ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς
αριθµούς n = 3 και l = 2;
α. 3d
β. 3f
γ. 3p
δ. 3s
Μονάδες 5
1.2. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε
διεγερµένη κατάσταση του ατόµου του φθορίου (9F);
α. 1s22s22p6
β. 1s22s22p5
γ. 1s22s12p6
δ. 1s12s12p7
Μονάδες 5
1.3. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά µε αλκοολικό
διάλυµα NaOH;
α. CH3CH2CH3
β. CH3CH2OH
γ. CH  C-CH3
δ. CH3CH2CH2Cl
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1.4. Σε αραιό υδατικό διάλυµα ΝΗ3 όγκου V1 µε βαθµό ιοντισµού
α1 (α1<0,1) προσθέτουµε νερό σε σταθερή θερµοκρασία, µέχρι ο
τελικός όγκος του διαλύµατος να γίνει 4V1. Ο βαθµός ιοντισµού α2
της ΝΗ3 στο αραιωµένο διάλυµα είναι:
α. α2 = 2α1
β. α2 = 4α1
γ. α2 = α1
δ. α2 = 1 α1
2

Μονάδες 5
1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθος",
αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός ml καθορίζει το µέγεθος
του ηλεκτρονιακού νέφους.
β. Στο HC  CH τα δύο άτοµα του άνθρακα συνδέονται µεταξύ
τους µε ένα σ και δύο π δεσµούς.
γ. Με την προσθήκη στερεού NH4Cl σε υδατικό διάλυµα NH3, µε
σταθερή θερµοκρασία και χωρίς µεταβολή όγκου, η τιµή του pH
του διαλύµατος αυξάνεται.
δ. Από τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα (RCOOH) µόνο το
µεθανικό οξύ (HCOOH) παρουσιάζει αναγωγικές ιδιότητες.
ε. Στοιχείο που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και έχει
ηλεκτρονιακή δοµή 1s22s22p3 , ανήκει στην οµάδα 13 (ΙΙΙΑ) του
Περιοδικού Πίνακα.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Δίνονται τα χηµικά στοιχεία 11Νa και 17Cl .
α. Ποιες είναι οι ηλεκτρονιακές δοµές των παραπάνω στοιχείων
στη θεµελιώδη κατάσταση;
Μονάδες 2
β. Ποιο από τα δύο αυτά στοιχεία έχει τη µικρότερη ατοµική
ακτίνα; (µονάδες 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 3)
Μονάδες 4
2.2. Διαθέτουµε τις οργανικές ενώσεις προπανικό οξύ
(CH3CH2COOH), προπανάλη (CH3CH2CHO) και 1-βουτίνιο
(CH  C-CH2CH3) καθώς και τα αντιδραστήρια:
αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου χαλκού Ι (CuCl/NH3),
όξινο ανθρακικό νάτριο (NaΗCO3),
φελίγγειο υγρό (CuSO4/NaOH).
Να γράψετε στο τετράδιό σας:
α. για καθεµιά από τις παραπάνω οργανικές ενώσεις το
αντιδραστήριο µε το οποίο αντιδρά.
Μονάδες 3
β. σωστά συµπληρωµένες (σώµατα και συντελεστές) τις χηµικές
εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατοποιηθούν, όταν η
καθεµιά οργανική ένωση αντιδράσει µε το αντιδραστήριο που
επιλέξατε.
Μονάδες 6
2.3. Διαθέτουµε τα υδατικά διαλύµατα Δ1, Δ2 και Δ3 τα οποία
περιέχουν HCl, CH3COONa και ΝH4Cl αντίστοιχα. Τα διαλύµατα
αυτά βρίσκονται σε θερµοκρασία 250C και έχουν την ίδια
συγκέντρωση c.
α. Να κατατάξετε τα παραπάνω διαλύµατα κατά σειρά
αυξανόµενης τιµής pH.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7
ΘEΜΑ 3ο
Δίνεται το διάγραµµα των παρακάτω χηµικών µετατροπών:

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων
Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Κ.
Μονάδες 16
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πλήρους
oξείδωσης της οργανικής ένωσης Β σε CH3CH2COOH µε διάλυµα
ΚΜnO4 οξινισµένου µε Η2SO4 (ΚΜnO4/ Η2SO4) (µονάδες 5).
Πόσα mL διαλύµατος ΚΜnO4 0,1 M oξινισµένου µε Η2SO4
απαιτούνται για την παραγωγή 0,02 mol CH3CH2COOH από την
ένωση Β; (µονάδες 4)
Η παραπάνω αντίδραση θεωρείται µονόδροµη και ποσοτική.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Σε δύο διαφορετικά δοχεία περιέχονται τα υδατικά
διαλύµατα Δ1: CH3COOH 0,1 M και Δ2: CH3COOΝa 0,01 Μ.
Να υπολογίσετε:
α. το pH καθενός από τα παραπάνω διαλύµατα.
Μονάδες 6
β. το pH του διαλύµατος Δ3 που προκύπτει από την ανάµιξη ίσων
όγκων από τα διαλύµατα Δ1 και Δ2.
Μονάδες 8
γ. την αναλογία όγκων µε την οποία πρέπει να αναµίξουµε το
διάλυµα Δ1 µε διάλυµα NaΟΗ 0,2 Μ , έτσι ώστε να προκύψει
διάλυµα Δ4 το οποίο να έχει pH ίσο µε 4.
Μονάδες 11
Δίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25°C και
Κa(CH3COOH) = 10-5, Κw = 10-14.
Na γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθµητικά
δεδοµένα του προβλήµατος.
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 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 2p x του
α.
β.
γ.
δ.

7Ν

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

1.2. Στο µόριο του CH 2 = CH 2
συνδέονται µεταξύ τους µε

τα

δύο

Μονάδες 4

άτοµα

του

C

α. δύο δεσµούς σ του τύπου sp – s.
β. δύο δεσµούς σ του τύπου sp 2 – sp 2 .
γ. ένα δεσµό σ τύπου sp 2 – sp 2 και ένα π δεσµό που
προκύπτει µε επικάλυψη p z – p z .
δ. ένα δεσµό σ τύπου sp – s και ένα δεσµό π που
προκύπτει µε επικάλυψη p z – p z .
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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 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 (CH 3 COOH)
0,1Μ µε περίσσεια διαλύµατος υδροξειδίου του
καλίου (ΚΟΗ) 0,1Μ, το διάλυµα που σχηµατίζεται
είναι ρυθµιστικό.
β. Από τα στοιχεία 17 Cℓ και 35 Br που ανήκουν στην
ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα, το 17 Cℓ 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).
1.

Στήλη Ι
7Ν

Στήλη ΙΙ
α.
6

2.

3 Li

β.

1

3.

8O

γ.

8

4.

10 Ne

δ.

2

ε.

3

στ.

5
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε
τις παρακάτω αντιδράσεις
H SO / Hg / HgSO

4→

α. HC ≡ CH + H 2 O 2 4   

β. CH 3 − C ≡ N + 2H 2 →
γ. CH 3 Cℓ + CH 3 −CH 2 −ONa →
2.2. ∆ίδονται τα στοιχεία 8 Α και

Μονάδες 6

16 Β

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 ΒΑ 2 .
Μονάδες 4
2.3. ∆ίδεται ο πίνακας:
Οξέα
Κa
ΗF
10 –3
HCN

10 –10

Συζυγείς βάσεις
CH 3 COO
CℓO

–

–

Κb
10 –9
10 –6

α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα συµπληρώνοντας τα κενά κατάλληλα.
∆ίδεται: Κ w = 10 – 14 ,
θ = 25 ο C.
Μονάδες 8
β. Να κατατάξετε τις συζυγείς βάσεις κατά σειρά
αυξανόµενης ισχύος.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Η αλδεΰδη CH 3 –CH 2 –CH=O ανάγεται προς την αλκοόλη Α.
Η αλκοόλη Α οξειδώνεται πλήρως, µε KMnO 4 παρουσία
H 2 SO 4 , 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 KMnO 4 , 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
ΝΗ 4 Cℓ.
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 .
∆ίνονται:

Kb

NH 3

–5

= 10 ,

Κ w = 10

– 14

,

Μονάδες 10
θ = 25 ο C.

Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις γνωστές
προσεγγίσεις.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 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
σηµείωση.

να

γράψετε

οποιαδήποτε

άλλη

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
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.1. Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές
παραβιάζονται η αρχή του Pauli και ο κανόνας του
Hund;
3s
3p
α. (↑↑)
(↑) (↑) (↑)
β.

(↑↓)

(↑) (↑) (↑)

γ.

(↑↓)

(↑) (↑) (↓)

δ.

(↑↑)

(↑) (↑) (↓)
Μονάδες 5

1.2. Σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted – Lowry σε υδατικό
διάλυµα δρα ως οξύ το ιόν:
α.

SO24 –

β.

NH 4+

γ.

Νa +

δ.

ΗCOO

–

Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

1.3. O δεσµός π (πι) προκύπτει µε επικάλυψη τροχιακών
τύπου:
α. s – s
β. sp 3 - p
γ. p - p
δ. sp 2 – s
Μονάδες 5
1.4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό", αν η
πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθος", αν η πρόταση είναι
λανθασµένη, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε
κάθε πρόταση.
α. H ενέργεια του πρώτου ιοντισµού έχει µεγαλύτερη
τιµή από την τιµή της ενέργειας του δεύτερου
ιοντισµού.
β. Σε θερµοκρασία 25 °C, τα υδατικά διαλύµατα του
pH µικρότερο από τα υδατικά
ΝΗ 4 Cℓ έχουν
διαλύµατα του ΝaCℓ.
γ. Επειδή η αντίδραση ιοντισµού είναι ενδόθερµη, η
τιµή της σταθεράς ιοντισµού Ka ενός ασθενούς
οξέος µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας.
δ. Η αφυδραλογόνωση του 2–χλωροβουτανίου δίνει
ως κύριο προϊόν το 2–βουτένιο.
ε. Αν ένας υδρογονάνθρακας αποχρωµατίζει διάλυµα
Br 2 σε CCℓ 4 , τότε αυτός είναι αλκένιο.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 2ο
2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία H, N και O που βρίσκονται: το H
στην 1η περίοδο και 1η οµάδα (ΙΑ), το N στη 2η
περίοδο και 15η οµάδα (VA) και το O στη 2η περίοδο
και 16η οµάδα (VIA) του περιοδικού πίνακα.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

α. Πώς κατανέµονται τα ηλεκτρόνια των στοιχείων H,
N και O σε υποστιβάδες; (µονάδες 3)
β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της
ένωσης HNO 2 . (µονάδες 6)
Μονάδες 9
2.2.

∆ιάλυµα CH 3 COOH
διάλυµα NaOH.

ογκοµετρείται

µε

πρότυπο

α. Στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης το διάλυµα
είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό; (µονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 3)
Μονάδες 4
β. Ποιος από τους πρωτολυτικούς δείκτες, ερυθρό του
αιθυλίου (pKa = 5,5) και φαινολοφθαλεΐνη (pKa= 9),
είναι κατάλληλος για τον καθορισµό του τελικού
σηµείου της ογκοµέτρησης; (µονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 3)
Μονάδες 4
2.3.

Σε τέσσερα δοχεία 1, 2, 3 και 4 περιέχονται οι ενώσεις:
2–βουτανόλη (CH3CH(OH)CH2CH3), αιθανικός αιθυλεστέρας
(CH3CΟΟCH2CH3), βουτανικό οξύ (CH3CH2CH2CΟΟH) και
1–βουτανόλη (CH3CH2CH2CH2ΟΗ). Σε κάθε δοχείο
περιέχεται µόνο µία ένωση.
Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο κάθε
δοχείο, αν γνωρίζετε ότι:
i.

Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 αντιδρά µε
µεταλλικό
νάτριο
και
δεν
δίνει
την
αλογονοφορµική αντίδραση.

ii.

Η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 3, όταν
αντιδράσει µε όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 , δίνει
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

οργανικό προϊόν που
αντιδραστήριο Tollens.

δεν

αντιδρά

µε

το

iii. H ένωση που περιέχεται στο δοχείο 4 αντιδρά µε
διάλυµα Na 2 CO 3 και εκλύεται αέριο CO 2 .
Μονάδες 8
ΘEΜΑ 3ο
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών:

+Η 2Ο

Θ

Η

Κ

+

+KCN

C3H7Cl
A
άνυδρος
αιθέρας

+NaOH
υδατικό
διάλυµα

B

+K2Cr2O7
+

H

Γ

+I2 / NaOH

κίτρινο
ίζηµα

+Mg

∆ + Ε (καρβονυλική ένωση)

(ενδιάµεσο προϊόν)

+Η 2Ο

C7H15OH
Ζ
δεν οξειδώνεται χωρίς διάσπαση
της ανθρακικής αλυσίδας

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών
ενώσεων Α, B, Γ, ∆, Ε, Ζ, Θ και Κ.
Μονάδες 16
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Η ένωση Β αντιδρά µε κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ,
σε όξινο περιβάλλον, και παράγεται οργανικό προϊόν µε
σχετική µοριακή µάζα ίση µε 116. Να βρείτε το
συντακτικό τύπο του οργανικού προϊόντος.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C=12, O=16 και
H=1.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Υδατικό διάλυµα ∆ 1 περιέχει ΝΗ 3 µε συγκέντρωση 0,1Μ.
α.

Να υπολογιστούν το pH του διαλύµατος ∆ 1 και ο
βαθµός ιοντισµού της ΝΗ 3 στο διάλυµα αυτό.
Μονάδες 6

β.

Σε 100 mL του διαλύµατος ∆ 1 προσθέτουµε 0,01 mol
ΝaΟΗ χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος, οπότε
προκύπτει διάλυµα ∆ 2 . Να υπολογίσετε το βαθµό
ιοντισµού της ΝΗ 3 στο διάλυµα ∆ 2 .
Μονάδες 7

γ.

Πόσα mol αερίου HCℓ πρέπει να διαλυθούν σε 200 mL
του διαλύµατος ∆ 1 χωρίς µεταβολή του όγκου του, ώστε
το pH του διαλύµατος που προκύπτει να διαφέρει κατά
2 µονάδες από το pH του διαλύµατος ∆ 1 .
Μονάδες 12
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε
–
–
θερµοκρασία 25 °C , όπου Κ b (NH 3 ) = 10 5 , K w = 10 14 .
Να γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από
τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην
αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιό σας.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.

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: 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση.
1.1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών
(n, ℓ, m ℓ , m s ) αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο σθένους του
ατόµου 3 Li στη θεµελιώδη κατάσταση;
α. (2 , 1 , 0 , +1/2)
β. (2 , 0 , 0 , +1/2)
γ. (2 , 1 , 1 , +1/2)
δ. (1 , 0 , 0 , -1/2)
Μονάδες 5
1.2. Σε ποια από τα παρακάτω άτοµα ή ιόντα αντιστοιχεί η
ηλεκτρονιακή δοµή: 1s 2 2s 2 2p 6 ;
α.

8Ο

β.

11 Νa

γ.

8Ο

δ.

10 Νe

2—
+

Μονάδες 5

1.3. Ποιο από τα παρακάτω τροχιακά δεν υπάρχει σε ένα
άτοµο;
α. 5s
β. 3p
γ. 4f
δ. 2d
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.4. Αµµωνιακό διάλυµα AgNO 3 (αντιδραστήριο Tollens)
διαβιβάζεται σε δοχείο που περιέχει ένωση Χ και
σχηµατίζεται κάτοπτρο αργύρου.
Ποια από τις παρακάτω ενώσεις µπορεί να είναι η
ένωση Χ;
α. CH 3 −CH=O
β. CH 3 −CH 2 −CH 2 −OH
γ. CH 3 OH
δ. CH 3 C
CH3
Μονάδες 5
O
1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης
Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β,
ώστε να προκύπτει σωστή αντιστοίχιση (Ένα δεδοµένο
της Στήλης Β περισσεύει).
Στήλη Α
(∆ιαλύµατα σε θ=25°C)
1. CH 3 COOH
0,5M
2. CH 3 COOH
0,05M
3. CH 3 COONa
0,2M
4. CH 3 COONa
1M
5. HCl
0,1M

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Στήλη Β
(pH)
7
3
2,5
1
9,4
9
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
2.1. ∆ίνονται τα στοιχεία 6 C και 9 F.

α) Ποιο από τα δύο στοιχεία έχει µικρότερη ενέργεια
πρώτου ιοντισµού; (Μονάδα 1).
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 2).
Μονάδες 3
β) Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis της
ένωσης CF 4 , που σχηµατίζουν τα παραπάνω στοιχεία.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ) Να χαρακτηρίσετε τους δεσµούς (σ ή π) που υπάρχουν
στο µόριο CF 4 αναφέροντας και το είδος των
τροχιακών που επικαλύπτονται.
Mονάδες 3
2.2. ∆ίνονται τρία υδατικά διαλύµατα ΝΗ 3 , HCl, NH 4 Cl.
α) Πώς µπορείτε να παρασκευάσετε ρυθµιστικό διάλυµα
µε δυο διαφορετικούς τρόπους, χρησιµοποιώντας δύο
µόνο από τα διαλύµατα κάθε φορά.
Μονάδες 4
β) Να γράψετε τη σχέση που εκφράζει την [ΟΗ — ] του
ρυθµιστικού διαλύµατος σε συνάρτηση µε τη σταθερά
K b της βάσης και τις συγκεντρώσεις (C οξέος , C βάσης ) των
ουσιών του διαλύµατος.
Μονάδες 4
2.3. Μια οργανική ένωση Χ έχει τις εξής ιδιότητες:
i. Αποχρωµατίζει όξινο διάλυµα ΚΜnO 4 .
ii. ∆ίνει κίτρινο ίζηµα µε επίδραση διαλύµατος I 2 – NaOH.
α) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις µπορεί να είναι η
ένωση Χ;
CH3

1.

CH3 CH

CH2
OH

, 2.

CH 3 CH

CH2 CH 3

OH

, 3.

CH3 C

CH3

O
Μονάδες 2

β) Να αναγράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων
της ένωσης Χ µε τα δύο παραπάνω αντιδραστήρια.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα χηµικών µετατροπών:

Γ
+ SOCl2

A

(αλκίνιο)

+ H 2O
κ αταλ ύτες

B

+ H2
Ni

+ HCN

Z

CH3

CH

CH 3

+ Na

∆

OH
+ HCO OH

E

α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών
ενώσεων Α (αλκίνιο), Β, Γ, ∆, Ε και Ζ.
Μονάδες 12
β) Να αναφέρετε δύο από τις ενώσεις Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ που
πρέπει να αντιδράσουν µεταξύ τους για να σχηµατιστεί
αιθέρας µε µοριακό τύπο C 6 H 14 O. (Μονάδες 2).
Να γράψετε την αντίστοιχη χηµική εξίσωση. (Μονάδες 3).
Μονάδες 5
γ) Αναµειγνύονται 0,4mol HCOOH µε 0,25mol 2-προπανόλης
και αντιδρούν µεταξύ τους προς παραγωγή της ένωσης Ε, µε
απόδοση 80%. Να υπολογίσετε τα mol της ένωσης Ε που
σχηµατίζονται.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4ο
∆ιαθέτουµε ένα υδατικό διάλυµα ∆ 1 που περιέχει το άλας
ΝaΑ συγκέντρωσης 0,2 Μ.
Σε 500mL του διαλύµατος ∆ 1 διαλύουµε 0,1mol αερίου
HCl, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆ 2 όγκου 500 mL.
Σε 300 mL του διαλύµατος ∆ 2 διαλύουµε 0,05mol στερεού
ΚΟΗ και προκύπτει διάλυµα ∆ 3 όγκου 300 mL.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να υπολογίσετε:
α) Τη συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ — στο διάλυµα ∆ 1 .
Μονάδες 8
β) Το pH του διαλύµατος ∆ 2 .
Μονάδες 8
γ) Το pH του διαλύµατος ∆ 3 .
Μονάδες 9
∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25°C και
Ka(HΑ)=5·10−6 , Kw=10−14 .
Τα αριθµητικά δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν τις
γνωστές προσεγγίσεις.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε
τα θέµατα στο τετράδιό σας.
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, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

