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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 

ΧΗΜΕΙΑ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2012 

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. 

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  

3 2 3 (αλκοολικό) 3 3 2

    

CH CH CHCH     NaOH     CH CH=CHCH NaCl H O
|

Cl

+ → + +  

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 

A5. Να διατυπώσετε: 

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

β. τον ορισµό των δεικτών (οξέων-βάσεων). (µονάδες 2) 

Μονάδες 5 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 

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 NaNO2. (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. Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού 
Πίνακα (σε kJ/mol), είναι 1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά 

µπορεί να είναι τα τρία τελευταία στοιχεία µιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο 
της επόµενης περιόδου. 

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 

Β3. Σε τέσσερα δοχεία περιέχεται κάθε µια από τις ενώσεις: βουτανάλη, βουτανόνη, 
βουτανικό οξύ, 2-βουτανόλη. 

 Αν στηριχτούµε στις διαφορετικές χηµικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς 
µπορούµε να βρούµε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο; Να γράψετε τα 

αντιδραστήρια και τις παρατηρήσεις στις οποίες στηριχτήκατε για να κάνετε τη 
διάκριση (δεν απαιτείται η γραφή χηµικών εξισώσεων). 

Μονάδες 8 

ΘEΜΑ Γ 

Γ1. Ένωση Α (C5H10O2) κατά τη θέρµανσή της µε NaOH δίνει δύο οργανικές ενώσεις Β 
και Γ. Η ένωση Γ, µε διάλυµα KMnO4 οξινισµένο µε H2SO4, δίνει την οργανική 

ένωση ∆. Η ένωση ∆ µε Cl2 και NaOH δίνει τις οργανικές ενώσεις Β και Ε.  

Να γραφούν: 

α. οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων. (µονάδες 9) 

β. οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε. (µονάδες 5) 

Μονάδες 14 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 

Γ2. Ορισµένη ποσότητα αιθανόλης οξειδώνεται µε διάλυµα Κ2Cr2O7 0,1 M οξινισµένου 
µε H2SO4. Από το σύνολο της ποσότητας της αλκοόλης, ένα µέρος µετατρέπεται σε 

οργανική ένωση Α και όλη η υπόλοιπη ποσότητα µετατρέπεται σε οργανική ένωση Β. 
Η ένωση Α, κατά την αντίδραση της µε αντιδραστήριο Fehling, δίνει 28,6 g ιζήµατος. 

Η ένωση Β απαιτεί για πλήρη εξουδετέρωση 200 mL διαλύµατος NaOH 1Μ. Να 
βρεθεί ο όγκος, σε L, του διαλύµατος Κ2Cr2O7 που απαιτήθηκε για την οξείδωση 

(Ar(Cu) = 63,5,  Ar(O) = 16). 

Μονάδες 11 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆ιαθέτουµε τα υδατικά διαλύµατα: 

 ∆ιάλυµα Y1: ασθενές µονοπρωτικό οξύ HA 0,1M 
 ∆ιάλυµα Y2: NaOH 0,1M 

 
∆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 5 

∆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. Υδατικό διάλυµα ασθενούς µονοπρωτικού οξέος HB όγκου 60 mL (διάλυµα Y5) 
ογκοµετρείται µε το διάλυµα Y2. Βρίσκουµε πειραµατικά ότι, όταν προσθέσουµε 20 

mL διαλύµατος Y2 στο διάλυµα Y5, προκύπτει διάλυµα µε pH = 4, ενώ, όταν 
προσθέσουµε 50 mL διαλύµατος Y2 στο διάλυµα Y5, προκύπτει διάλυµα µε pH = 5. 

Να βρεθούν: 

α) η σταθερά ιοντισµού Ka του οξέος HB 

(µονάδες 6) 
β) το pH στο ισοδύναµο σηµείο της πιο πάνω ογκοµέτρησης. 

(µονάδες 6) 

Μονάδες 12 

∆ίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ = 25° C 

• Kw = 10−14 

• Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 
 


