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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. Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L 

και Μ είναι αντίστοιχα : 
 α. 4 και 9 
 β. 4 και 10 
 γ. 8 και 18 
 δ. 4 και 8. 

Μονάδες 5 
 

1.2. Βασικό είναι το υδατικό διάλυµα της ένωσης : 
α. KCℓ  
β. CH3COOK  
γ. NH4NO3

δ. CH3C≡CH. 
Μονάδες 5 

 
1.3. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε 

νερό δίνει ρυθµιστικό διάλυµα .  
 α. HCℓ - NaCℓ 
 β. HCOOH - HCOONa 
 γ. HCℓ - NH4Cℓ 
 δ. NaOH - CH3COONa. 

Μονάδες 5 
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1.4. Κατά την προσθήκη περίσσειας HCℓ σε 1-βουτίνιο, 
επικρατέστερο προϊόν είναι : 

 α. 1,2-διχλωροβουτάνιο 
 β. 1,1-διχλωροβουτάνιο 
 γ. 2,2- διχλωροβουτάνιο 
 δ. 2,3- διχλωροβουτάνιο . 

Μονάδες 6 
 

1.5. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ηλεκτρονιακή δοµή της 
Στήλης Ι το σωστό σώµα (στοιχείο σε θεµελιώδη ή 
διεγερµένη κατάσταση, ιόν) της Στήλης ΙΙ, γράφοντας 
στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και δίπλα 
τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. 

 
  

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
α. 1s22s22p63s23p6 1. 3Li 
β. 1s22p1 2. 7N+

γ. 1s22s22p63s23p4 3. 14Si 
δ. 1s22s22p2

4. 17Cℓ-

 5. 16S 
Μονάδες 4 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. Για να µελετηθούν τα οξέα ορθοπυριτικό (Η4SiO4) και 

φωσφορικό (H3PO4), δίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των 
στοιχείων Η=1, Ο=8, Si=14, Ρ=15 . 

  
α. Να ταξινοµήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε 

στιβάδες και υποστιβάδες 
Μονάδες 3 

β.  Να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, κύριες 
οµάδες και τοµείς του Περιοδικού Πίνακα . 

Μονάδες 4 
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γ. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά 
Lewis των παραπάνω οξέων .  

 
Μονάδες 6 

 
2.2. Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις παρακάτω 

προτάσεις ως σωστή ή λανθασµένη.  
 

α. Η αντίδραση που ακολουθεί είναι αντίδραση   
εξουδετέρωσης . 

 Μονάδες 2 
  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4 
     

β.  Αν δύο αραιά υδατικά διαλύµατα ∆1, ∆2 ίδιας 
θερµοκρασίας περιέχουν αντίστοιχα CH3COOH και 
HCOOH ίδιας συγκέντρωσης . Το ∆1 έχει τιµή pH=4 
και το ∆2 έχει τιµή pH=3 . Τότε στην ίδια 
θερµοκρασία  −− >

HCOO
b

COO3CH
b KK

   
          Μονάδες 2 

  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 
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ΘEΜΑ 3ο 
3.1 ∆ίνονται οι παρακάτω µετατροπές : 
 

+Br /CC2

 
α. Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους των 

οργανικών ενώσεων (RMgCℓ), (B), (Γ), (∆), (Ε) και 
(Ζ). 

Μονάδες 12 
 

β. Με δεδοµένο ότι ο όγκος του αερίου Η2 που εκλύεται 
είναι 1,12 L (µετρηµένο σε STP) και ότι η ποσότητα 
του CH3CH=CH2 αποχρωµατίζει 0,5 L διαλύµατος 
Br2/CCℓ4, να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (mol/L) 
του Βr2 στο διάλυµα Βr2 / CCℓ4 . 

Μονάδες 5 

 
Όλες οι παραπάνω αντιδράσεις θεωρούνται 
ποσοτικές και µονόδροµες . 

3.2. Να γράψετε τους Συντακτικούς Τύπους των 
οργανικών ενώσεων Κ, Λ, Μ και Ν για τις παρακάτω 
µετατροπές : 
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Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Κατά την επίδραση υδατικού διαλύµατος ΝΗ3 σε 
αλκυλοχλωρίδιο, σχηµατίζεται ποσοτικά άλας 
αλκυλαµµωνίου σύµφωνα µε τη µονόδροµη αντίδραση 

R - Cℓ + NH3      RNH
+
3Cℓ-

Το υδατικό διάλυµα του άλατος που προκύπτει, όγκου 1 L, 
έχει  συγκέντρωση 0,1 Μ και τιµή pH = 5. 

α. Να υπολογίσετε την τιµή της σταθεράς ιοντισµού Ka 

του οξέος RNH    
+
3

Μονάδες 7 

  

β. Στο παραπάνω διάλυµα προστίθενται 8 g στερεού 
NaOH, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος, οπότε 
προκύπτει νέο διάλυµα . 

i. Να γράψετε όλες τις χηµικές εξισώσεις των 
αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται στο νέο 
διάλυµα 

Μονάδες 6 
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ii. Να υπολογίσετε την τιµή του pH του νέου 
διαλύµατος . 

Μονάδες 12 

∆ίνονται : Κw=10-14, θερµοκρασία 25 °C, ΜΒ NaOH = 40. 

Οι γνωστές προσεγγίσεις επιτρέπονται από τα δεδοµένα 
του προβλήµατος . 

 

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 :  Μιάµιση (1 1 ⁄2) ώρα µετά  

τη διανοµή των φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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