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ΘΕΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  : ΧΗΜΕΙΑ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 

 ΘΕΜΑ 1ο 
Στις προτάσεις 1.1 έως και 1.3, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή συµπλήρωσή της. 

1.1. Το στοιχείο 19Κ  έχει στη θεµελιώδη κατάσταση την 
ηλεκτρονιακή δοµή  1s22s22p63s23p64s1  και ανήκει  

α. στην τέταρτη περίοδο, στην πρώτη οµάδα και στον 
τοµέα s του περιοδικού πίνακα.  

β. στην τέταρτη περίοδο, στην πρώτη οµάδα και στον 
τοµέα d του περιοδικού πίνακα.  

γ. στην πρώτη περίοδο, στην τέταρτη οµάδα και στον 
τοµέα s του περιοδικού πίνακα.  

δ. στην πρώτη περίοδο, στην τέταρτη οµάδα και στον 
τοµέα p του περιοδικού πίνακα.  

 Μονάδες 5 

1.2. Οι    π   δεσµοί  προκύπτουν µε 

α. επικαλύψεις s-s ατοµικών τροχιακών. 
β. επικαλύψεις s-p ατοµικών τροχιακών. 
γ. επικαλύψεις p-p ατοµικών τροχιακών κατά τον άξονα 

που συνδέει τους πυρήνες των δύο ατόµων. 
δ. πλευρικές επικαλύψεις p-p ατοµικών τροχιακών (των 

οποίων οι άξονες είναι παράλληλοι). 
 Moνάδες 5 
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1.3. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες  
α. οξειδώνονται σε αλδεΰδες. 
β. οξειδώνονται σε κετόνες. 
γ. οξειδώνονται σε καρβοξυλικά οξέα. 
δ. δεν οξειδώνονται. 

 Μονάδες 5 
 

1.4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
α. Υβριδισµός είναι ο γραµµικός συνδυασµός (πρόσθεση ή 

αφαίρεση) ατοµικών τροχιακών προς δηµιουργία νέων 
ισότιµων ατοµικών τροχιακών (υβριδικών τροχιακών). 

β. Τα ρυθµιστικά διαλύµατα διατηρούν το pH τους 
πρακτικά σταθερό, όταν προστίθενται σε αυτά µικρές 
αλλά υπολογίσιµες ποσότητες ισχυρών οξέων ή βάσεων. 

γ. Αν η Κa ασθενούς οξέος ΗΑ  είναι µεγαλύτερη από 
την Κa΄ ασθενούς οξέος ΗΒ σε θ = 25 οC, τότε το οξύ 
ΗΑ είναι ισχυρότερο από το ΗΒ.  

Μονάδες 6 
1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις υποστιβάδες της 

Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε υποστιβάδα τον αντίστοιχο 
αριθµό ατοµικών τροχιακών της Στήλης ΙΙ. 

 

Στήλη Ι 
(υποστιβάδες) 

Στήλη ΙΙ 
(αριθµός ατοµικών τροχιακών)

2s 3 

4p 5 

3d 7 

5f 1 

 4 

Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis 

των ενώσεων 
ΗΝΟ2 ,          Αℓ2Ο3  . 

 ∆ίνονται τα στοιχεία µε τους ατοµικούς τους αριθµούς: 
 1Η ,  7Ν,  8Ο       και      13Αℓ  . 

Μονάδες 8 

2.2. Σε καθεµιά από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και για 
όλες τις ουσίες που συµµετέχουν σε αυτές, να σηµειώσετε 
ποια ουσία δρα ως οξύ και ποια ως βάση σύµφωνα µε τη 
θεωρία  Brönsted – Lowry. 

Η2S + H2Ο  
→←     HS

-
 + H3O+

NΗ3 + H2Ο  
→←     NH4

+  + OH
-

 

Μονάδες 8 

2.3. ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
19Κ,          3Li ,         11Νa 

α.  Να γράψετε την ηλεκτρονιακή τους δοµή στη 
θεµελιώδη κατάσταση. 

Μονάδες 6 

β.  Να τα κατατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης ατοµικής 
ακτίνας. 

Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ 3ο 

Σε 4,2g προπενίου (CH3 – CH = CH2)  προστίθεται ΗΒr 
και προκύπτει ως κύριο προϊόν η ένωση Α. Στην ένωση 
Α προστίθεται Μg σε απόλυτο αιθέρα και προκύπτει η 
ένωση Β, η οποία υδρολύεται δίνοντας την οργανική 
ένωση Γ. 
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α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων 
Α, Β και Γ.  

Μονάδες 12 

β. Να υπολογίσετε τα mol της ένωσης Γ που 
παράγονται. 

Μονάδες 5 

γ. Στο προϊόν Α προστίθεται υδατικό διάλυµα NαΟΗ 
και προκύπτει η οργανική ένωση ∆. Με αφυδάτωση 
της ένωσης ∆, σε θερµοκρασία 170 οC παρουσία 
πυκνού Η2SO4, προκύπτει προπένιο (CH3 – CH = CH2). 
Να προσδιορίσετε την ένωση ∆ και να γράψετε τις 
παραπάνω χηµικές εξισώσεις . 

Μονάδες 8 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Η = 1,  C = 12. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται υδατικό διάλυµα  ΝΗ3  µε βαθµό ιοντισµού α = 0,01. 
α. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύµατος. 

Μονάδες 5 
 

β.  Να βρείτε το pH του διαλύµατος. 
 Μονάδες 5 

γ.  Σε 400 mL του υδατικού διαλύµατος της αµµωνίας 
προστίθενται 0,02 mol HCℓ χωρίς µεταβολή του όγκου 
του διαλύµατος. 

  Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύµατος που 
προκύπτει.  

 Μονάδες 15 
 

∆ίνονται:    = 10
3NH   bK -5,        Κw = 10-14 ,          θ = 25 οC. 

Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις που 
επιτρέπονται από τα δεδοµένα του προβλήµατος. 
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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 .  

∆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 .  

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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