
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ∆ʹ  ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ  13 ΙΟΥΝΙΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ   

ΘΕΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  :  ΧΗΜΕΙΑ  
 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.  Για κύριο κβαντικό αριθµό n = 2, ο δευτερεύων ή 
αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός l µπορεί να πάρει τις 
τιµές: 
α. 1 και 2 
β. 0 και 1  
γ. 0, 1 και 2 
δ. 0 και 2 Μονάδες 3 

1.2.  Η ηλεκτρονιακή δοµή (διαµόρφωση) του φθορίου 
(ατοµικός αριθµός = 9), σε θεµελιώδη κατάσταση, είναι: 
α. 1s2 2s2 2p3 3s2 
β. 1s2 2s2 2p4 3s1 
γ. 1s2 2s2 2p5  
δ. καµιά από τις παραπάνω Moνάδες 4 

1.3.  Ποια από τις παρακάτω υποστιβάδες έχει τη χαµηλότερη 
ενέργεια; 
α. 2s 
β. 3s 
γ. 2p 
δ. 1s Μονάδες 4 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

1.4.  Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος 
οξέος-βάσης; 
α. ΗCl - Cl- 

β. Νa+ - NaOH 
γ. H3O+ - OH-  
δ. CH3COOH - H2O Μονάδες 3 

1.5.  Το σύνολο των δεσµών που υπάρχουν στο µόριο του  
  CH ≡ CH είναι: 
α. 1σ, 4π 
β. 3σ, 2π 
γ. 2σ, 3π  
δ. 2σ, 2π  Μονάδες 3 

1.6. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε χηµική αντίδραση 
(Στήλη Ι) την κατηγορία οργανικών αντιδράσεων 
(Στήλη ΙΙ), στην οποία αυτή ανήκει, γράφοντας 
στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι και 
δίπλα του τον αριθµό της Στήλης ΙΙ. 

 Στήλη Ι 
(χηµική αντίδραση) 

Στήλη ΙΙ 
(κατηγορία 
οργανικών 

αντιδράσεων) 
α .  CH4  + Cl2              CH3Cl + ΗCl 

β .  CH3CH2ΟΗ          CH2=CH2  + H2O 

γ .  CH2=CH2              CH3CH2Cl 

δ .  RCH=O          RCOOH   

1. οξείδωση  

2. υποκατάσταση  

3. απόσπαση  

4.  προσθήκη  

5.  πολυµερισµός  

θ ,Η+  

ΗCl   

⏐O⏐  

Μονάδες 8 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
2.1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπλη-

ρωµένες τις παρακάτω χηµικές αντιδράσεις :  

α. CH3CH=CHCH3 + HBr → 
 
β. HCH=O + HCN → 
 
γ. CH3CΟΟH + CH3ΟΗ                  

H+   

 
δ. HCΟΟH + ΝaOH → 

Μονάδες 8 

2.2. ∆ίνονται τα οξέα : CH3CΟΟH και Cl-CH2COOH. 
 Να αιτιολογήσετε, µε βάση το -Ι επαγωγικό 

φαινόµενο, ποιο από τα δυο οξέα είναι το 
ισχυρότερο στην ίδια θερµοκρασία. 

Μονάδες 9 

2.3.α.  Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων , όταν 
διαλυθεί σε νερό, σε κατάλληλες συγκε-
ντρώσεις , δίνει ρυθµιστικό διάλυµα ; 

 
1. CH3COOH - CH3COONa 
2. NaCl - HCl 
3. NaOH - NH3

 Μονάδες 2 

2.3.β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
  Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΘΕΜΑ 3ο 
Σε CH2 =  CH2 προστίθεται Η2Ο, σε κατάλληλες 
συνθήκες , και προκύπτει οργανική ένωση Α . 
Μια ποσότητα της ένωσης Α οξειδώνεται πλήρως 
µέχρι το τελικό προϊόν οξείδωσης Β . Έτσι προκύπτει 
υδατικό διάλυµα που περιέχει την ένωση Β µε 
συγκέντρωση 0,1 Μ . 

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των 
ενώσεων Α και Β . 

Μονάδες 6 

β. Αν το διάλυµα της ένωσης Β έχει pH = 3, να βρείτε 
τη σταθερά ιοντισµού Κa της ένωσης Β . 

Μονάδες 7 

γ. Στην υπόλοιπη ποσότητα της ένωσης Α 
προστίθεται περίσσεια µεταλλικού Νa, οπότε 
προκύπτει η οργανική ένωση Γ . 

 Σε ποσότητα CH3CH  =  CH2 προστίθεται HCl και 
το κύριο προϊόν ∆ που παράγεται αντιδρά µε την 
ένωση Γ,  σχηµατίζοντας την οργανική ένωση Ε . 

 Να γράψετε τις παραπάνω χηµικές αντιδράσεις . 
Μονάδες 12 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνεται ρυθµιστικό διάλυµα (∆) που περιέχει 
NH3  0,1 M και NH4Cl 0,1 M. 
α. Να βρείτε το pH του διαλύµατος ∆ .

Μονάδες 5 
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β. Σε όγκο 1 L του διαλύµατος ∆ προστίθεται  
1 L H2O . Να βρείτε το pH του διαλύµατος που 
προκύπτει . Μονάδες 8 

γ. Σε όγκο 3 L του αρχικού διαλύµατος ∆ 
προστίθενται 0,1 mol HCl χωρίς να µεταβληθεί ο 
όγκος του διαλύµατος . Να βρείτε τη [Η3Ο+] του 
νέου διαλύµατος . Μονάδες 12 

∆ίνονται : 
Για την ΝΗ3: Kb = 10-5 (στους 25 οC). 
ΚW = 10-14 (στους 25 οC). 
 
(Όλες οι διαδικασίες γίνονται στους 25 οC). 
 
 

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 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ 
ΘΕΜΑ 1ο 
Στι̋ προτάσει̋ 1.1 έω̋ και 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ 
πρόταση̋ και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή τη̋. 
1.1. Η σταθερά ιοντισμού (γινόμενο ιόντων του νερού) Κw μεταβάλλεται, αν 

α. στο νερό διαλυθεί οξύ. 
β. στο νερό διαλυθεί βάση. 
γ. στο νερό διαλυθεί άλα̋. 
δ. μεταβληθεί η θερμοκρασία του νερού. 

Μονάδε̋ 5 
1.2. Ο μαγνητικό̋ κβαντικό̋ αριθμό̋ (mℓ) καθορίζει 

α. την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου (spin). 
β. τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφου̋ (τροχιακού) σε σχέση 

με του̋ άξονε̋ x,y,z. 
γ. το μέγεθο̋ του ηλεκτρονιακού νέφου̋ (τροχιακού). 
δ. το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφου̋ (τροχιακού). 

Moνάδε̋ 5 
1.3. Η ανίχνευση διπλού δεσμού σε έναν υδρογονάνθρακα γίνεται με 

προσθήκη μικρή̋ ποσότητα̋ 
α. αντιδραστηρίου Grignard. 
β. αμμωνιακoύ διαλύματο̋ AgNO3. 
γ. φελίγγειου υγρού. 
δ. διαλύματο̋ Βr2 σε τετραχλωράνθρακα.        Μονάδε̋ 5 

1.4. Δεσμό̋ σ που προκύπτει με επικάλυψη sp2-sp2 υβριδικών τροχιακών 
υπάρχει στην ένωση 
α. CH4 
β. CH3-CH3 
γ. CH2=CH2 
δ. CH≡CH              Μονάδε̋ 5 

1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τα υδατικά διαλύματα τη̋ Στήλη̋ Ι και 
δίπλα το αντίστοιχο pH του̋ από τη Στήλη ΙΙ. 

Στήλη Ι 
(υδατικά διαλύματα 0,1Μ) 

θ = 25οC 

Στήλη ΙΙ 
(pH) 

 
α. HCℓ 7 
β. NaOH 14 
γ. NH3 5 
δ. NH4Cℓ 13 
ε. ΝaCℓ 11 

 1 

 
Μονάδε̋ 5 



 
ΘΕΜΑ 2

ο
 

2.1. α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή, σε υποστιβάδε̋, του ιόντο̋ 26Fe2+
. 

Μονάδε̋ 4 
β. Να γράψετε τι̋ τετράδε̋ των κβαντικών αριθμών των ηλεκτρονίων τη̋ 

εξωτερική̋ στιβάδα̋ του ατόμου 26Fe στη θεμελιώδη κατάσταση. 
Μονάδε̋ 4 

2.2. α. Πώ̋ ορίζεται και τι εκφράζει ο βαθμό̋ ιοντισμού (α) ενό̋ ηλεκτρολύτη; 
Μονάδε̋ 2 

β. Από τι εξαρτάται ο βαθμό̋ ιοντισμού (α) τη̋ ΝΗ3 σε υδατικό διάλυμα; 
Μονάδε̋ 3 

2.3. Για κάθε μία από τι̋ παρακάτω χημικέ̋ εξισώσει̋ και για την κατεύθυνση 
που δείχνει το βέλο̋, να καθορίσετε ποια ουσία από τα αντιδρώντα 
συμπεριφέρεται ω̋ οξύ και να γράψετε δίπλα τη̋ τη συζυγή βάση που 
προκύπτει. 
1. ΝΗ4+ + Η2Ο → ΝΗ3 + Η3Ο

+ 
2. ΗCℓ + Η2Ο → Η3Ο

+ + Cℓ- 
3. Η3Ο

+ + ΟΗ- → Η2Ο + Η2Ο 
Μονάδε̋ 3 

2.4. α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σα̋ σωστά συμπληρωμένε̋ τι̋ 
παρακάτω χημικέ̋ εξισώσει̋: 

1. CH3CH2OH  
0

2 4

170 C

π.H SO
→     

2. CH3Cℓ + KCN → 
3. CH3CH2CH=O + KMnO4 + H2SO4 → 

Μονάδε̋ 3 
 β. Να γράψετε πόσοι δεσμοί σ και π υπάρχουν σε καθένα από τα 

παρακάτω μόρια: 
1. CH3CH2Cℓ 
2. CH2=CH2 
3. CH≡CH 

Μονάδε̋ 6 
 
ΘΕΜΑ 3

ο
 

0,5 mol CH3CH2OH αντιδρούν πλήρω̋ με SOCℓ2 και προκύπτει η οργανική 
ένωση Α η οποία με αλκοολικό διάλυμα ΝaOH μετατρέπεται πλήρω̋ στην 
οργανική ένωση Β. Η ένωση Β αντιδρά με την απαιτούμενη ποσότητα Βr2 και 
προκύπτει η ένωση Γ, η οποία με επίδραση αλκοολικού διαλύματο̋ ΝaOH, 
μετατρέπεται πλήρω̋ στο αλκίνιο Δ. 
α. Να γράψετε τι̋ χημικέ̋ εξισώσει̋ των παραπάνω αντιδράσεων και του̋ 

συντακτικού̋ τύπου̋ των ενώσεων Α, Β, Γ και Δ. 
Μονάδε̋ 16 

β. Να υπολογίσετε τον όγκο του αλκινίου Δ σε κανονικέ̋ συνθήκε̋ (stp). 
Μονάδε̋ 9 

ΘΕΜΑ 4ο 
α. 0,6 mol CH3COOH προστίθενται σε Η2Ο και προκύπτει διάλυμα όγκου 6L. 

Να υπολογίσετε το pH του διαλύματο̋. 
Μονάδε̋ 7 

β. Το παραπάνω διάλυμα χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη Α και Β .Το Α 

αραιώνεται με την προσθήκη 297 L H2O. Nα υπολογίσετε το βαθμό 
ιοντισμού (α) του οξέο̋ στο αραιωμένο διάλυμα. 

Μονάδε̋ 9 
γ. Στο Β προστίθενται 0,15 mol στερεού ΝaOΗ, χωρί̋ να μεταβληθεί ο όγκο̋ 

του διαλύματο̋. Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύματο̋ που προκύπτει. 
Μονάδε̋ 9 

Δίνονται: ΚaCH3COOH = 10-5 , θ = 250C. 
Να ληφθούν υπόψη οι γνωστέ̋ προσεγγίσει̋ που επιτρέπονται από τα 
δεδομένα του προβλήματο̋. 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  

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 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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. 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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. 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
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 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

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

ΘΕΜΑ 1ο
Για τις 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. Τα ατοµικά τροχιακά 2s και 2px του  7Ν 

α. έχουν το ίδιο σχήµα . 
β. έχουν την ίδια ενέργεια . 
γ. έχουν τον ίδιο προσανατολισµό στο χώρο . 
δ. διαφέρουν σε όλα τα παραπάνω . 

Μονάδες 4

1.2. Στο µόριο του CH2 = CH2 τα δύο άτοµα του C
συνδέονται µεταξύ τους µε 

α. δύο δεσµούς  σ  του τύπου  sp – s.
β. δύο δεσµούς  σ  του τύπου  sp2 – sp2.
γ. ένα δεσµό  σ  τύπου  sp2 – sp2 και ένα  π δεσµό που

προκύπτει µε επικάλυψη pz – pz .
δ. ένα δεσµό  σ  τύπου sp – s και ένα δεσµό  π που

προκύπτει µε επικάλυψη pz – pz .
Μονάδες 5 

1.3. Ένα υδατικό διάλυµα ΗCℓ µε pH = 3 αραιώνεται µε
νερό . Το νέο διάλυµα µπορεί να έχει 
α. pH = 2.
β. pH = 3.
γ. pH = 4.
δ. pH = 12.

Μονάδες 4



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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. Αν αντιδράσει διάλυµα οξικού οξέος (CH3COOH)

0,1Μ µε περίσσεια διαλύµατος υδροξειδίου του
καλίου (ΚΟΗ) 0,1Μ, το διάλυµα που σχηµατίζεται
είναι ρυθµιστικό. 

β. Από τα στοιχεία 17Cℓ και 35Br που ανήκουν στην
ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα, το 17Cℓ έχει τη
µικρότερη ατοµική ακτίνα .

γ. Σύµφωνα µε τον κανόνα του Saytseff, κατά την
απόσπαση µορίου ΗΑ  από οργανική ένωση, το Η
αποσπάται ευκολότερα από το τριτοταγές άτοµο
άνθρακα και λιγότερο εύκολα από το δευτεροταγές . 

Μονάδες 6

1.5. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα στοιχεία της Στήλης
Ι µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής τους
στιβάδας που αναγράφεται στη Στήλη ΙΙ, γράφοντας
στο τετράδιό σας τον αριθµό της Στήλης Ι και δίπλα το
αντίστοιχο γράµµα της Στήλης ΙΙ . (∆ύο από τους
αριθµούς της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ
1. 7Ν α. 6

2. 3Li β. 1

3. 8O γ. 8

4. 10Ne δ. 2

ε. 3

στ. 5

Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε
τις παρακάτω αντιδράσεις

α. HC ≡ CH + H2O    4 HgSO/  Hg/ 4SO2H  →

β. CH3 − C ≡ N + 2H2 →

γ. CH3Cℓ + CH3−CH2−ONa →
Μονάδες 6

2.2. ∆ίδονται τα στοιχεία 8Α και 16Β και ζητούνται :

α. σε ποια περίοδο και σε ποιο τοµέα του περιοδικού
πίνακα ανήκει το καθένα απ ’ αυτά .

Μονάδες 4

β. ο ηλεκτρονιακός τύπος κατά Lewis, της ένωσης ΒΑ2.

Μονάδες 4

2.3. ∆ίδεται ο πίνακας :
Οξέα Κa Συζυγείς βάσεις Κb
ΗF 10–3

CH3COO– 10–9

HCN 10–10

CℓO– 10–6

α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα συµπληρώνοντας τα κενά κατάλληλα .
∆ίδεται : Κw = 10–14 ,     θ = 25 οC.

Μονάδες 8

β. Να κατατάξετε τις συζυγείς βάσεις κατά σειρά
αυξανόµενης ισχύος .

Μονάδες 3



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Η αλδεΰδη CH3–CH2–CH=O ανάγεται προς την αλκοόλη Α.
Η αλκοόλη Α οξειδώνεται πλήρως, µε KMnO4 παρουσία
H2SO4, προς την οργανική ένωση Β.

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α
και Β .  

Μονάδες 6

β. Να γράψετε την αντίδραση οξείδωσης της αλκοόλης Α .
Μονάδες 7

γ. Να υπολογίσετε τα mol του KMnO4, που απαιτούνται

για την πλήρη οξείδωση 0,2 mol  της αλκοόλης Α .

Μονάδες 6

δ. Οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µεταξύ τους σε όξινο
περιβάλλον και δίνουν την ένωση Γ και νερό . Να
γράψετε την αντίστοιχη χηµική αντίδραση .

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο

Υδατικό διάλυµα  ∆1 έχει όγκο 100 mL και περιέχει  0,01mol
ΝΗ4Cℓ.
Υδατικό διάλυµα ∆2 περιέχει NaOH και έχει συγκέντρωση
0,1 Μ.

α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος ∆1.
Μονάδες 10

β. Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος ∆2.
Μονάδες 5

γ. Σε 20 mL του διαλύµατος ∆1 προσθέτουµε 10 mL του
διαλύµατος ∆2 και παίρνουµε 30 mL διαλύµατος ∆3.                                

Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύµατος ∆3. 
Μονάδες 10

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

Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές
προσεγγίσεις .  

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος
των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν .

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΧΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : EΞΙ (6) 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Για τις 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. Για κύριο κβαντικό αριθμό n=3, ο δευτερεύων ή 
αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός ℓ μπορεί να πάρει τις 
τιμές  
α. 0, 1, 2, 3. 

β. 0, 1, 2. 

γ. 1, 2. 

δ. 1, 2, 3. 
 
 

Μονάδες 5 
 

1.2. Η χημική εξίσωση 

είναι αντίδραση 
 

α. προσθήκης . 
β. υποκατάστασης . 
γ. οξέος-βάσης . 
δ. απόσπασης . 

Μονάδες 5 

 
 
 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

1.3. Η ηλεκτρονιακή δομή που αναφέρεται στη θεμελιώδη 
κατάσταση του ατόμου του 5Β είναι η  

 

 1s 2s             2p          . 
 

α. 
 

(↑↓) (↑↓)  (↑) (  ) (  ) 

β. 
 

(↑↓) (↑↑)  (↑) (  ) (  ) 

γ. 
 

(↑↓) (  )  (↑↓) (↑) (  ) 

δ. 
 

(↑↓) (↑)  (↑) (↑) (  ) 

 

Moνάδες 4 
 

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. Κατά μήκος μιας περιόδου του περιοδικού πίνακα η 
ατομική ακτίνα ελαττώνεται από τα αριστερά προς 
τα δεξιά . 

β. Σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov: όταν ένα 
μόριο ΑΒ προστίθεται στο διπλό δεσμό ενός μη 
συμμετρικού αλκενίου, το κύριο προϊόν της 
αντίδρασης είναι αυτό που προκύπτει από την 
προσθήκη του θετικού τμήματος (το οποίο είναι 
συνήθως Ηδ+) στον άνθρακα με τα λιγότερα 
υδρογόνα . 

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

Moνάδες 6 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

1.5. Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα υδατικά 
διαλύματα της Στήλης Ι, με τη σωστή 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 
0,1Μ, θ=250C) 

Στήλη ΙΙ 

(pH) 

1. ΗΝΟ3

2. ΚΟΗ 

3. ΚCℓ 

4. NH4Cℓ 

5. HCOONa 

α.  9 

β.   7 

γ.  13 

δ.  5 

ε.  1 

 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 11Νa και 16S. 
α. Να δώσετε την ηλεκτρονιακή τους δομή (κατανομή 

ηλεκτρονίων σε υποστοιβάδες). 
Moνάδες 2 

 

β. Σε ποιον τομέα του περιοδικού πίνακα ανήκει το 
καθένα; 

Moνάδες 2 
 

γ. Να δώσετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης Νa2S. 
 

Moνάδες 4 
 

2.2. ∆ίνονται οι παρακάτω οργανικές ενώσεις που έχουν 
όξινες ιδιότητες : 
CH3COOH,    C6H5OH,    CH3C≡CH,     CH3CH2OH. 

 

α. Nα τις κατατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος 
ως οξέα. 

Μονάδες 4 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β. Να γράψετε τις συζυγείς τους βάσεις και να τις 
κατατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος . 

Μονάδες 6 

 

2.3. Υδατικό διάλυμα ΝΗ3 αραιώνεται με προσθήκη Η2Ο, 
χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας και εντός ορίων που 
επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις . 

 

α. Ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 στο νέο διάλυμα 
αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερός ; 

Μονάδες 2 
 

β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο

Σε CH3-CH=CH2 προστίθεται H2Ο, σε κατάλληλες συνθήκες, 
και προκύπτει ως κύριο προϊόν η ένωση Α . 
Μια ποσότητα της ένωσης Α οξειδώνεται με Κ2Cr2O7 
παρουσία Η2SO4 προς την κετόνη Β. 
Μια άλλη ποσότητα της ένωσης Α αντιδρά με SOCℓ2 και 
δίνει την οργανική ένωση Γ. Η ένωση Γ αντιδρά με Μg σε 
απόλυτο αιθέρα και δίνει την ένωση ∆ . 
 

α. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παραπάνω 
αντιδράσεων και τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων 
Α, Β, Γ και ∆ . 

Μονάδες 16 
 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Η κετόνη Β αντιδρά με την ένωση ∆ και δίνει το προϊόν 
Ε . Η Ε υδρολυόμενη δίνει την οργανική ένωση Ζ. Να 
γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Ε και Ζ. 

Μονάδες 6 
 

γ. Να υπολογίσετε σε γραμμάρια την ποσότητα της ένωσης Γ 
που παράγεται από 0,2 mol της ένωσης Α. Η αντίδραση 
είναι ποσοτική . 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες :  

C=12,    H=1,     Cℓ=35,5. 

Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 4ο

∆ιάλυμα ∆1 όγκου 50 mL προέκυψε από τη διάλυση 0,005 
mol HCℓ σε νερό . ∆ιάλυμα ∆2 όγκου 100 mL προέκυψε από 
τη διάλυση 0,01 mol ΝΗ3 σε νερό . 
 

α.   Να υπολογίσετε το pH των διαλυμάτων ∆1 και ∆2. 

Μονάδες 10 
 

β.  Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3 στο 
διάλυμα ∆2. 

Μονάδες 5 
 

γ.  Τα διαλύματα ∆1 και ∆2 αναμιγνύονται και προκύπτει 
διάλυμα ∆3 όγκου 150 mL. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 10 

  ∆ίνονται 10=
3bNHK −5,  Kw=10−14 ,   θ=250C. 

  Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές 
προσεγγίσεις . 

 

 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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 

 
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο  

Για τις 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. «Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο 
ηλεκτρόνια    με   ίδια   τετράδα   κβαντικών    αριθμών  
(n, ℓ, mℓ, ms)». Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον  

α.  Planck. 

β.  Pauli. 

γ.  De Broglie. 

δ.  Hund. 
 
 

Μονάδες 5 

1.2. Στο μόριο του CH3C≡CH υπάρχουν 

α. 2σ και 2π δεσμοί . 

β. 7σ και 1π δεσμοί . 

γ. 5σ και 2π δεσμοί . 

δ. 6σ και 2π δεσμοί . 
 

Μονάδες 5 
 

1.3. Συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης κατά Brönsted-Lowry 
είναι 

α. H3O+ – OH–. 

β.  ΝΗ4
+ – NH3. 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

γ.  HCℓ – NaOH. 

δ.  HNO3 – ΝΟ2
– . 

Moνάδες 4 

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. Στον περιοδικό πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισμού 
αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από 
κάτω προς τα πάνω . 

β. Η προσθήκη ισχυρού οξέος (π .χ . HCℓ) σ’ ένα υδατικό 
διάλυμα ασθενούς οξέος (π .χ. HF) έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού ιοντισμού του 
οξέος . 

γ. Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες . 

Moνάδες 6 
 

1.5. Να αντιστοιχίσετε την κάθε υποστιβάδα της Στήλης Ι 
με  το  σωστό  ζεύγος  τιμών  των  κβαντικών αριθμών  
(n, ℓ) της Στήλης ΙΙ, γράφοντας στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα 
της Στήλης ΙΙ (δύο ζεύγη της Στήλης ΙΙ περισσεύουν). 

 

Στήλη Ι 

(υποστιβάδα) 

Στήλη ΙΙ 

(n, ℓ) 

1.   2p 

2.   3s 

3.   3d 

4.   4s 

5.   4d 

α.  (3, 2) 

β.  (4, 0) 

γ.  (3, 0) 

δ.  (2, 0) 

ε.  (2, 1) 

στ.  (4, 1) 

ζ.  (4, 2) 
 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 8Ο και 17Cℓ. 
α. Να δώσετε την ηλεκτρονιακή τους δομή (κατανομή 

ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). 
Moνάδες 2 

 

β. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο  του περιοδικού 
πίνακα ανήκει το καθένα ; 

Moνάδες 4 
 

γ. Να δώσετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της 
ένωσης ΗCℓO. 

 ∆ίνεται ο ατομικός αριθμός Η : 1. 
 

Moνάδες 4 
 

2.2. ∆ίνεται αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ 
θερμοκρασίας 25 οC. Αν το διάλυμα θερμανθεί χωρίς 
μεταβολή του όγκου του,  

α. ο βαθμός ιοντισμού του οξέος αυξάνεται, μειώνεται ή 
παραμένει σταθερός ; 

Μονάδα 1 

β. η συγκέντρωση των [Α–] αυξάνεται, μειώνεται ή 
παραμένει σταθερή ; 

Μονάδα 1 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας . 

Μονάδες 4 
 

2.3. ∆ίνονται οι παρακάτω χημικές εξισώσεις :  

α. CH3CH=CH2+HBr ⎯→⎯   Α  ( κύριο προϊόν )  

 

β.   
 

CH CHCH CH3 2 3

H SO2 4

170 0C
B (   ) + Η Οκύριο προϊόν 2

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. CH3CH2Cℓ + CH3COONa ⎯→⎯  Γ + ΝaCℓ   

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους συντακτικούς 
τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ . 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε αλκίνιο Α προστίθεται Η2Ο παρουσία H2SO4/Hg/HgSO4 
και προκύπτει η αλδεΰδη CH3CHΟ . Στην αλδεΰδη αυτή 
προστίθεται Η2 και παράγεται η οργανική ένωση Β . Η ένωση 
Β  αντιδρά με SOCℓ2 και προκύπτει η οργανική ένωση Γ. 
 

α. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παραπάνω 
αντιδράσεων και τους συντακτικούς τύπους των 
ενώσεων Α, Β και Γ . 

Μονάδες 12 

β. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης της 
CH3CHO με το αντιδραστήριο Fehling (φελίγγειο υγρό). 

Μονάδες 5 

γ. 0,5 mol της CH3CHO αντιδρά πλήρως με CH3MgCℓ και 
προκύπτει το προϊόν ∆, το οποίο υδρολύεται και δίνει 
την οργανική ένωση Ε. 

 Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των δύο παραπάνω 
αντιδράσεων και να υπολογίσετε την ποσότητα της 
ένωσης Ε σε γραμμάρια . 

 Οι αντιδράσεις αυτές θεωρούνται μονόδρομες και 
ποσοτικές . 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες :  

C=12,    Ο=16,        H=1. 

Μονάδες 8 
 
 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο 
Υδατικό διάλυμα ∆1 περιέχει CH3COOH με συγκέντρωση 
0,1Μ. 
 

α.  Να υπολογιστούν το pH του διαλύματος ∆1 και ο βαθμός 
ιοντισμού του CH3COOH στο διάλυμα αυτό . 

Μονάδες 5 

β.  Σε 200 mL τoυ διαλύματος ∆1 προσθέτουμε 0,02 mol 
NaOH, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, οπότε 
προκύπτει διάλυμα ∆2. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆2. 

Μονάδες 10 

γ.  Στο διάλυμα ∆2 προσθέτουμε 0,01 mol αερίου HCℓ, χωρίς 
μεταβολή του όγκου του διαλύματος, και προκύπτει 
διάλυμα ∆3. 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 10 
 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 
θ = 25 οC,  10=α COOH3CH K −5,  KW =10−14 . 

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές 
προσεγγίσεις . 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   

 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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 . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

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

ΘΕΜΑ 1ο  

Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
 

1.1. Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός (l) καθορίζει  

α.  τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους . 

β.  την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου . 

γ.  το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους . 

δ.  το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους . 
 

Μονάδες 5 

1.2. Όταν μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος (π .χ . ΗCl) 
προστεθεί σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA, σε 
σταθερή θερμοκρασία και χωρίς μεταβολή του όγκου 
του, ο βαθμός ιοντισμού α του ασθενούς οξέος 

α. αυξάνεται . 

β. μειώνεται . 

γ. παραμένει σταθερός . 

δ. τείνει στη μονάδα . 
Μονάδες 5 

1.3. Η χημική εξίσωση 

 

→ CH3CH2Cl + NaOH CH⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ διάλυμαυδατικό
3CH2OH + NaCl 

είναι αντίδραση 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. υποκατάστασης . 

β. απόσπασης . 

γ.  οξείδωσης-αναγωγής . 

δ.  προσθήκης . 
Moνάδες 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. Σε μια ομάδα του περιοδικού πίνακα η ατομική 
ακτίνα αυξάνεται καθώς προχωρούμε από πάνω 
προς τα κάτω . 

β. Σε ένα ελεύθερο άτομο, η ενέργεια δεύτερου 
ιοντισμού του (Εi2) έχει μικρότερη τιμή από εκείνη 
του πρώτου ιοντισμού του (Εi1), δηλαδή ισχύει Εi2<Ei1. 

γ. Η σταθερά ιοντισμού Κα ενός ασθενούς οξέος ΗΑ, 
στα υδατικά του διαλύματα, αυξάνεται με την 
αύξηση της θερμοκρασίας . 

Moνάδες 6 
1.5. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ζεύγος αντιδρώντων (Στήλη Ι) το 

οργανικό προϊόν που σχηματίζεται (Στήλη ΙΙ), γράφοντας στο 
τετράδιό σας το γράμμα της Στήλης Ι και δίπλα τον αριθμό της 
Στήλης ΙΙ. 

 

Στήλη Ι 

(ζεύγη αντιδρώντων) 

Στήλη ΙΙ 

(οργανικό προϊόν) 

α. CH≡CH + H2O  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ 442
/Hg/HgSOSOΗ

 β. CH3CHBrCH3 + NaOH  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯αλκοόλη→
γ. CH3Cl + CH3CH2ONa  ⎯→⎯

δ. CH3CH2COOH + NaOH  ⎯→⎯

 

1.  CH2=CHCH3

2.  CH3CH2COONa 

3.  CH3CHO 

4.  CH≡CCH3

5.  CH3OCH2CH3

 

Μονάδες 4 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 7N  και 8Ο . 
α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 

τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). 
Moνάδες 2 

 

β. Να δικαιολογήσετε ποιο από τα δύο άτομα έχει τη 
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα .   

Moνάδες 4 
 

γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της 
ένωσης ΗΝO3. 

 ∆ίνεται ο ατομικός αριθμός Η : 1. 
 

Moνάδες 4 
 

2.2. ∆ίνεται η ισορροπία CH3COOH + CN—  CH←
→

3COO— + HCN . 
α. Ποια από τα μόρια και ιόντα που συμμετέχουν στην 

ισορροπία αυτή συμπεριφέρονται ως οξέα και ποια 
ως βάσεις κατά Brönsted-Lowry. 

Μονάδες 4 

β. Να προβλέψετε προς ποια κατεύθυνση ευνοείται η 
παραπάνω ισορροπία, αν η σταθερά ιοντισμού του 
CH3COOH είναι 10-5 και η σταθερά ιοντισμού του 
HCN  είναι 10-10. Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας .  

Οι σταθερές ιοντισμού αναφέρονται στην ίδια 
θερμοκρασία και σε υδατικά διαλύματα . 

Μονάδες 4 
 

2.3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συμπληρωμένες 
τις παρακάτω χημικές εξισώσεις :  

α. CH3CH2COOCH3+H2O
⎯⎯ ⎯←
⎯⎯ →⎯
+H  

Μονάδες 3 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β.  HCHO+CH3CH2MgCl ενδιάμεσο προϊόν  → ⎯⎯⎯⎯ →⎯
+ OH2

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 3ο 

Η πρωτοταγής αλκοόλη C3H7OH (ένωση Α) οξειδώνεται προς 
προπανάλη  C2H5CHO με την επίδραση διαλύματος Κ2Cr2O7 
παρουσία θειϊκού οξέος . Ποσότητα της προπανάλης αντιδρά 
με HCN και δίνει την οργανική ένωση Β, η οποία υδρολύεται 
σε κατάλληλες συνθήκες και παράγει το υδροξυοξύ Γ .  
 

α. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παραπάνω 
αντιδράσεων . 

Μονάδες 12 

β. Ποσότητα της προπανάλης αντιδρά με αμμωνιακό 
διάλυμα AgNO3 (αντιδραστήριο Tollens). Να γράψετε τη 
χημική εξίσωση της αντίδρασης αυτής . 

Μονάδες 4 

γ. 24g της ένωσης Α αντιδρούν πλήρως με SOCl2. Να 
γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης και να 
υπολογίσετε τα mol της οργανικής ένωσης που 
παράγονται . 
∆ίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες : 

C:12,  H:1,  O:16 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Σε ορισμένη ποσότητα νερού διαλύονται 0,04 mol ασθενούς 
οξέος ΗΑ οπότε προκύπτει διάλυμα ∆1, όγκου 400 mL με pH 
= 3.  

α.  Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ιοντισμού Κα του 
οξέος ΗΑ . 

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β.  Σε 200 mL τoυ διαλύματος ∆1 προστίθενται 0,02 mol 
άλατος ΝαΑ και προκύπτει διάλυμα ∆2 όγκου επίσης  
200 mL. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆2 και το 
βαθμό ιοντισμού του ΗΑ στο ∆2. 

Μονάδες 10 

γ.  Στα υπόλοιπα 200 mL του ∆1 προστίθεται η απαιτούμενη 
προς εξουδετέρωση ποσότητα στερεού ΝαΟΗ και 
προκύπτει διάλυμα ∆3, όγκου επίσης 200 mL. Να 
υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 10 

 ∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε 
θερμοκρασία 250C, Κw=10-14. Τα δεδομένα του 
προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις . 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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 .  

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της . 
 

1.1. Τα ατομικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν 

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

 

Μονάδες 5 

1.2. Συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης κατά Brönsted – Lowry 
είναι 
α. H3O+ / OH− . 
β. H2SO4 / −2

4SO . 
γ. H2S / HS− . 
δ. +

4NH  / −
2NH . 

Μονάδες 5 
1.3. Η χημική εξίσωση 

 CH3CH2ΟΗ + SOCl2 → CH3CH2Cl + SO2 + HCl  
είναι αντίδραση 

α. υποκατάστασης . 
β. πολυμερισμού . 
γ. οξείδωσης-αναγωγής . 
δ. προσθήκης . 

Moνάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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. Ατομικά τροχιακά που έχουν τους ίδιους 
κβαντικούς αριθμούς n και l ανήκουν στην ίδια 
υποστιβάδα ή υποφλοιό . 

β. Αν η σταθερά ιοντισμού Κb1 ασθενούς βάσης Β1 
είναι μικρότερη από την  Κb2 ασθενούς βάσης Β2 σε 
θερμοκρασία θ = 25 οC, τότε η βάση  Β1 είναι 
ισχυρότερη από τη Β2. 

γ. Στο μόριο του προπινίου CH≡C−CH3 υπάρχει 
ένας π δεσμός . 

Moνάδες 6 
 

1.5. Να αντιστοιχίσετε το καθένα από τα υδατικά διαλύματα 
της Στήλης Ι με τη σωστή 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 ίδιας 

συγκέντρωσης και θ = 25 οC) 

Στήλη ΙΙ 

(pH) 

1. KOH 

2. KCl  
3. HNO3 

4. CH3COOH 

α.  3,5 

β.  12 

γ.  7 

δ.  2 
 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 8Ο   και 16S. 
α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 

τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη 
θεμελιώδη κατάσταση . 

Moνάδες 2 
 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

β. Να δικαιολογήσετε ποιο από αυτά τα δύο άτομα 
έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα .   

Moνάδες 4 
 

γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της 
ένωσης SO3. 

 

Moνάδες 4 
 

2.2. Σε διάλυμα NH3 προσθέτουμε στερεό ΝaΟΗ, χωρίς 
μεταβολή όγκου και θερμοκρασίας . 

α. Ο βαθμός ιοντισμού α της ΝΗ3 μειώθηκε, αυξήθηκε ή 
παρέμεινε σταθερός ; 

Μονάδες 2 

β. Η τιμή του pH μειώθηκε, αυξήθηκε ή παρέμεινε 
σταθερή ; 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας . 

Μονάδες 5 
 

2.3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συμπληρωμένες 
τις παρακάτω χημικές εξισώσεις :  

 

α.  

 

β.   CH3 C ≡ N + 2H2  → …   

γ. CH3Cl + CH3CH2ONa  → …    +   …  
Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών . 
 

 
 
 

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

Μονάδες 16 

3.2. 0,5 mol της αέριας οργανικής ένωσης Α προστίθενται σε 
500 mL διαλύματος 1M Br2 σε CCl4, χωρίς μεταβολή του 
όγκου . Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης 
που πραγματοποιείται και να εξετάσετε αν θα 
αποχρωματισθεί πλήρως το διάλυμα του  Br2. 

Μονάδες 5 

3.3. Να γράψετε σωστά συμπληρωμένη τη χημική εξίσωση 
της πλήρους οξείδωσης της οργανικής ένωσης ∆ με 
K2Cr2O7 παρουσία Η2SO4. 

Μονάδες 4 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
∆ιαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2 : 

 ∆1 : HCl     0,1 M  όγκου 200 mL 

 ∆2 : CH3COONa 0,1 M  όγκου 200 mL 
 
 

4.1. α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆1.  

Μονάδες 3 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

β. Να υπολογίσετε τα mL του νερού που πρέπει να 
προστεθούν σε 100 mL διαλύματος ∆1, έτσι ώστε να 
μεταβληθεί το pH του κατά μία μονάδα . 

Μονάδες 5 

4.2. Αν το διάλυμα ∆2 έχει pH = 9, να υπολογίσετε την τιμή 
της σταθεράς ιοντισμού Κa του CH3COOH. 

Μονάδες 8 

4.3. Στα υπόλοιπα 100 mL του διαλύματος ∆1 προσθέτουμε 
το διάλυμα ∆2 και προκύπτει διάλυμα ∆3, όγκου 
300 mL. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆3. 

Μονάδες 9 

 

 ∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε 
θερμοκρασία 25 oC και Κw=10-14. Τα δεδομένα του 
προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις . 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 
στυλό. 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

7. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

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

ΘΕΜΑ 1ο  

Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
1.1. Από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, ℓ, 

mℓ, ms) δεν είναι δυνατή η 

α. (5,0,0,
2
1

− ). 

β. (3,2,3,
2
1

+ ). 

γ. (2,1,0,
2
1

+ ). 

δ. (3,1, ,1−
2
1

− ). 
 

Μονάδες 5 

1.2. Το πιθανό pH διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 10-3Μ 
στους 25oC είναι 
α. 11 
β. 3 
γ. 5 
δ. 0 

Μονάδες 5 

1.3. Στο μόριο του BrCHCHCH 22 −−=  υπάρχουν 
α. 9σ δεσμοί . 
β. 5σ και 4π δεσμοί . 
γ. 7σ και 2π δεσμοί . 
δ. 8σ και 1π δεσμοί . 

Moνάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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. Σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα η ενέργεια 

πρώτου ιοντισμού (Ε i1) μειώνεται με την αύξηση 
του ατομικού αριθμού δηλαδή από αριστερά προς 
τα δεξιά . 

β. Με την αύξηση της θερμοκρασίας η τιμή της 
σταθεράς ιοντισμού του νερού Kw αυξάνεται . 

γ. Οι αλκοόλες (ROH) αντιδρούν με Na. 
Moνάδες 6 

 

1.5. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε μία από τις οργανικές ενώσεις 
(Στήλη Ι) το σωστό προϊόν της πλήρους οξείδωσής της 
(Στήλη ΙΙ) γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
Στήλης Ι και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της Στήλης ΙΙ.  

(όλες οι οξειδώσεις γίνονται με υδατικό διάλυμα KMnO4 
παρουσία H2SO4). 

 

 

Μονάδες 4 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 8Ο ,  35Br και 7Ν . 

α. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 
τους (κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη 
θεμελιώδη κατάσταση . 

Moνάδες 3 
 

β. Να δικαιολογήσετε ποιο από τα άτομα Ο, Ν έχει τη 
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα .   

Moνάδες 3 
 

γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της 
ένωσης ΗBrO. 

 ∆ίνεται ο ατομικός αριθμός Η :1 
Moνάδες 3 

 
2.2. ∆ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα ΝΗ4Cl. 

α. Το διάλυμα αυτό είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο ; 
Μονάδες 1 

 

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4 
 

β. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε στερεό NaCl, χωρίς 
μεταβολή του όγκου του διαλύματος και της 
θερμοκρασίας . Το pH του διαλύματος θα αυξηθεί, 
θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερό ; 

Μονάδες 1 
 

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4 
 

2.3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συμπληρωμένες 
τις παρακάτω χημικές εξισώσεις :  

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
 

Μονάδες 6 
ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών . 
 

 
 
 

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

Μονάδες 16 

β.1. Να γράψετε σωστά συμπληρωμένη τη χημική εξίσωση 
της οξείδωσης της ένωσης CH3CH=O με υδατικό διάλυμα 
K2Cr2O7 παρουσία Η2SΟ4. 

Μονάδες 4 

β.2. Nα υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος K2Cr2O7 0,1Μ 
που απαιτείται για την οξείδωση 0,6mol CH3CH=O. 

Μονάδες 5 
 

 

 

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆′ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ιαθέτουμε 4L υδατικού διαλύματος ΝΗ3 0,1Μ (∆ιάλυμα 
∆1).  
 

α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος ∆1.  

Μονάδες 10 

β. Στο διάλυμα ∆1 προσθέτουμε 0,2 mol αερίου HCl χωρίς 
να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος . Να βρεθεί το pH 
του διαλύματος που θα προκύψει .  

Μονάδες 15 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε 
θερμοκρασία θ=25οC, KbNH3=10-5, Kw=10-14.  

Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές 
προσεγγίσεις . 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) 
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΧΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ Α  

Για τις ημιτελείς προτάσεις A1 έως και A3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της . 
A1. Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της 2p 

υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα 
κβαντικών αριθμών (n, ℓ, mℓ, ms)  
α. (2,1,-1, 2

1+ ). 

β. (2,2,1, 2
1+ ). 

γ. (2,0,0, 2
1− ). 

δ. (3,1,1, 2
1+ ). 

Μονάδες 5 

A2. Με αμμωνιακό διάλυμα AgNO3 (αντιδραστήριο Τollens) 
αντιδρά η ένωση 

α. CH3COOH. 
β. CH3COCH3. 
γ. CH3CH3. 
δ. CH3CHO.        Μονάδες 5 
 

A3. ∆εσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp2-sp2 υβριδικών 
 τροχιακών υπάρχει στην ένωση 
α. CH3–CH3. 
β. CH2 =CH2. 
γ. CH . CH≡
δ. CH4.         Μονάδες 5 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή 
«Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 
πρόταση . 
α. Η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς 

τα δεξιά κατά μήκος μιας περιόδου του περιοδικού 
πίνακα . 

β. Κατά την επίδραση αντιδραστηρίου Grignard 
(RMgX) σε κετόνη και υδρόλυση του προϊόντος 
προκύπτει πρωτοταγής αλκοόλη . 

γ. Η φαινόλη (C6H5OH) αντιδρά με υδατικό διάλυμα 
NaΟΗ . 

Moνάδες 6 
 
 
Α5. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε ένα από τα οξέα (Στήλη Ι) τη 

συζυγή του βάση (Στήλη ΙΙ) κατά Brönsted-Lowry, 
γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης Ι 
και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της Στήλης ΙΙ (ένα 
δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει). 

 
 

Στήλη Ι  

(οξέα) 

Στήλη ΙΙ 

(βάσεις) 
 

1. H2CO3 

2. ΝΗ3

3. ΗC  −
3O

4. NH +
4  

α. ΝH  −2

β. CO3  
−2

γ. HCOO  −

δ. ΗC  −3O

ε. ΝΗ3

 
 

 

Μονάδες 4 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. ∆ίνονται τα στοιχεία 14Si και 17Cℓ . 

α. Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων τους 
(κατανομή ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες) στη 
θεμελιώδη κατάσταση . (μονάδες 2) 

β. Να δικαιολογήσετε ποιο από αυτά τα δύο στοιχεία 
έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1). 

  (μονάδες 3) 

γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της 
ένωσης SiCℓ4.  (μονάδες 3) 

Μονάδες 8 

 

Β2. ∆ίνεται υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA (∆ιάλυμα 
∆). Ο βαθμός ιοντισμού του οξέος θα αυξηθεί, θα 
ελαττωθεί ή θα παραμείνει σταθερός αν 

α. στο διάλυμα ∆ προστεθεί νερό ; (μονάδα 1) 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . (μονάδες 3) 

β. στο διάλυμα ∆ προστεθεί ποσότητα στερεού άλατος 
NaA χωρίς μεταβολή όγκου;  (μονάδα 1) 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . (μονάδες 3) 

Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και στις δύο 
περιπτώσεις . 

Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συμπληρωμένες 
τις παρακάτω χημικές εξισώσεις : 

 

 
 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ Γ 

∆ίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών : 
 

 
 
Γ1.  Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών 

ενώσεων Α, Β και ∆ . 

Μονάδες 12 

Γ2.  Να γράψετε σωστά συμπληρωμένη την παρακάτω  
χημική εξίσωση : 

 

  
Μονάδες 4 

Γ3. α. Nα γράψετε σωστά συμπληρωμένη τη χημική εξίσωση 
 της οξείδωσης της ένωσης 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

με υδατικό διάλυμα KMnO4 παρουσία H2SO4, χωρίς 
διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας .  (μονάδες 5) 

 β. Nα υπολογίσετε τη συγκέντρωση cM του διαλύματος 
 KMnO4, αν για την πλήρη οξείδωση 0,05mol  

 
 απαιτούνται 0,2L του διαλύματος KMnO4.(μονάδες 4) 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆ιαθέτουμε τρία υδατικά διαλύματα Α, Β και Γ : 
 

 Α: HCl 0,05M 

 Β: NaOH 0,1M 

 Γ: NH4Cl 0,1M 

∆1. Σε 0,6L του διαλύματος Α προσθέτουμε 0,4L από το 
διάλυμα Β και προκύπτει διάλυμα Ε . 

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Ε . 

Μονάδες 8 

∆2. Αν το διάλυμα Γ έχει pH=5, να υπολογίσετε την τιμή της 
σταθεράς ιοντισμού Kb της NH3. 

Μονάδες 8 

∆3. Σε 2L του διαλύματος Γ προσθέτουμε 1L από το 
διάλυμα Β και προκύπτει διάλυμα Ζ. Να υπολογίσετε το 
pH του διαλύματος Ζ. 

Μονάδες 9 

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία 
θ=25οC, όπου Kw=10-14.  
Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν να γίνουν οι 
γνωστές προσεγγίσεις . 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των θεμάτων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ  23 ΜΑΪΟΥ  2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

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 . 
Α1. Το στοιχείο που περιέχει στη θεμελιώδη κατάσταση 

τρία ηλεκτρόνια στην 2p υποστιβάδα έχει ατομικό αριθμό : 

α. 5 
β. 7 
γ. 9 
δ. 15  Μονάδες 5 

Α2. Από τα παρακάτω ανιόντα, ισχυρότερη βάση κατά 
Brönsted-Lowry είναι : 

α. HCOO¯ 
β. NO3¯  
γ. Cl¯ 
δ. ClO4¯  Μονάδες 5 

Α3. Από τα παρακάτω διαλύματα ρυθμιστικό είναι : 
α. NaCl 0,1M – HCl 0,1M 

β. NH3 0,1M – NH4Cl 0,1M 
γ. CH3COOH 0,1M – NH4Cl 0,1M 
δ. CH3COOH 0,1M –NaOH 0,1M Μονάδες 5 

Α4. Ο δεσμός μεταξύ του 2ου και του 3ου ατόμου άνθρακα 
στην ένωση HC≡C–CH=CH2 δημιουργείται με 
επικάλυψη υβριδικών τροχιακών : 

 α. sp3–sp3

 β. sp–sp2

 γ. sp2–sp3

 δ. sp3–sp Μονάδες 5 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας 
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, 
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Οι τομείς s και p του περιοδικού πίνακα περιέχουν 2 
και 6 ομάδες αντίστοιχα . 

β. Ο αριθμός τροχιακών σε μία υποστιβάδα, με 
αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό ℓ, δίνεται από τον 
τύπο : 2ℓ+1. 

γ. Το pH υδατικού διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 
10 -8 Μ είναι 6. 

δ. Κατά την προσθήκη ΗCl στο προπίνιο, προκύπτει ως 
κύριο προϊόν το 1,2–διχλωροπροπάνιο . 

ε. Κατά την προσθήκη Na σε αιθανόλη παρατηρείται 
έκλυση αερίου.  Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. ∆ίνονται τα άτομα/ιόντα : 12Mg2+, 15P, 19K, 16S. 

 α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δομές τους (κατανομή 
ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες). (μονάδες 4) 

 β. Να γράψετε τον αριθμό μονήρων ηλεκτρονίων που 
περιέχει κάθε ένα από τα παραπάνω άτομα/ιόντα .
 (μονάδες 4) 

Μονάδες 8 
Β2. ∆ιαλύματα ασθενών οξέων ΗΑ και ΗΒ είναι ίδιας 

συγκέντρωσης . Το ΗΑ έχει μεγαλύτερο  pH από το ΗΒ . 
Αιτιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις : 

 α. Ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ είναι μικρότερος του 
ΗΒ . 

 β. Το  Α¯ είναι ισχυρότερη βάση από το Β¯. 
 γ. Το  pH των διαλυμάτων των οξέων εξαρτάται από 

τη συγκέντρωσή τους . 
Μονάδες 9 

Β3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά 
συμπληρωμένες τις παρακάτω χημικές εξισώσεις : 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

  
Μονάδες 8 

ΘEΜΑ Γ  

Γ1. ∆ίνονται οι παρακάτω χημικές μετατροπές : 

 

 
Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών 
ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ .  Μονάδες 18 
 
Γ2. Σε 17,4 g μείγματος που περιέχει προπανάλη και 

προπανόνη προστίθεται περίσσεια διαλύματος 
CuSO4/NaOH, οπότε προκύπτουν 0,2 mol καστανέρυθρου 
ιζήματος . Ποια η σύσταση του μείγματος ; ∆ίνoνται τα Αr:  
H=1, C=12, O=16.  

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆ιαθέτουμε υδατικά διαλύματα CH3COONa 0,1M (διάλυμα 
A) και HCl 0,01M (διάλυμα B). 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆1. Ποιο είναι το pH του διαλύματος Α; 
Μονάδες 4 

∆2. Πόσα mL H2O πρέπει να προσθέσουμε σε 10 mL του 
διαλύματος B, ώστε να προκύψει διάλυμα με pH=3; 

Μονάδες 4 
∆3. Πόσα mL H2O πρέπει να προσθέσουμε σε 10 mL του 

διαλύματος Α, για να μεταβληθεί το pH του κατά μία 
μονάδα; 

Μονάδες 8 
∆4. Πόσα mL διαλύματος Β πρέπει να προσθέσουμε σε 10 mL 

διαλύματος Α για να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα με 
pH=5; 

Μονάδες 9 
∆ίνεται ότι :  
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25°C, 

=10)COOHCH(aK
3

−5,  Kw=10−14 

• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές 
προσεγγίσεις . 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  
εξεταζόμενο  μάθημα).  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  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.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  

στυλό .  Μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  μολύβι  μόνο  για  σχέδια ,  
διαγράμματα  και  πίνακες .  

5.  Να  μη  χρησιμοποιήσετε  χαρτί  μιλιμετρέ .  
6.  Κάθε  απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.30 π .μ .  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

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 . 
Α1. O τομέας p του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει : 

α. 2 ομάδες  
β. 4 ομάδες  
γ. 6 ομάδες  
δ. 10 ομάδες   

Μονάδες 5 
Α2. Από τα επόμενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυμα είναι το: 

α. HNO2  
β. ΗClΟ4 

γ. ΗF 
δ. H2S  

Μονάδες 5 
Α3. Η αντίδραση  

  
 αποτελεί παράδειγμα : 
 α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov 

 β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev 
 γ. αντίδρασης προσθήκης 
  δ. αντίδρασης υποκατάστασης  

Μονάδες 5 
Α4. Η ένωση  CH3–C≡C–CH=CH–CH3 έχει : 

 α. 9σ και 4π δεσμούς 
 β. 5σ και 2π δεσμούς 
 γ. 13σ και 3π δεσμούς 
 δ. 11σ και 5π δεσμούς 

 Μονάδες 5 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

A5.  Να διατυπώσετε :  

α. την Απαγορευτική  Αρχή του Pauli. 
(μονάδες 3) 

β. τον ορισμό του βαθμού ιοντισμού . 
(μονάδες 2) 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. ∆ίνονται τα στοιχεία : 7Ν, 8Ο, 11Νa.  
 α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει περισσότερα μονήρη 

ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση ; 
. (μονάδες 3) 

 β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο Lewis της 
ένωσης HNO2. Ο ατομικός αριθμός του Η είναι 1. 

 (μονάδες 2) 
Μονάδες 5 

Β2. 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. Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόμου 34Se στη 
θεμελιώδη κατάσταση μπορεί να βρίσκεται σε 
ατομικό τροχιακό με τους εξής κβαντικούς αριθμούς : 
n=4, ℓ=1, mℓ=0. 

 β. Ο 26Fe στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει 
ηλεκτρονιακή δομή :  

1s22s22p63s23p63d74s1 
 γ. Σε υδατικό διάλυμα H2SO4 0,1 M, η [Η3Ο

+]=0,2 Μ 
στους 25ο C. 

 δ. Σε διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικής βάσης Β, 
προσθέτουμε στερεό NaOH, χωρίς μεταβολή όγκου . 
Ο βαθμός ιοντισμού της βάσης Β θα αυξηθεί . 

(μονάδες 4) 
 Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. 

(μονάδες 8) 
Μονάδες 12 

 
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά 
συμπληρωμένες τις παρακάτω χημικές εξισώσεις : 

 α . CH3CΗ=CH2 + HCl → 

 β .  CH3CH2Cl + ΗC≡CNa → 

 γ .  CH3CHΟ + CuSO4 + NaOH → 

 δ .  CH3Cl + CH3ONa → 

           Μονάδες 8 
ΘEΜΑ Γ  

Γ1. Κατά τη θέρμανση του  οξικού μεθυλεστέρα 
(CH3COOCH3) με NaOH παράγονται δύο οργανικές 
ενώσεις Α και Β .  

 Η ένωση Β με οξείδωση δίνει την οργανική ένωση Γ, η 
οποία ανάγει το αντιδραστήριο Tollens, ενώ με SOCl2 
δίνει οργανική ένωση ∆ . Η ένωση ∆ αντιδρά με μαγνήσιο 
και προκύπτει η ένωση Ε . Οι ενώσεις Ε και Γ αντιδρούν 
μεταξύ τους και προκύπτει η ένωση Ζ, η οποία με 
υδρόλυση δίνει την οργανική ένωση Θ.  

 Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, 
∆, Ε, Ζ και Θ.  

Μονάδες 14  
 

Γ2. Ποσότητα 0,5 mol 2-προπανόλης οξειδώνονται πλήρως 
με διάλυμα KMnO4 0,1M παρουσία H2SO4. Να 
υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος του KMnO4 που 
χρησιμοποιήθηκε (μονάδες 7). 

 Άλλα 0,2 mol της 2-προπανόλης αντιδρούν με Na. Να 
βρεθεί ο όγκος του αερίου που παράγεται σε STP 
(μονάδες 4).  

Μονάδες 11 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆ιαθέτουμε τα υδατικά διαλύματα : 
∆ιάλυμα Y1: ασθενές μονοπρωτικό οξύ HA 0,1M 
∆ιάλυμα Y2: NaOH 0,1M 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆1. Αναμειγνύουμε 20 mL διαλύματος Y1 με 10 mL 
διαλύματος Y2, οπότε προκύπτει διάλυμα Y3 με pH=4. Να 
υπολογιστεί η σταθερά ιοντισμού Ka του ΗΑ . 

Μονάδες 7 
∆2. Σε 18 mL διαλύματος Y1 προσθέτουμε 22 mL διαλύματος 

Y2 και προκύπτει διάλυμα Y4. Να υπολογιστεί το pH του 
διαλύματος Y4. 

Μονάδες 8 
∆3. Σε 60 mL υδατικού διαλύματος ασθενούς μονοπρωτικού 

οξέος HB (διάλυμα Y5) προσθέτουμε 20 mL διαλύματος 
Y2 και προκύπτει διάλυμα με  pH=4. Σε άλλα 60 mL του 
αρχικού διαλύματος του οξέος ΗΒ προσθέτουμε 50 mL  
διαλύματος Y2, οπότε προκύπτει διάλυμα με pH=5.  

 Να βρεθεί  η σταθερά ιοντισμού Ka του οξέος HB.  
         Μονάδες 10 

∆ίνεται ότι :  
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25° C  
• Kw=10−14 
• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές 

προσεγγίσεις . 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  

εξεταζόμενο  μάθημα) .   Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  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.  Να  γράψετε  τις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  

στυλό .   
5.  Κάθε  απάντηση  τεκμηριωμένη  είναι  αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  10.30 π .μ .  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

 ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
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.  
 
Α1. Πολυμερισμό  1,4 δίνει  η ένωση :  

α . CH2═CH–CH2–CH3 
β . CH2═CH–CH2–CH═CH2 

γ . CH2═C(CH3)–CH═CH2 

δ . CH3–CH(CH3)–C≡CH         Μονάδες  5 
 
Α2. H ένωση που  ανάγει  το αντιδραστήριο  Tollens, είναι :  

α . CH3CH2CH(OH)CH2CH3 
β . CΗ3CH2COCH3 
γ . CΗ3CH═O 
δ . CH3CH2COCH2CH3          Μονάδες  5 
 

Α3. Ποια  από  τις  επόμενες  δομές ,  στη  θεμελιώδη  κατάσταση ,  δεν  είναι  
σωστή :  

 α . 20Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

 β . 15P: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p4 

 γ .  12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 

 δ .  17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5       Μονάδες 5  
 
Α4. Ποια  από τις  επόμενες  εξισώσεις  παριστάνει  την  ενέργεια  2ου  ιοντισμού  

του  μαγνησίου:  
 α . Mg+(s) → Mg2+(g)+e–  

 β . Mg+(g) → Mg2+(g)+e– 

 γ . Mg(s)  → Mg2+(g)+2e– 

 δ . Mg(g) → Mg2+(g)+2e–       Μονάδες 5 
A5.  Να αναφέρετε με βάση τους  ορισμούς :   

α . τρεις διαφορές  μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της  βάσης  κατά 
Brönsted-Lowry.               (μονάδες 3) 

β . δύο  διαφορές  μεταξύ της  ηλεκτρολυτικής  διάστασης  και  του  ιοντισμού 
των ηλεκτρολυτών .                     (μονάδες 2) 

Μονάδες 5 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. 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 . Το  καθαρό  H2O στους  80 οC είναι  όξινο .  

 β . Το  HS–, σε  υδατικό  διάλυμα , είναι  αμφιπρωτική  ουσία. 
 γ . Το  συζυγές  οξύ  της  ΝH3 (Kb= 10−5) είναι  ισχυρό  οξύ ,  σε  υδατικό 

διάλυμα  (θ=25 οC).  
 δ . Το  στοιχείο που  έχει  ημισυμπληρωμένη  την 4p υποστιβάδα  ανήκει  

στην  15η  ομάδα .  

 ε . Στην αντίδραση: CH3– C
2

H═C
1

H2 + HCl →CH3CH(Cl)CH3  

  o C
1

 οξειδώνεται , ενώ  ο  C
2

 ανάγεται.         (μονάδες 5) 
  

 Να  αιτιολογήσετε  όλες  τις απαντήσεις  σας .         (μονάδες 10) 
Μονάδες 15 

 
Β2. α . Πόσα  στοιχεία έχει  η 2η  περίοδος του  περιοδικού  πίνακα ;   (μονάδα 1) 

     Να  αιτιολογήσετε  την  απάντησή σας .          (μονάδες 2) 
 

β .  Σε  ποιο  τομέα, ποια  περίοδο  και ποια  ομάδα  ανήκει  το  στοιχείο με        
ατομικό  αριθμό Ζ=35;               (μονάδες 3) 

  Να  αιτιολογήσετε την  απάντησή  σας .          (μονάδες 4) 
Μονάδες 10 

 
 
ΘEΜΑ Γ  

Γ1. α .  Ένωση  Χ  κατά  την  οξείδωσή  της  δίνει  ένωση  Ψ , η  οποία με  ΗCN δίνει  
ένωση  Φ.  Η ένωση  Φ  με  υδρόλυση σε  όξινο  περιβάλλον  δίνει  την 
ένωση :  

 
 H ένωση  Χ  με  SOCl2 δίνει  οργανική ένωση  Λ,  η  οποία,  αντιδρώντας 

με  Mg σε  απόλυτο  αιθέρα,  δίνει  ένωση  Μ.  H ένωση  Μ , όταν  
αντιδράσει  με  την  ένωση  Ψ, δίνει  ένωση  Θ ,  η  οποία  με  υδρόλυση  δίνει  
οργανική ένωση  Σ . Να  γράψετε  τους  συντακτικούς τύπους των Χ, Ψ, Φ, Λ,  
Μ, Θ, Σ.                            (μονάδες 7) 

 β . Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις  των αντιδράσεων :  

  Χ  + ΚMnO4 + H2SO4  →      (μονάδες 3) 

  Χ  +SOCl2  →        (μονάδες 2) 

     
         Μονάδες 12 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ2. αλκίνιο(Α)+Η2Ο ⎯⎯⎯⎯⎯→2 4

4

H SO /Hg
HgSO Β 2 4SO⎯⎯⎯⎯⎯⎯→4KMnO /H Γ ⎯⎯⎯⎯→2 3+Na CO  Δ+CO2↑+ Η2Ο  

 B+ Η2→Ε 

 Ε+Γ   Ζ+Η2Ο  

 Α ⎯⎯⎯→2

4

+2Br
CCl Η  

 Nα  προσδιοριστούν  οι  συντακτικοί  τύποι  των  ενώσεων Α ,  Β,  Γ, Δ,  Ε,  Ζ,  Η
                Μονάδες 7 

Γ3. Υδατικό  διάλυμα  όγκου  V που  περιέχει  (COOK)2 και  CH3COOH, χωρίζεται  
σε  δύο  ίσα  μέρη. Το  1ο  μέρος  απαιτεί  για  την  πλήρη εξουδετέρωσή  του     
100 mL διαλύματος  KOH 0,2 M. Το  2ο  μέρος  απαιτεί  για  την  πλήρη  
οξείδωσή   του  200 mL διαλύματος  KMnO4 0,2 M παρουσία  H2SO4. Να  
βρεθούν  οι ποσότητες  (mol) των συστατικών του  αρχικού  διαλύματος.  

                   Μονάδες 6 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Διαθέτουμε  τα υδατικά  διαλύματα:  

•  Διάλυμα  Α :  CH3COOH 0,2 M  (Κa=10-5) 

•  Διάλυμα  Β :  NaOH 0,2 M 

•  Διάλυμα  Γ : HCl 0,2 M 
Δ1. Nα  υπολογιστεί  το  pH του διαλύματος ,  που προκύπτει  με  ανάμειξη  50 mL 

διαλύματος  A με 50 mL διαλύματος Β.     Μονάδες 5  
 
Δ2. 50 mL διαλύματος  Α  αναμειγνύονται  με 100 mL διαλύματος  B και  το  

διάλυμα  που  προκύπτει  αραιώνεται  με  Η2Ο μέχρι  όγκου  1 L, οπότε 
προκύπτει  διάλυμα  Δ . Να  υπολογιστεί  το pH του  διαλύματος Δ . Μονάδες 8  

 
Δ3. Προσθέτουμε  0,15 mol στερεού  NaOH σε  διάλυμα ,  που  προκύπτει  με  

ανάμειξη  500 mL διαλύματος  A με  500 mL διαλύματος  Γ , οπότε προκύπτει  
διάλυμα  Ε .  Να υπολογιστεί  το pH του  διαλύματος Ε.        Μονάδες 12  

 
  Δίνεται  ότι:  

•  Όλα  τα διαλύματα  βρίσκονται  σε θερμοκρασία  θ=25° C  
•  Kw=10−14 
•  Κατά  την προσθήκη  στερεού  σε  διάλυμα ,  ο όγκος του  διαλύματος δε  

μεταβάλλεται .  
•  Τα δεδομένα  του προβλήματος  επιτρέπουν  τις  γνωστές προσεγγίσεις.  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  
εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην  
αρχή  των απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  
γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις σας  το όνομά  σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό με μελάνι  που  δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:30 π.μ.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014   
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
ΘΕΜΑ Α 
 
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 
και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 
 
Α1. Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η 

 
Μονάδες  5 

 
Α2. Με προσθήκη νερού σε αλκίνιο, παρουσία Hg, HgSO4 και H2SO4, μπορεί να 

παραχθεί 
α.  μόνο κετόνη 
β.  καρβονυλική ένωση 
γ.  κυανιδρίνη 
δ.  αλκοόλη. 

Μονάδες  5 
 

Α3. Από όλα τα στοιχεία της 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα τη χαμηλότερη 
τιμή ενέργειας 1ου ιοντισμού (Εi1) έχει 

α.  το αλκάλιο 
β.  η αλκαλική γαία  
γ.  το αλογόνο 
δ.  το ευγενές αέριο. 

Μονάδες  5 
 
Α4. Το χημικό στοιχείο Χ με ηλεκτρονιακή δομή [Αr]3d104s24p5 ανήκει στην 

α.  4η περίοδο και στην 7η ομάδα του περιοδικού πίνακα 
β.  4η περίοδο και στην 17η ομάδα του περιοδικού πίνακα 
γ.  5η περίοδο και στην 4η ομάδα του περιοδικού πίνακα  
δ.  4η περίοδο και στην 5η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 

Μονάδες  5 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
A5. Όξινο διάλυμα είναι το διάλυμα του 

α.  CH3COONa 0,1 M 
β.  CH3NH3Cℓ 0,1 M 
γ.  KCN 0,1 M 
δ.  NaCℓ  0,1 M 

Μονάδες  5 
 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 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.  Το 17Cℓ σχηματίζει ενώσεις με ένα μόνο ομοιοπολικό δεσμό.  
β. Διάλυμα NaHSO4 0,1 M έχει pH > 7 στους 25οC. 
γ. Διάλυμα NaHCO3 1 M και Na2CO3 1 M είναι ρυθμιστικό διάλυμα.  
δ. Στην ένωση CH2=CH−CH=CH2 όλα τα άτομα του άνθρακα έχουν sp2 

υβριδικά τροχιακά. 
ε. Η προσθήκη HCN σε καρβονυλική ένωση είναι αντίδραση 

ανοικοδόμησης. 
Μονάδες 10 

 
Β2. α. Να αναφέρετε δύο διαφορές μεταξύ του σ και του π δεσμού. 

 (μονάδες 4) 
 

β.  Οι τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισμού ενός στοιχείου είναι αντίστοιχα  
  Εi1 = 738 kJ/mol  Εi2 = 1450 kJ/mol  
  Εi3 = 7,7 103 kJ/mol  Εi4 = 1,1 104 kJ/mol  
Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο αυτό και γιατί; 

 (μονάδες 4) 
 

γ.  Διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ έχει pΗ = 5. Ποια είναι η συγκέντρωση του 
οξέος ΗΑ; Δίνεται ΚΗΑ = 2,5 10−6 

(μονάδες 3) 
 
δ.  Διάλυμα άλατος ΝΗ4Α έχει pH = 8. Με δεδομένο ότι η Κb της ΝΗ3 είναι 10−5 

να  εξετάσετε  αν  η  τιμή  Κa  του  ΗΑ  είναι  μεγαλύτερη,  μικρότερη  ή  ίση 
του 10−5. 
Δίνεται Κw = 10−14 

 (μονάδες 4) 
Μονάδες 15 

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘEΜΑ Γ 
 

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένες τις παρακάτω χημικές 
εξισώσεις. 

  ν CH2=CH−CH=CH2   → 
  CH3CHΟ   +   αντιδραστήριο Tollens   → 

Μονάδες 6 
 

Γ2. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών διεργασιών. 

 
Με δεδομένο ότι η ένωση Θ αλλάζει το χρώμα όξινου διαλύματος Κ2Cr2O7 από 
πορτοκαλί σε πράσινο, να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, 
Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Θ. 

Μονάδες 7 
 

Γ3. Oμογενές  μίγμα  δύο  κορεσμένων  μονοσθενών  αλκοολών  (Α)  και  (Β)  
μάζας 44,4 g χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη.  
• Στο 1ο μέρος προσθέτουμε περίσσεια Na, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L 

αερίου σε πρότυπες συνθήκες (stp). 
• Στο 2ο μέρος προσθέτουμε περίσσεια SOCℓ2 και στα οργανικά προϊόντα 

που προκύπτουν επιδρούμε με Μg σε απόλυτο αιθέρα. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε νερό, οπότε προκύπτει ένα (1) μόνο οργανικό προϊόν. 

• Το 3ο μέρος θερμαίνεται παρουσία Cu, οπότε ελευθερώνονται 0,05 mol 
υδρογόνου. 

 
Να προσδιορίσετε το συντακτικό τύπο και την ποσότητα σε mol της κάθε 
αλκοόλης στο αρχικό μίγμα. 
Δίνονται:  Αr(Η) = 1,  Αr(C) = 12,  Αr(O) = 16 

Μονάδες 12 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Σε πέντε δοχεία περιέχονται τα επόμενα διαλύματα:  

• διάλυμα ΝaΝΟ3  0,1 M (Y1) 
• διάλυμα ΝΗ3  0,1 M (Y2) 
• διάλυμα ΗCℓ 0,1 M (Y3) 
• διάλυμα ΝaΟΗ  0,1 M (Y4) 
• διάλυμα ΝΗ4Cℓ   0,1 M (Y5) 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Δ1. Nα βρείτε ποιο διάλυμα περιέχεται σε κάθε δοχείο με βάση τα δεδομένα του 
παρακάτω πίνακα 

 
Δοχείο 1 2 3 4 5 

pΗ 1 5 7 11 13 
Μονάδες 5 

 
Δ2. Το κυριότερο όξινο συστατικό του ξινισμένου γάλακτος είναι το γαλακτικό οξύ 

 
Για την εξουδετέρωση 10 mL του ξινισμένου γάλακτος απαιτούνται 5 mL 
διαλύματος ΝaΟΗ 0,1 Μ. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος 
στο ξινισμένο γάλα (κανένα άλλο συστατικό του γάλακτος δεν αντιδρά με ΝaΟΗ). 

Μονάδες 5 
 
Δ3. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυμα Υ4 (ΝaOH) με το 

διάλυμα Υ5 (ΝΗ4Cℓ), ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα (Υ6) με pH = 9. 
Μονάδες 9 

  
Δ4. Σε ίσους όγκους V των διαλυμάτων 
 Υ2 (ΝΗ3  0,1 Μ)  
 Υ4 (ΝaΟΗ  0,1 Μ) 
 Υ6 (ΝΗ3 / ΝΗ4Cℓ) 
 προστίθεται νερό όγκου x L, y L, ω L αντίστοιχα, ώστε να μεταβληθεί το pH τους 

κατά μία μονάδα. Να διατάξετε κατά αύξουσα σειρά τις τιμές x, y, ω και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 
• Δίνονται Κw = 10-14     και     θ = 25ο C. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 

1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  
εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να συμπληρώσετε  τα  Ατομικά  στοιχεία  μαθητή. 
Στην  αρχή  των  απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την  ημερομηνία  
και  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Να  μην αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο 
και να μη γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις  σας  το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την αποχώρησή  σας  να 
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα. 

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό  με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .  Μολύβι  επιτρέπεται ,  μόνο  αν  το  
ζητάει  η εκφώνηση , και  μόνο για  πίνακες , διαγράμματα  κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή. 
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής  αποχώρησης:  10.30 π.μ. 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Για τι̋ προτάσει̋ Α1 έω̋ και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ πρόταση̋ 

και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

 
Α1. Ο συμβολισμό̋ px καθορίζει τι̋ τιμέ̋ 

α.  του δευτερεύοντο̋ κβαντικού αριθμού  

β.  του μαγνητικού κβαντικού αριθμού  

γ.  του αζιμουθιακού και του μαγνητικού κβαντικού αριθμού  
δ.  του κύριου και του δευτερεύοντο̋ κβαντικού αριθμού. 

Μονάδε̋  5 
 

Α2. Ποια από τι̋ παρακάτω τετράδε̋ κβαντικών αριθμών δεν είναι επιτρεπτή;  
α.  n = 3, ℓ = 2, mℓ = −2, ms = +½ 

β.  n = 4, ℓ = 4, mℓ = −4, ms = +½ 

γ.  n = 2, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = −½ 

δ.  n = 2, ℓ = 1, mℓ = −1, ms = −½ 

Μονάδε̋  5 
 

Α3. Το pH διαλύματο̋ ασθενού̋ οξέο̋ ΗΑ συγκέντρωση̋ 10−3 Μ σε θερμοκρασία 
25 οC μπορεί να είναι  

α.  2 
β.  3 
γ.  4 
δ.  8. 

Μονάδε̋  5 

Α4. Στο προπένιο 
1 2 3

2 3CH CHCH=  τα άτομα του άνθρακα 1, 2, 3 έχουν υβριδικά 

τροχιακά, αντίστοιχα 
α.  sp

2
, sp

2
, sp

3
 

β.  sp, sp
2
, sp

3
 

γ.  sp
3
, sp

2
, sp

2
 

δ.  sp
2
, sp, sp

3
 

Μονάδε̋  5 
 
A5. Ποια από τι̋ επόμενε̋ ηλεκτρονιακέ̋ δομέ̋ αντιστοιχεί σε ένα άτομο φθορίου 

(9F) σε διεγερμένη κατάσταση; 
α.  1s

2
2s

2
2p

5 
β.  1s

2
2s

1
2p

6 

γ.  1s
2
2s

2
2p

6 

δ.  1s
1
2s

1
2p

7. 
Μονάδε̋  5 

 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδιό σα̋ 

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

 

α.  Η προσθήκη υδατικού διαλύματο̋ ισχυρή̋ βάση̋ σε υδατικό διάλυμα 
NaF προκαλεί σε κάθε περίπτωση αύξηση του pΗ.  

β. Μόνο μία κορεσμένη μονοσθενή̋ αλκοόλη δεν μπορεί να αφυδατωθεί 
προ̋ αλκένιο. 

γ. Υδατικό διάλυμα που περιέχει CH3CΟΟH συγκέντρωση̋ 0,1 M,    
CH3CΟΟΝa συγκέντρωση̋ 0,1 M και NaCℓ συγκέντρωση̋ 0,1 M είναι 
ρυθμιστικό διάλυμα.  

δ. Όλα τα ευγενή αέρια έχουν ηλεκτρονιακή δομή εξωτερική̋ στιβάδα̋ 
ns2np6. 

ε. Η CH3ΟH δίνει αντίδραση ιοντισμού στο νερό. 

(μονάδε̋ 5) 
 Να αιτιολογήσετε τι̋ απαντήσει̋ σα̋. 

(μονάδε̋ 10) 
Μονάδε̋ 15 

 

Β2. Δίνονται τα στοιχεία 7Χ, 12Ψ, 8Ο, 1Η . 
 α. Να βρείτε τη θέση των στοιχείων Χ και Ψ στον περιοδικό πίνακα, δηλαδή 

την ομάδα και την περίοδο. 
 (μονάδε̋ 4) 

 

β.  Ποιο από τα στοιχεία Χ και Ψ έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋.  

(μονάδε̋ 2) 
 

γ.  Να γράψετε του̋ ηλεκτρονιακού̋ τύπου̋ κατά Lewis των ενώσεων ΗΧΟ3 
και ΨΟ. 

 (μονάδε̋ 4) 
Μονάδε̋ 10 

 
ΘEΜΑ Γ 
Γ1. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών διεργασιών.  

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Να γράψετε του̋ συντακτικού̋ τύπου̋ των δέκα ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, 
Κ, Λ και Μ. 

Μονάδε̋ 10 
 

Γ2. Ποσότητα βουτενίου Α με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα αντιδρά πλήρω̋ με 
Η2Ο παρουσία Η2SO4, οπότε παράγονται οι ισομερεί̋ ενώσει̋ Β (κύριο προϊόν) 
και Γ σε αναλογία 4:1. Το μίγμα των Β και Γ απομονώνεται και χωρίζεται σε δύο 
ίσα μέρη.  

· Το 1ο μέρο̋ αντιδρά με περίσσεια μεταλλικού Na, οπότε παράγονται 1,12 L 
αερίου σε πρότυπε̋ συνθήκε̋ (STP). 

· Tο 2ο μέρο̋ οξειδώνεται πλήρω̋ με διάλυμα KMnO4 συγκέντρωση̋ 0,1 M 
παρουσία Η2SO4. 

 
α. Να γράψετε του̋ συντακτικού̋ τύπου̋ των ενώσεων Α, Β και Γ.  

(μονάδε̋ 3) 
β. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματο̋ KMnO4 που θα αποχρωματιστεί 

από το 2ο μέρο̋ του διαλύματο̋. 
(μονάδε̋ 12) 
Μονάδε̋ 15 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δίνονται τα διαλύματα:  

· Υ1: ΗCOOH 0,1 M Ka (ΗCOOH) = 10−4 

· Υ2: CΗ3COOH 1 M  Ka (CΗ3COOH) = 10−5 

· Υ3: NaOH 0,1 M  
 
Δ1. Πόσα mL διαλύματο̋ Υ3 πρέπει να προσθέσουμε σε 1 L διαλύματο̋ Υ1, ώστε να 

προκύψει διάλυμα με pΗ = 4; 
Μονάδε̋ 9 

 
Δ2. Αναμειγνύονται  500 mL του διαλύματο̋ Υ1 με 500 mL του διαλύματο̋ Υ2, οπότε 

προκύπτει διάλυμα Υ4. Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύματο̋ Υ4. 
Μονάδε̋ 10 

 
Δ3. Στο διάλυμα Υ4 προστίθεται περίσσεια Mg. Να υπολογίσετε τον όγκο του 

εκλυόμενου αερίου σε πρότυπε̋ συνθήκε̋ (STP). 
Μονάδε̋ 6 

 
Δίνεται ότι: 

· Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25 οC. 

· Κw = 10−14 

· Τα δεδομένα του προβλήματο̋ επιτρέπουν τι̋ γνωστέ̋ προσεγγίσει̋.  
  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  
 
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγρά φων, 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋,  
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.30 π.μ.  
 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Για τι̋ προτάσει̋ Α1 έω̋ και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό  τη̋ πρόταση̋ 

και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

 
Α1. Ο κύριο̋ κβαντικό̋ αριθμό̋ καθορίζει 

α.  το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφου̋  

β.  το μέγεθο̋ του ηλεκτρονιακού νέφου̋  

γ.  τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφου̋  
δ.  την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου. 

Μονάδε̋  5 
 

Α2. Σε ένα από τα παρακάτω ζεύγη αντιδρούν και οι δύο χημικέ̋ ενώσει̋ με NaOH. 
Να επιλέξετε το σωστό ζεύγο̋. 

α.  3CH COOH ,
 6 5C H OH  

β.  3CH COOH ,
 3CH OH  

γ.  6 5C H OH,
 3CH C CHº  

δ.  3CH OH ,
 3CH C CHº  

Μονάδε̋  5 
 

Α3. Ποια από τι̋ παρακάτω ηλεκτρονιακέ̋ δομέ̋ παραβιάζει τον κανόνα του Hund; 

α.  
 

β. 
  

γ. 
  
δ.  

 Μονάδε̋  5 
 

Α4. Σε ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα συγκέντρωση̋ 0,1 Μ, η τιμή του 
pH παραμένει σταθερή με την προσθήκη Η2Ο ίδια̋ θερμοκρασία̋; 

α.  3CH COOH  

β.  3 2CH NH  

γ.  HCOONa  

δ.  3NaNO  

Μονάδε̋  5 
  

↑↓ ↑ ↑ 

↑↑   

↑ ↓  

↑ ↑ ↑ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

A5. Δίνεται υδατικό διάλυμα HF 0,1 Μ. Σε ποια από τι̋ ακόλουθε̋ μεταβολέ̋, 
παραμένει σταθερό̋ ο βαθμό̋ ιοντισμού του ΗF; 

α.  Προσθήκη νερού. 
β.  Προσθήκη αερίου ΗCℓ, χωρί̋ μεταβολή του όγκου.  

γ.  Προσθήκη στερεού NaF, χωρί̋ μεταβολή του όγκου.  

δ.  Προσθήκη στερεού NaCℓ, χωρί̋ μεταβολή του όγκου. 
 

Σε κάθε περίπτωση προσθήκη̋ η θερμοκρασία του διαλύματο̋ διατηρείται 
σταθερή. 

Μονάδε̋  5 
 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδιό σα̋ 

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

α.  Ο μέγιστο̋ κύριο̋ κβαντικό̋ αριθμό̋ τροχιακού που περιέχει 

ηλεκτρόνια στο ιόν του 26Fe
2+

 είναι 4.  

β. Το 20Ca ανήκει στη δεύτερη ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και το 35Br 
στη 16η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. 

 (μονάδε̋ 2) 
 Να αιτιολογήσετε τι̋ απαντήσει̋ σα̋. 

(μονάδε̋ 4) 
Μονάδε̋ 6 

 

Β2. Να αντιστοιχίσετε κάθε οξύ τη̋ στήλη̋ Α με τη συζυγή του βάση τη̋ στήλη̋ Β, 
γράφοντα̋ το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε οξύ και δίπλα τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στη συζυγή του βάση. 

Α Β 

α. 
4HSO -

 1. 3NH  

β. 
3HSO -

 2. 2 4H SO  

γ. 
4NH +

 3. 
2NH -

 

δ. 3NH  4. 
2

4SO -
 

  5. 
2

3SO -
 

Μονάδε̋ 4 
 

Β3. Για τα στοιχεία Α, Β, Γ με ατομικού̋ αριθμού̋ Ζ, Ζ+1, Ζ+2, αντίστοιχα, δίνονται 
οι ακόλουθε̋ ενέργειε̋ ιοντισμού σε kJ/mol. 

Στοιχείο Εi1 Εi2 Εi3 

Α 2081 3952 6122 

Β 496 4562 6910 

Γ 738 1451 7733 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
α.  Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα ανήκει το στοιχείο  B; 

 (μονάδα 1) 

β. Να αιτιολογήσετε γιατί η Ε i2 του Β είναι μεγαλύτερη από την Ε i2 του Γ. 
 (μονάδε̋ 3) 

 

γ. Να κατατάξετε τα στοιχεία Α, Β, Γ κατά αύξουσα ατομική ακτίνα . 
 (μονάδα 1) 
Μονάδε̋ 5 

 

Β4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σα̋ συμπληρωμένε̋ τι̋ χημικέ̋ εξισώσει̋ των 
παρακάτω αντιδράσεων: 

α.  
3 2 2CH CH MgC H O+ ¾¾®2C H O22

 

β.  ( )3 2
CH NH HC+ ¾¾®¾¾¾¾¾®¾¾®®

 

γ. 
Ni

3 2 2CH CH CN H+ ¾¾®  

δ. 

ό

3 2 3
|

CH CH CHCH KOH κύριο προϊόν

C

alko lh
+ ¾¾¾¾®

 

ε. 

2H O

3 2 3CH CH CHCH KOH

C

+ ¾¾¾®
|  

Μονάδε̋ 10 
 

ΘEΜΑ Γ 
Γ1. Κορεσμένη οργανική ένωση Α με μοριακό τύπο C5H10O2 υδρολύεται και δίνει 

ένα οξύ Β και μια αλκοόλη Γ. Η Γ έχει την ίδια σχετική μοριακή μάζα (Μ r) με το 
οξύ Β. Η οξείδωση τη̋ Γ οδηγεί σε χημική ένωση Δ, η οποία αντιδρά με το 
Na2CO3 και εκλύεται αέριο CO2.  

α. Να γράψετε του̋ συντακτικού̋ τύπου̋ των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ.  
 (μονάδε̋ 8) 

β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σα̋ συμπληρωμένε̋ τι̋ χημικέ̋ εξισώσει̋ 
των παρακάτω αντιδράσεων: 

  
2 3Δ Na CO+ ¾¾®

 

  H
B Γ

+

¾¾®+ ¬¾¾  

 (μονάδε̋ 4) 
Μονάδε̋ 12 

 

Γ2. Ομογενέ̋ μίγμα αποτελείται από CΗ3CH=O και CΗ3CH2OΗ και χωρίζεται σε 
δύο ίσα μέρη.  

· Στο 1ο μέρο̋ προστίθεται αντιδραστήριο Fehling και προκύπτουν 14,3 g 
καστανέρυθρου ιζήματο̋.  

· Το 2ο μέρο̋ οξειδώνεται πλήρω̋ με διάλυμα KMnO4 0,2 M, παρουσία  
H2SO4, και παράγεται μια μόνο οργανική ένωση μάζα̋ 18 g. 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  –  ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Να υπολογίσετε την ποσότητα σε mol κάθε συστατικού στο αρχικό μίγμα και 
τον όγκο του διαλύματο̋ KMnO4 που απαιτήθηκε για την οξείδωση.  

Μονάδε̋ 13 

Δίνεται ότι: 

· Ar Cu = 63,5 

· Ar C = 12 

· Ar O = 16 

· Ar H = 1 
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:  

Διάλυμα Y1 HCℓ 0,1 M  

Διάλυμα Y2 

 

HA 
(ασθενέ̋ οξύ) 

0,1 M pH = 4 

Διάλυμα Y3 NH3 0,1 M pH = 11 

Διάλυμα Y4 NaOH 0,1 M  

Δ1. Να βρείτε τι̋ τιμέ̋ τη̋ Κa του ΗΑ και τη̋ Κb τη̋ NH3. 
Μονάδε̋ 4 

 

Δ2. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμειχθούν τα διαλύματα Y2 και Y4, ώστε να 
προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα Y5 με pH = 7; 

Μονάδε̋ 7 
 

Δ3. Πόσα mL διαλύματο̋ Y1 πρέπει να προσθέσουμε σε 330 mL του διαλύματο̋ Y5, 
έτσι ώστε να προκύψει νέο ρυθμιστικό διάλυμα, το pH του οποίου θα διαφέρει 
κατά μία μονάδα από το pH του διαλύματο̋ Y5;  

Μονάδε̋ 7 
 

Δ4. Κατά την ανάμειξη ίσων όγκων των διαλυμάτων Y2 και Y3, το διάλυμα που 
προκύπτει είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο;  

(μονάδα 2) 
 Να αιτιολογήσετε την απάντηση σα̋ χωρί̋ να υπολογίσετε την τιμή του pH.  

(μονάδε̋ 5) 
Μονάδε̋ 7 

Δίνεται ότι: 

· Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ = 25 οC. 

· Κw = 10−14 

· Τα δεδομένα του προβλήματο̋ επιτρέπουν τι̋ γνωστέ̋ προσεγγίσει̋.  
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1.   : 
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.  b  NH3    b   C 3NH2     (  4) 

.       .     
.          (  2) 

 
 8 

 
2.  200 mL   1  200 mL   HCl 

0,05 .         1L,  
  ,    3. 

    pH   3. 
 7 

 
3.  10 mL   2  200 mL   HCl 

0,05 M.         250 mL,  
  ,    4.  

    pH   4. 
 6 

 
4.  100 mL  Y1  100 mL   HCOOH 

0,1 ,    ,    5. 

  a ( COOH)   10-4 . 

    ,   5   ,    

(  2); 

    (  2). 
 

 4 
 

 : 
 

        =25 C. 

 Kw=10-14 

        . 
  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ Α 
 
Για τι̋ προτάσει̋ Α1 έω̋ και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ 
πρόταση̋ και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 
 

Α1. Δίνεται η χημική ισορροπία 2C(s) 2H (g) CΗ (g)(22H (g)2 C (CΗ (4 . Η σωστή έκφραση για 

τη σταθερά ισορροπία̋ Κc είναι: 

α.  Κc = [CH4]/[H2] 

β.  Κc = [CH4]/[C][H2] 

γ. Κc = [CH4]/[C][H2]2 

δ.   Κc = [CH4]/[H2]2 

Μονάδε̋  5 

 
Α2. Ποια από τι̋ παρακάτω τετράδε̋ κβαντικών αριθμών είναι επιτρεπτή;  

α.  (1, 1, 0, -½) 
β. (1, 0, 1, +½) 
γ. (1, 0, 0, -½) 
δ.  (1, 0, -1, +½) 

Μονάδε̋  5 

 
Α3. Οι σ και π δεσμοί που υπάρχουν στο μόριο του CH≡C−CH3 είναι: 

α.  6σ και 2π 
β.  7σ και 1π 
γ. 5σ και 2π 
δ.   5σ και 3π 

Μονάδε̋  5 

 
Α4. Σε ποιο από τα παρακάτω μόρια ή πολυατομικά ιόντα ο αριθμό̋ οξείδωση̋ του 

ατόμου του Cℓ έχει τιμή +1; 
α.  Cℓ2  
β.  CℓO− 
γ. HCℓ  
δ.   CℓO3

− 

Μονάδε̋  5 
 
  

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

A5. Δίνεται η παρακάτω αντίδραση: 

 2A(g) B(g) 3Γ(g) 2E(g)B(g) 3Γ(g) 2E(g) 

 Ποιο̋ από του̋ παρακάτω λόγου̋ εκφράζει την ταχύτητα τη̋ αντίδραση̋;  

α.  
3Δ[Γ]

υ
Δt

3Δ[Γ]

Δt
 

β.  
1 Δ[Γ]

υ
3 Δt

1 Δ[Γ]

3 Δt
 

γ. 
Δ[A]

υ 2
Δt

Δ[A]
2

Δt
 

δ.   
1 Δ[A]

υ
2 Δt

1 Δ[A]

2 Δt
 

 Μονάδε̋ 5 
 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριστά ένα μέρο̋ του περιοδικού πίνακα, στο 

οποίο αναφέρονται μερικά στοιχεία με τα σύμβολά του̋.  

 
 α. Να διατάξετε κατά αύξουσα ατομική ακτίνα τα στοιχεία F, Na, K (μονάδα 1) 

και να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ (μονάδε̋ 2). 
 β.  Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή σε υποστιβάδε̋ του Νa και του Fe2+ 

(μονάδε̋ 2). 
 γ.  Σε ποια από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διάγραμμα το ιόν με φορτίο 

-1 είναι ισοηλεκτρονιακό με το πλησιέστερο ευγενέ̋ αέριο  (μονάδε̋ 3); 
Μονάδε̋ 8 

 
Β2. Διάλυμα HCOOH εξουδετερώνεται πλήρω̋ με:  
 α) διάλυμα CΗ3ΝΗ2  
 β) διάλυμα ΝaΟΗ  

 Για κάθε περίπτωση να εξετάσετε αν το διάλυμα που προκύπτει είναι όξινο, 
βασικό ή ουδέτερο (μονάδε̋ 2).  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ (μονάδε̋ 4). 
  Μονάδε̋ 6 

 Δίνεται ότι: 

 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία  θ=25οC. 

 Kw=10-14,   Kb(CΗ3ΝΗ2)=10-4,    Ka(HCOOH)=10-4 
 

H

F

Na Cℓ

K Fe



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β3. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει τη μεταβολή του βαθμού 
ιοντισμού α σε σχέση με τη συγκέντρωση C σε ένα διάλυμα ασθενού̋ οξέο̋; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋. 

i) 

 

ii) 

 

iii) 

 
Μονάδε̋ 4 

 

 

Β4. Για την αντίδραση 2 2 2N O NO N NO2 2 2NO N NO2 22 2  η ενέργεια του συστήματο̋ 

αντιδρώντων και προϊόντων απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 α. Να απαντήσετε αν η αντίδραση είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ (μονάδε̋ 2). 

 β.  Αν α=209 kJ και β=348 kJ,  
  i) να υπολογίσετε το ΔH τη̋ αντίδραση̋ (μονάδε̋ 2) 
  ii) ποια είναι η ενέργεια ενεργοποίηση̋ τη̋ αντίδραση̋ (μονάδα 1); 
  iii) ποια είναι η ενέργεια ενεργοποίηση̋ τη̋ αντίδραση̋  

   2 2 2N NO N O NO2 2 2NO N O NO2 2 22 2 2 (μονάδε̋ 2); 

Μονάδε̋ 7 
 
ΘEΜΑ Γ 
 
Γ1. Μια οργανική ένωση έχει γενικό τύπο CνH2νO και σχετική μοριακή μάζα Μr=58. Η 

ένωση αντιδρά με διάλυμα AgNO3 σε ΝΗ3 και σχηματίζει κάτοπτρο αργύρου. Να 
βρείτε τον συντακτικό τύπο τη̋ ένωση̋ (μονάδε̋ 3) και να γράψετε την αντίδρασή 
τη̋ με το διάλυμα (μονάδε̋ 2). 

Μονάδε̋ 5 
 
Γ2. Ο πολυμεθακρυλικό̋ μεθυλεστέρα̋ είναι γνωστό̋ με το εμπορικό όνομα 

πλεξιγκλά̋ και χρησιμοποιείται ω̋ ανθεκτικό υποκατάστατο του γυαλιού. Η 
παρασκευή του πραγματοποιείται με μια σειρά αντιδράσεων που περιγράφεται 
παρακάτω:  

 
 

Να γράψετε του̋ συντακτικού̋ τύπου̋ των ενώσεων Α,Β,Γ,Δ,Ε.  
Μονάδε̋ 5 

 
Γ3. Ποσότητα προπενίου μάζα̋ 6,3 g αντιδρά με νερό στι̋ κατάλληλε̋ συνθήκε̋, 

οπότε σχηματίζεται μίγμα δύο ισομερών χημικών ενώσεων. Το μίγμα των 
προϊόντων απομονώνεται και χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη.  

 Το πρώτο μέρο̋ αποχρωματίζει πλήρω̋ 2,8  L διαλύματο̋ KMnO4 0,01 M 
παρουσία Η2SO4.  

 Το δεύτερο μέρο̋ αντιδρά με περίσσεια Νa, οπότε σχηματίζονται 672 mL αερίου 
σε STP. 

α. Να γραφούν όλε̋ οι αναφερόμενε̋ αντιδράσει̋ (μονάδε̋ 4). 
β. Να υπολογιστεί η σύσταση του αρχικού μίγματο̋ των προϊόντων σε mol 

(μονάδε̋ 8). 
γ. Να υπολογιστεί το ποσοστό του προπενίου που μετατράπηκε σε προϊόντα 

(μονάδε̋ 3). 
Μονάδε̋ 15 

Δίνεται ότι Ar(H)=1,   Ar(C)=12, Ar(O)=16,  Ar(I)=127 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Δίνονται τα υδατικά διαλύματα:  

 Υ1: Η2Ο2 17% w/v και όγκου 400 mL 

 Υ2: ΗI  

 Τα διαλύματα αναμιγνύονται, οπότε το Η2Ο2 αντιδρά πλήρω̋ σύμφωνα με την 
αντίδραση 

    2 2 2 2H O (aq) HI(aq) I (s) H O( )2 2HI(aq) I (s) H O(2 22 2 ( )  

  α. Να γραφούν οι συντελεστέ̋ τι̋ αντίδραση̋  (μονάδα 1). 
β. Να προσδιορίσετε το οξειδωτικό και το αναγωγικό σώμα στα αντιδρώντα 

(μονάδα 1). 
γ. Να υπολογίσετε τα mol του παραγόμενου ιωδίου (μονάδε̋ 2). 

Μονάδε̋ 4 
 

Δ2. Σε δοχείο σταθερού όγκου V (δοχείο 1), που περιέχει 0,5 mol Η2, μεταφέρονται 
0,5 mol από το Ι2 που παρήχθη από την παραπάνω αντίδραση. Το δοχείο 
θερμαίνεται σε θερμοκρασία θ, οπότε το ιώδιο εξαχνώνεται (μετατρέπεται σε 
αέρια φάση) και αποκαθίσταται η παρακάτω χημική ισορροπία  με Κc=64. 

    2 2H (g) I (g) 2 HI(g)22 2I (g)2 22 2 22      

 Να υπολογιστούν οι ποσότητε̋ των συστατικών του αερίου μίγματο̋ στη χημική 
ισορροπία. 

Μονάδε̋ 4 
 

Δ3. Από το παραπάνω δοχείο ποσότητα ΗΙ 0,5 mol μεταφέρεται, με κατάλληλο τρόπο, 
σε νέο δοχείο σταθερού όγκου (δοχείο 2), που περιέχει ισομοριακή ποσότητα 
αέρια̋ ΝΗ3, οπότε αποκαθίσταται σε ορισμένη θερμοκρασία  η χημική ισορροπία: 

    3 4HI(g) NH (g) NH I(s)N3 43 4NH (g)3 43 43 43 4N3 43 4  

 α. Πώ̋ μεταβάλλεται η θέση τη̋ χημική̋ ισορροπία̋ , αν αφαιρεθεί μικρή 
ποσότητα στερεού ΝΗ4Ι; Θεωρούμε ότι ο όγκο̋ που καταλαμβάνει το 
αέριο μίγμα στο δοχείο και η θερμοκρασία δεν μεταβάλλονται με την 
απομάκρυνση του στερεού ΝΗ4Ι. (μονάδα 1) 

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σα̋ (μονάδε̋ 3). 
Μονάδε̋ 4 

 
Δ4. Πόση ποσότητα αερίου ΗΙ από το δοχείο 1 πρέπει να διαλυθεί πλήρω̋ σε 100 mL 

διαλύματο̋ ΝΗ3 συγκέντρωση̋ 0,1 Μ και pH=11 (Υ3), ώστε να μεταβληθεί το pH 
του κατά δύο μονάδε̋; Κατά την προσθήκη του ΗΙ δεν μεταβάλλεται ο όγκο̋ του 
διαλύματο̋. 

Μονάδε̋ 7 
 

Δ5. 0,01 mol από το στερεό ΝΗ4Ι, που αφαιρέθηκε από το δοχείο 2, διαλύεται σε Η2Ο 
οπότε σχηματίζεται διάλυμα Υ4 όγκου 100 mL.  

 Να υπολογίσετε το pH του διαλύματο̋ που προκύπτει.  
Μονάδε̋ 6 

 
 

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Δίνεται ότι: 

 Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία  θ=25οC. 

 Kw=10-14 

 Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 Tα δεδομένα του προβλήματο̋ επιτρέπουν τι̋ γνωστέ̋ προσεγγίσει̋.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)  
 
 

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω -
πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋  να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο και να 
μη γράψετε πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων , 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σα̋,  
να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋  σε όλα τα θέματα  μόνο με μπλε ή μόνο  
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.  
 

 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 


