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ΘΕΜΑ 1ο 
Στις προτάσεις 1.1 έως και 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή της. 

1.1. Τα ατοµικά τροχιακά 1s και 3s διαφέρουν 

α. κατά το σχήµα.  
β. κατά το µέγεθος. 
γ. κατά τον προσανατολισµό στο χώρο.  
δ. σε όλα τα παραπάνω. 

 Μονάδες 5 

1.2. Κατά την επίδραση αντιδραστηρίου Grignard (RMgΧ) 
σε φορµαλδεΰδη (ΗCHO) και υδρόλυση του προϊόντος 
προκύπτει 

α. πρωτοταγής αλκοόλη. 
β. δευτεροταγής αλκοόλη. 
γ. τριτοταγής αλκοόλη. 
δ. πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής αλκοόλη, 

ανάλογα µε το είδος του αντιδραστηρίου Grignard 
(RMgX) που χρησιµοποιήθηκε. 

 Moνάδες 5 
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1.3. Ρυθµιστικό διάλυµα µπορεί να προκύψει από τη διάλυση  
σε νερό, του ζεύγους των ενώσεων  
α. CH3COOH και HCℓ. 
β. NaOH και NaCℓ. 
γ. CH3COOH και CH3COONa. 
δ. HCℓ και NH4Cℓ. 

 Μονάδες 5 
 

1.4. Στο µόριο του αιθινίου Η–C≡C–H υπάρχουν 
α. 2σ και 3π δεσµοί. 
β. 4σ και 1π δεσµοί. 
γ. 1σ και 4π δεσµοί. 
δ. 3σ και 2π δεσµοί. 

Μονάδες 5 
 

1.5. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα υδατικά διαλύµατα 
της Στήλης Ι µε την τιµή pH της Στήλης ΙΙ γράφοντας 
στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το 
αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ. 

 
 

Στήλη Ι 
(υδατικά διαλύµατα 

0,1 Μ  θ=25°C) 

Στήλη ΙΙ 
 

(pH) 

1.  HNO3 α .  7 

2.  CH3COOH β .  0 

3.  NaCℓ γ .  1  

4.  CH3COONa δ .  3 

5.  NaOH ε .  9 

 στ .  14 

 ζ .  13 
 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο

 

2.1. Τα στοιχεία Α, Β, Γ, ∆ έχουν διαδοχικούς ατοµικούς 
αριθµούς. Τα Α, Β, Γ,  ανήκουν στην 2η περίοδο του 
περιοδικού πίνακα και το ∆ στην 3η περίοδο. 
Ζητούνται: 

 

α. Ο ατοµικός αριθµός (Ζ) του κάθε στοιχείου. 
Μονάδες 8 

β. Η ηλεκτρονιακή δοµή του κάθε στοιχείου. 
Μονάδες 4 

2.2. ∆ίνεται η χηµική ένωση 2-βρωµοβουτάνιο  

Br

)CHCHCHCH( 323
⏐

−−− , 

η οποία υφίσταται κατεργασία µε αλκοολικό διάλυµα 
ΝaOH. 
α. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που 

οδηγεί στην παραγωγή του κύριου οργανικού 
προϊόντος. 

Μονάδες 4 
β. Να διατυπώσετε τον κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο 

καθορίζεται το κύριο οργανικό προϊόν της 
αντίδρασης. 

 

Μονάδες 4 
 

2.3. Σε υδατικό διάλυµα του ασθενούς οξέος HF προστίθεται 
στερεό ΝaF, χωρίς µεταβολή του όγκου και της 
θερµοκρασίας του διαλύµατος. 
α.  Ο βαθµός ιοντισµού του ΗF στο νέο διάλυµα 

αυξάνεται, µειώνεται ή παραµένει σταθερός; 
Μονάδες 2 
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β.  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Aπό 0,3 mol   2-προπανόλης , παρουσία 

πυκνού Η

OH

)CHCHCH( 33
⏐

−−

2SO4 και σε θερµοκρασία 170°C, προκύπτει 
οργανική ένωση Α. Η οργανική ένωση Α αντιδρά µε HCℓ και 
δίνει ως κύριο προϊόν την ένωση Β. Στην ένωση Β 
προστίθεται KCN και προκύπτει η οργανική ένωση Γ, η 
οποία υδρολύεται σε όξινο περιβάλλον, δίνοντας το 
οργανικό οξύ ∆. 

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

Μονάδες 12 
β. Να υπολογίσετε τα mol του οργανικού οξέος ∆ που 

παράγονται. 
Μονάδες 4 

γ. Να υπολογίσετε την ποσότητα του ΝaΟΗ, σε γραµµάρια, 
που απαιτείται για την εξουδετέρωση του οργανικού 
οξέος ∆. 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Na=23,  O=16,    H=1. 
Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ 4ο 
∆ιάλυµα ∆1 έχει όγκο 200 mL και περιέχει 0,002 mol HCℓ. 
∆ιάλυµα ∆2 έχει όγκο 100 mL και περιέχει 0,001 mol 
HCOOH. 
α. Να υπολογίσετε το pH των παραπάνω διαλυµάτων. 

Μονάδες 8 
β.  Στο διάλυµα ∆1 προστίθεται η απαιτούµενη προς 

εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΚOH χωρίς µεταβολή 
του όγκου του διαλύµατος. 

 Να βρείτε το pH του νέου διαλύµατος και να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 Μονάδες 5 

γ. Στο διάλυµα ∆2 προστίθεται η απαιτούµενη προς 
εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΚΟΗ, χωρίς µεταβολή 
του όγκου του διαλύµατος. 

 Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύµατος που προκύπτει.  
 Μονάδες 12 

 

∆ίνονται:  ΚaHCOOH=10-4,     Kw=10-14,     θ=25°C. 
Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές 
προσεγγίσεις. 

 
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 .  

∆εν επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το  
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
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4. Κάθε λύση επιστηµονικά 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 .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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