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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1 

ΧΗΜΕΙΑ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2015 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
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. Ο συµβολισµός px καθορίζει τις τιµές 

α. του δευτερεύοντος κβαντικού αριθµού 
β. του µαγνητικού κβαντικού αριθµού 
γ. του αζιµουθιακού και του µαγνητικού κβαντικού αριθµού 
δ. του κύριου και του δευτερεύοντος κβαντικού αριθµού. 

Μονάδες 5 

Α2. Ποια από τις παρακάτω τετράδες 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 

Μονάδες 5 

Α3. Το pH διαλύµατος ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 10−3 Μ σε θερµοκρασία 25 οC 
µπορεί να είναι 

α. 2 
β. 3 
γ. 4 
δ. 8. 

Μονάδες 5 

Α4. Στο προπένιο 
1 2 3

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

α. sp2, sp2, sp3 
β. sp, sp2, sp3 
γ. sp3, sp2, sp2 
δ. sp2, sp, sp3 

Μονάδες 5 

A5. Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε ένα άτοµο φθορίου (gF) 
σε διεγερµένη κατάσταση; 

α. 1s22s22p5 
β. 1s22s12p6 
γ. 1s22s22p6 
δ. 1s12s12p7. 

Μονάδες 5 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2 

ΘΕΜΑ B 
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. Η προσθήκη υδατικού διαλύµατος ισχυρής βάσης σε υδατικό διάλυµα NaF 
προκαλεί σε κάθε περίπτωση αύξηση του pΗ. 

β. Μπορούµε να διακρίνουµε τα ισοµερή βουτίνια (C4H6) µε διάλυµα 
CuCℓ/NH3. 

γ. Υδατικό διάλυµα που περιέχει CH3CΟΟH συγκέντρωσης 0,1 M, CH3CΟΟΝa 
συγκέντρωσης 0,1 M και NaCℓ συγκέντρωσης 0,1 M είναι ρυθµιστικό διάλυ-
µα. 

δ. Όλα τα ευγενή αέρια έχουν ηλεκτρονιακή δοµή εξωτερικής στιβάδας ns2np6 . 
ε. Η CH3ΟH δίνει αντίδραση ιοντισµού στο νερό. 

(µονάδες 5) 
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(µονάδες 10) 

Μονάδες 15 

Β2. ∆ίνονται 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.  

(µονάδες 4) 
β. Ποιο από τα στοιχεία Χ και Ψ έχει µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
(µονάδες 2) 

γ. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων ΗΧΟ3 και 
ΨΟ. 

(µονάδες 4) 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών διεργασιών. 

 

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των δέκα ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ 
και Μ. 

Μονάδες 10 

Α Β Γ 

E Z Θ Κ 

Γ 

∆ 

Λ M 

Λ 

+Η2Ο 

Ηg/HgSΟ4/H2SO4 (αλκίνιο) 

Κ2Cr2O7 

H2SO4 

+Νa 

+Η2 

+      Η2O  +  

+SOCℓ2 +Mg 

απόλυτος 
αιθέρας 

(ενδιάµεσο 
προϊόν) 

+Η2Ο Β  +  

Η+ 
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Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3 

Γ2. Ποσότητα βουτενίου Α µε ευθύγραµµη ανθρακική αλυσίδα αντιδρά πλήρως µε Η2Ο 
παρουσία Η2SO4, οπότε παράγονται οι ισοµερείς ενώσεις Β (κύριο προϊόν) και Γ. Το 
µίγµα των Β και Γ αποµονώνεται και χωρίζεται σε τρία ίσα µέρη.  

• Το 1ο µέρος αντιδρά µε περίσσεια µεταλλικού Na, οπότε παράγονται 1,12 L 
αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP). 

• Στο 2ο µέρος προσθέτουµε περίσσεια διαλύµατος Ι2/NaOH, οπότε καταβυθίζο-
νται 0,08 mol ιωδοφορµίου. 

• Tο 3ο µέρος οξειδώνεται πλήρως µε διάλυµα KMnO4 συγκέντρωσης 0,1 M πα-
ρουσία Η2SO4. 

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ. 
(µονάδες 3) 

β. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύµατος KMnO4 που θα αποχρωµατιστεί από το 
3ο µέρος του διαλύµατος. 

(µονάδες 12) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ ∆ 
∆ίνονται τα διαλύµατα: 

• Υ1: ΗCOOH 0,1 M    Ka (ΗCOOH) = 10−4 
• Υ2: CΗ3COOH 1 M   

3

5
(CH COOH) 10aK −

=  

• Υ3: NaOH  0,1 M 

∆1. Πόσα mL διαλύµατος Υ3 πρέπει να προσθέσουµε σε 1 L διαλύµατος Υ1, ώστε να 
προκύψει διάλυµα µε pΗ = 4; 

Μονάδες 7 

∆2. Αναµειγνύονται 500 mL του διαλύµατος Υ1 µε 500 mL του διαλύµατος Υ2, οπότε 
προκύπτει διάλυµα Υ4. Να υπολογίσετε το pΗ του διαλύµατος Υ4. 

Μονάδες 9 

∆3. Στο διάλυµα Υ4 προστίθεται περίσσεια Mg. Να υπολογίσετε τον όγκο του εκλυόµε-
νου αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP). 

Μονάδες 6 

∆4. Είναι δυνατός ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης διαλύµατος HCOOH µε ογκοµέ-
τρηση µε πρότυπο διάλυµα ΚMnO4 παρουσία Η2SO4 ; 

(µονάδες 2) 
Απαιτείται δείκτης σε αυτή την περίπτωση; 

(µονάδα 1) 

Μονάδες 3 

∆ίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία θ = 25ο C. 
• Κw = 10−14 
• Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 


