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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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. Πόσα ηλεκτρόνια στο
αριθμό ℓ=0;
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έχουν αζιμουθιακό κβαντικό
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Η συζυγής βάση του H 2 PO 4 είναι:
α. HPO 4 2−
β. PO 4 3−
γ. H 3 PO 4
δ. H 2 PO 2 −

Μονάδες 5

Μονάδες 5
Η υδρόλυση μιας κυανυδρίνης οδηγεί στο σχηματισμό:
α. νιτριλίου
β. εστέρα
γ. 2–υδροξυοξέος
δ. αιθέρα
Μονάδες 5
Ο υβριδισμός sp συναντάται στην ένωση:
α. BeF 2
β. BF 3
γ. CH 4
δ. C 2 H 4
Μονάδες 5
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

A5.

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

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 ατομική ακτίνα του 17 Cℓ είναι μεγαλύτερη από
την ατομική ακτίνα του 35 Br.
β. Όσο πιο κοντά είναι το ισοδύναμο σημείο με το
τελικό σημείο, τόσο πιο ακριβής είναι η
ογκομέτρηση.
γ. ∆ιάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 10 −4 Μ (K a(HA) =
10 −4 ) έχει βαθμό ιοντισμού α=1.
δ. Οι εστέρες των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών
οξέων διασπούν τα ανθρακικά άλατα, εκλύοντας
διοξείδιο του άνθρακα.
ε. Το HCOONa όταν οξειδωθεί με όξινο διάλυμα
KMnO 4 παράγει διοξείδιο του άνθρακα.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis
των ιοντικών ενώσεων: NaHCO 3 και Mg 3 N 2
∆ίνονται οι Ατομικοί Αριθμοί: H=1, C=6, N=7, O=8,
Na=11, Mg=12 .
Μονάδες 8
Β2. Να αιτιολογήσετε τις επόμενες προτάσεις:
α. Σε αραιά υδατικά διαλύματα η συγκέντρωση του Η2Ο
θεωρείται σταθερή και ίση με 55,5 Μ. (∆ίνεται:
πυκνότητα Η 2 Ο = 1 g⋅mL -1 , Μ r (Η2Ο) = 18)
β. Σε ένα διάλυμα δείκτη Η∆ επικρατεί το χρώμα της
όξινης μορφής του δείκτη όταν: pH < pK a(Η∆) −1.
γ. Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου, στο άτομο του
υδρογόνου, από ενεργειακή στάθμη με n = 2 σε n = 1
εκλύεται μεγαλύτερο ποσό ενέργειας απ’ ότι κατά
τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου από ενεργειακή
στάθμη με n = 4 σε n = 2.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών
ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Θ, Λ και Μ.
Μονάδες 18
Γ2.

Ομογενές μείγμα περιέχει μια αλδεΰδη του τύπου
C 2 H 4 O και μια αλκοόλη του τύπου C 3 H 7 OH με
αναλογία mol 1:2. Το μείγμα χωρίζεται σε δύο ίσα
μέρη. Στο πρώτο μέρος επιδρούμε με αμμωνιακό
διάλυμα νιτρικού αργύρου και παράγονται 21,6g
αργύρου. Για την πλήρη οξείδωση του δεύτερου μέρους
απαιτείται 1 L διαλύματος KMnO 4 0,2M (παρουσία
H 2 SO 4 ). ∆ίνεται: Α r (Αg)=108.

α. Να βρεθούν τα mol της αλδεΰδης στο μείγμα.
(μονάδες 2)
β. Να γραφεί ο συντακτικός τύπος της αλκοόλης και
να αιτιολογηθεί η απάντηση. (μονάδες 5)
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
∆ιαθέτουμε τα εξής υδατικά διαλύματα: CH 3 COOH 2Μ
(διάλυμα Α), CH 3 COOΚ 3Μ (διάλυμα Β) και HCℓ 1M
(διάλυμα Γ).
∆1. Σε 200 mL διαλύματος Β προστίθενται 400 mL H 2 O. Να
υπολογιστεί το pH του αραιωμένου διαλύματος.
Μονάδες 5
∆2. Πόσα mL H 2 O πρέπει να προστεθούν σε 100 mL
διαλύματος Α για να μεταβληθεί το pH του κατά μία
μονάδα;
Μονάδες 5
∆3. Πόσα mL διαλύματος Γ πρέπει να προστεθούν σε 100 mL
διαλύματος Α ώστε ο βαθμός ιοντισμού του CH 3 COOH
στο διάλυμα που προκύπτει να γίνει 2⋅10 −5 ;
Μονάδες 7
∆4. Αναμειγνύουμε 100 mL διαλύματος Α, 100 mL
διαλύματος Β, 50 mL διαλύματος Γ και το διάλυμα που
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

προκύπτει, αραιώνεται με H 2 Ο μέχρις όγκου 1 L. Να
υπολογιστεί το pH του τελικού διαλύματος.
Μονάδες 8
∆ίνεται ότι:
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25°C.
• Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων ο όγκος του
τελικού διαλύματος ισούται με το άθροισμα των όγκων
των επιμέρους διαλυμάτων.
• K a (CH COOH ) =10 −5 , K w =10 −14
3

• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές
προσεγγίσεις.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και
τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.30.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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