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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α.1.  Ο ελάχιστος ατοµικός αριθµός του στοιχείου που έχει ίσο αριθµό πλήρως 
συµπληρωµένων µε ηλεκτρόνια s και d ατοµικών τροχιακών στη θεµελιώδη 
κατάσταση είναι: 

α. Ζ = 24 
β. Ζ = 26 
γ. Ζ = 36 
δ. Ζ = 38 

Μονάδες 5 
Α.2. Ένα άτοµο Χ στη θεµελιώδη κατάσταση έχει δύο ηλεκτρόνια µε n = 1, οκτώ 

ηλεκτρόνια µε n = 2, δεκατρία ηλεκτρόνια µε n = 3 κι ένα ηλεκτρόνιο µε n = 4. 
Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή γι αυτό το άτοµο Χ; 

α. Είναι αµέταλλο. 
β. ∆εν είναι παραµαγνητικό. 
γ. Στο άτοµο του X, από τα δεκατρία ηλεκτρόνια µε n=3 τα εννέα ηλεκτρόνια 

έχουν την ίδια τιµή του κβαντικού αριθµού spin (ms).  
δ. Στο άτοµο του X, υπάρχουν έξι ηλεκτρόνια µε ml = –1. 

Μονάδες 5 
Α.3. Κατά την αντίδραση: 

CH3COOCH2CH3 + H2O 
H+

 ……..  + …….. 
Γίνεται υποκατάσταση: 
α. Του αιθυλίου CH3CH2 από Η. 
β. Της αιθόξυ οµάδας OCH2CH3 από ΟΗ. 
γ. Του αιθυλίου CH3CH2 από ΟΗ. 
δ. Της αιθόξυ οµάδας OCH2CH3 από Η. 

Μονάδες 5 
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Α.4. Σε υδατικό διάλυµα CH3NH2 διαλύεται στερεό ΝaΟΗ, χωρίς µεταβολή όγκου 
και θερµοκρασίας. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασµένη; 

α. Για την CH3NH2 η σταθερά ιοντισµού Κb µένει σταθερή κι ο βαθµός 
ιοντισµού (α) µειώνεται. 

β. Ο βαθµός ιοντισµού (α) της CH3NH2 µειώνεται κι ο αριθµός mol ΟΗ
- 
του 

διαλύµατος αυξάνεται. 
γ. Η συγκέντρωση των ιόντων CH3NH3

+ στο διάλυµα µειώνεται και το pΟΗ 
του διαλύµατος αυξάνεται. 

δ. Η συγκέντρωση των ιόντων CH3NH3
+ κι η συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο

+ 
στο διάλυµα µειώνονται. 

Μονάδες 5 
Α.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

α. Αναµιγνύουµε ίσους όγκους υδατικού διαλύµατος NH4Cl και υδατικού 
διαλύµατος CH3COONa. Το υδατικό διάλυµα που προκύπτει στους 25οC, 
θα έχει pH = 7. ∆ίνεται Κb(NH3) = Ka(CH3COOH). 

β. Ένα άτοµο υδρογόνου στη θεµελιώδη κατάσταση, όταν απορροφήσει 
ενέργεια ίση µε 10-17 J, µετατρέπεται σε Η+. 

γ. Οι αλκοόλες είναι βάσεις γιατί αντιδρούν µε καρβοξυλικά οξέα και 
σχηµατίζουν εστέρες. 

δ. Η µεθανάλη (ΗCHO) µε πλήρη οξείδωση µετατρέπεται σε CO2 (Ο=C=O). 
O υβριδισµός του ατόµου άνθρακα στην οξείδωση αυτή µεταβάλλεται από 
sp2 σε sp.  

ε. Αν ένα υδατικό διάλυµα HClO4 µε pH = 4 στους 25οC, κι όγκου 10 mL, 
αραιωθεί σε τελικό όγκο 10 L, το τελικό διάλυµα στους 25οC, θα έχει  
pΗ = 7.  

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β.1. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα χηµικά στοιχεία Σ(1) έως Σ(7), µε τις ενέργειες 
πρώτου ιοντισµού: 

 
Στοιχείο 

 
Σ(1) Σ(2) Σ(3) Σ(4) Σ(5) Σ(6) Σ(7) 

Ατοµικός 
Αριθµός 

Ζ Ζ+1 Ζ+3 Ζ+4 Ζ+5 Ζ+6 Ζ+7 

Εi(1) 
(KJ/mol) 

800,6 1086,5 1313,9 1681 2080,7 495,8 737,7 
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Αν το στοιχείο Σ(4) έχει τη µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού απ΄ όλα τα 
στοιχεία της οµάδας του, να βρείτε: 

α. Σε ποιά οµάδα και σε ποιά περίοδο ανήκει το κάθε στοιχείο; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
β. Να συγκρίνετε την ενέργεια δεύτερου ιοντισµού των στοιχείων Σ(6) και Σ(7). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 2 

γ. Στις παρακάτω δοµές Lewis τα γράµµατα Α, Τ, Υ, Ε, και M, συµβολίζουν 
ορισµένα από τα στοιχεία Σ(1) έως Σ(7). Να βρείτε ποια είναι αυτά τα 
στοιχεία καθώς και το είδος των υβριδικών τροχιακών των στοιχείων E και 
Υ στις παρακάτω ενώσεις τους. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
 

i)  
 
 
 
 
ii)  

 
 

Μονάδες 4 
δ. Στο ιόν Σ(1)

4+ η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για το ηλεκτρόνιο 
οδηγεί στις κυµατοσυναρτήσεις ψ. Έστω ότι η τιµή της ψ στη θέση Α είναι,  
ψ = 0,1 και στη θέση Β είναι, ψ = –0,3. Να συγκρίνετε τις πιθανότητες Ρ(Α) 
και Ρ(Β), να βρεθεί το ηλεκτρόνιο στις θέσεις Α και Β αντίστοιχα. Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 2 
Β.2. α. Να παρασκευάσετε την αλκοόλη 3-µέθυλο-3-εξανόλη, µε όλους τους 

δυνατούς τρόπους, µε την χρήση κατάλληλων αντιδραστηρίων Grignard 
και καρβονυλικών ενώσεων. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των 
αντιδράσεων. 

β. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του 2-υδροξυ-
προπανικού οξέος (γαλακτικό οξύ) µε α) CH3COOH, β) CH3CH2OH και γ) 
περίσσεια Na. 

Μονάδες 6 

 T
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Β.3. ∆ίνονται έξι δοχεία που περιέχουν υδατικά διαλύµατα συγκέντρωσης 0,1 Μ. 

Σε κάθε δοχείο περιέχεται ένα µόνο διάλυµα. Στα δοχεία 1, 2, 3 υπάρχουν τα 
διαλύµατα, HCl, NH4Cl, ΚCl, χωρίς να ξέρουµε σε ποιο δοχείο είναι το κάθε 
διάλυµα. Στα δοχεία 4, 5, 6 υπάρχουν τα διαλύµατα, NaOH, NH3, NaBr, χωρίς 
να ξέρουµε σε ποιο δοχείο είναι το κάθε διάλυµα. 
Αναµειγνύουµε ίσους όγκους διαλυµάτων σε κάθε περίπτωση και 
παρατηρούµε τα εξής: 

α. Με ανάµειξη των διαλυµάτων των δοχείων 1 και 4 προκύπτει βασικό 
διάλυµα. 

β. Με ανάµειξη των διαλυµάτων των δοχείων 1 και 5 προκύπτει όξινο 
διάλυµα. 

γ. Με ανάµειξη των διαλυµάτων των δοχείων 2 και 5 προκύπτει ουδέτερο 
διάλυµα. 

δ. Με ανάµειξη των διαλυµάτων των δοχείων 3 και 4 προκύπτει ουδέτερο 
διάλυµα. 
1) Να βρείτε ποιο διάλυµα υπάρχει σε κάθε δοχείο και να αιτιολογήσετε 

τις απαντήσεις σας.  
∆εν απαιτείται η αναγραφή χηµικών εξισώσεων. 
Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25οC και για την ΝΗ3 Kb > 10-5. 

Μονάδες 6 
2) Να αναφέρετε τρεις τρόπους παρασκευής ρυθµιστικού διαλύµατος 

αναµειγνύοντας το περιεχόµενο δύο δοχείων κάθε φορά από τα 
παραπάνω διαλύµατα και χρησιµοποιώντας τους αναγκαίους όγκους 
των διαλυµάτων. Να εξηγήσετε γράφοντας και τις χηµικές εξισώσεις 
όπου είναι απαραίτητο. 

Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1. α. Κορεσµένος εστέρας Α µε µοριακό τύπο C6H12O2 υδρολύεται παρουσία 
Η2SO4, οπότε παράγονται οι οργανικές ενώσεις Β και Γ. Η ένωση Β, 
αντιδρά µε I2 παρουσία NaOH και δίνει κίτρινο ίζηµα. Η ένωση Β, αντιδρά 
επίσης µε SOCl2 κι η οργανική ένωση ∆ που προκύπτει, µε προσθήκη Μg 
σε απόλυτο αιθέρα µετατρέπεται σε αντιδραστήριο Grignard. To 
αντιδραστήριο Grignard αντιδρά µε αιθανάλη και µετά από προσθήκη 
νερού στο ενδιάµεσο προϊόν προκύπτει οργανική ένωση Ε µε µοριακό τύπο 
C6H13OΗ. Στην ένωση ∆, προσθέτουµε KCN και στο οργανικό προϊόν 
γίνεται προσθήκη περίσσειας νερού σε όξινο περιβάλλον, οπότε προκύπτει 
η ένωση Ζ. Να προσδιοριστούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών 
ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ.  

Μονάδες 6 
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β. Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των σταδίων της αντίδρασης της ένωσης 
Β µε το διάλυµα I2/NaOH. 

Μονάδες 3 

Γ.2. Σε 5 δοχεία Α, Β, Γ, ∆, E υπάρχουν οι ενώσεις C2H6O, CH3CH=O, C3H6O, 
CH3CH2COOH και C2H4O2. 

α. Προσθέτουµε σε δείγµατα από τα δοχεία νάτριο (Na) και παρατηρούµε 
φυσαλίδες στα δοχεία Α και Γ. 

β. Προσθέτουµε σε δείγµατα από τα δοχεία διάλυµα Ι2/ΝaΟΗ και 
παρατηρούµε κίτρινο ίζηµα στα δοχεία Α και ∆. 

γ. Προσθέτουµε σε δείγµατα από τα δοχεία αντιδραστήριο Fehling και 
παρατηρούµε ίζηµα στα δοχεία ∆ και Ε. 

Να βρεθoύν οι συντακτικοί τύποι όλων των παραπάνω οργανικών ενώσεων 
καθώς και το περιεχόµενο κάθε δοχείου.  
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  
∆εν απαιτείται η αναγραφή χηµικών εξισώσεων. 

Mονάδες 8 
Γ.3. ∆ίνεται ισοµοριακό µείγµα µάζας 14,8 g που περιέχει τις οργανικές ενώσεις Α, 

Β, Γ. Η ένωση Α είναι κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη, η ένωση Β είναι 
κορεσµένη µονοσθενής αλδεΰδη κι η ένωση Γ είναι κορεσµένη µονοσθενής 
κετόνη. Το µείγµα δίνει µε επίδραση διαλύµατος Ι2/ΝaΟΗ 118,2 g κίτρινου 
ιζήµατος, ενώ η ίδια ποσότητα του µείγµατος δίνει µε προσθήκη 
αντιδραστηρίου Tollens 21,6 g ιζήµατος. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των 
Α, Β, Γ.  
∆ίνονται Ar (C = 12, H = 1, O = 16, I = 127, Ag = 108). 

Mονάδες 8 
 
ΘΕΜΑ ∆ 

∆.1. ∆ίνονται τρία υδατικά διαλύµατα του ασθενούς οξέος HA σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες (θ1, θ2, θ3), µε συγκεντρώσεις C1, C2, C3 αντίστοιχα. Aν για τους 

βαθµούς ιοντισµού του οξέος στα παραπάνω διαλύµατα ισχύει: 
1

α1

= 2
α2

= 3
α3

 

αντίστοιχα, να συγκρίνετε τις θερµοκρασίες των τριών διαλυµάτων. ∆ίνεται ότι 

C2 = 2C1 και C1 = 3C3. Για κάθε διάλυµα ισχύει . 

Μονάδες 4 
∆.2. ∆ίνονται 100 mL υδατικού διαλύµατος πρωτοταγούς αµίνης (Α) CνH2ν+1NH2  

(ν ≥ 1), που περιέχουν διαλυµένα 4,5 g της αµίνης (Α). 
Το παραπάνω διάλυµα έχει το ίδιο pΗ µε υδατικό διάλυµα Βa(ΟΗ)2 0,005 M. 
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α. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της αµίνης (Α). 
β. Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων από τις οποίες 

παράγεται η αµίνη (Α): i) από το κατάλληλο νιτρίλιο και ii) από το 
κατάλληλο αλκυλοχλωρίδιο. 

γ. Να γράψετε την χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε υδατικό διάλυµα ΗCl, 
της αµίνης (Β) που είναι συντακτικά ισοµερής µε την αµίνη (A).  
∆ίνονται: για την αµίνη (Α) Κb = 10-4, για το Η2Ο Kw = 10-14 και σχετικές 
ατοµικές µάζες Η = 1, C = 12, Ν = 14. 

∆ίνονται όλα τα διαλύµατα στους 25ο C κι ότι τα δεδοµένα επιτρέπουν τις 
γνωστές προσεγγίσεις. 

Μονάδες 5 
∆.3. ∆ίνεται υδατικό διάλυµα του ασθενούς οξέος ΗΑ που περιέχει λίγες σταγόνες 

του δείκτη Η∆ (ΚaΗ∆ = 10–8). Το διάλυµα ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα 
ΚOH 1 M. Για το ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης απαιτήθηκαν 50 mL 
του πρότυπου διαλύµατος. Στη συνέχεια στο διάλυµα προστέθηκαν 125 mL 
διαλύµατος HΝΟ3 0,2 M και τότε βρέθηκε ότι στο τελικό διάλυµα ισχύει ότι 
[Η∆] = 1000[∆–]. 
Να βρεθεί η σταθερά ιοντισµού Ka του οξέος ΗΑ. 
∆ίνονται όλα τα διαλύµατα στους 25ο C κι ότι τα δεδοµένα επιτρέπουν τις 
γνωστές προσεγγίσεις. 

Μονάδες 7 
∆.4. Αναµιγνύουµε 50 mL υδατικού διαλύµατος που περιέχει NaOH 0,2 M και  

50 mL υδατικού διαλύµατος CH3COONa 0,2 M και προκύπτουν 100 mL 
υδατικού διαλύµατος Υ1. 

α. Να βρεθεί στο διάλυµα Υ1, η συγκέντρωση του CH3COOΗ κι η 
συγκέντρωση των ΟΗ

- που προέρχονται από τον αυτοϊοντισµό του Η2Ο. 
Μονάδες 4 

β. Ποιά ποσότητα (σε mol) HCl πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα Υ1, 
χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, ώστε να προκύψει τελικό 
διάλυµα Υ2 µε pΗ = 5; 

 
∆ίνονται όλα τα διαλύµατα στους 25ο C, για το CH3COOH Ka = 10-5 και  
Kw = 10-14. Τα δεδοµένα επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

Μονάδες 5 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 


