ. Το διάλυµα ∆2 περιέχει NH3 
συγκέντρωσης c M. 

Να υπολογίσετε : 
α) Την τιµή της συγκέντρωσης των ανιόντων ΟΗ– στο 

διάλυµα ∆1. 
 Μονάδες 8  
β) Τη συγκέντρωση c M της NH3 και το βαθµό 

ιοντισµού της στο διάλυµα ∆2. 
 Μονάδες 8  

γ) Αναµειγνύουµε V1 L του διαλύµατος ∆1 µε V3 L 
διαλύµατος ΗCN 0,2 Μ και προκύπτει διάλυµα µε 

pH=10. Να υπολογίσετε την τιµή του λόγου     
3

1
V
V . 

 Μονάδες 9  
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα είναι υδατικά, βρίσκονται 
στους 25°C και Ka(HCN)=10–10 , =2·10)3(NHbK –5 , Kw=10-14 . 

Τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος 
επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις .  

 
 

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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