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Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
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Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης
και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1.1.

Σε διάλυµα (∆) ασθενούς οξέος HCOOH 0,1 Μ προσθέτουµε ορισµένο όγκο
διαλύµατος HCOOH 0,5 M, στην ίδια θερµοκρασία. Τι από τα παρακάτω
ισχύει:
α.
β.
γ.
δ.

η [ΟΗ-] αυξάνεται.
το ΡΗ του διαλύµατος (∆) αυξάνεται.
η σταθερά ιοντισµού Κα, του οξέος ελαττώνεται.
ο βαθµός ιοντισµού (α) του οξέος ελαττώνεται.

Μονάδες 4

1.2.

∆ιάλυµα ασθενούς βάσης Β 0,01 Μ, έχει ΡΗ, στους 25 C:

1.3.

Μονάδες 4
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας
την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση:

Ο

α.
β.
γ.
δ.

2.
12.
µεγαλύτερο του 12.
µικρότερο του 12.

α.
β.

Σε υδατικό διάλυµα H2SO4 0,1 Μ ισχύει [Η3Ο+] = 0,2 Μ.
Ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ3 0,1 Μ και ΝΗ4Cl 0,1 M αραιώνεται µε
διπλάσια ποσότητα νερού. Συνεπώς το ΡΗ του διαλύµατος και ο βαθµός
ιοντισµού (α) της ΝΗ3 παραµένουν σταθερά (θερµοκρασία σταθερή).
Το CH3CH2Br είναι πιο δραστικό από το CH3CH2Cl στις αντιδράσεις
υποκατάστασης.
Με προσθήκη νερού σε αλκένιο προκύπτει πάντοτε δευτεροταγής ή
τριτοταγής αλκοόλη.
Με αντιδραστήριο Tollens µπορώ να διακρίνω την προπανάλη από την
προπανόνη.
Μονάδες 5

γ.

δ.
ε.

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της, µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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1.4.

Να συµπληρώσετε τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις:
CH3-C≡CH + CuCl + NH3 → A + B

α.

CH3CH2MgCl + H2O → Γ + ∆

β.

1.5.

2

Μονάδες 4

Αφού µελετήσετε την παρακάτω σειρά αντιδράσεων, να γράψετε στο τετράδιο
σας τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και ∆.

B

KCN

Γ

2H2/Ni

∆
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ROH
(A)

SOCl2

HCl

CH3CH2NH3Cl

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 2ο

Υδατικό διάλυµα (∆1) περιέχει ΝΗ3 στο οποίο ισχύει [ΟΗ-]=108[Η3Ο+].

2.1.

Να βρεθεί το ΡΗ του διαλύµατος και η συγκέντρωση της ΝΗ3 στο διάλυµα
(∆1)
Μονάδες 7

2.2.

Ορισµένος όγκος V του διαλύµατος (∆1) αναµιγνύεται µε ίσο όγκο υδατικού
διαλύµατος NH4Cl συγκέντρωσης 0,2 Μ, οπότε προκύπτει διάλυµα (∆2). Να
βρεθεί η [ΟΗ-] στο διάλυµα (∆2) καθώς και ο βαθµός ιοντισµού της ΝΗ3 στο
διάλυµα (∆2).
Μονάδες 8

2.3.

Σε 1L του διαλύµατος (∆2) προσθέτουµε 0,05 mol HNO3 και αραιώνουµε το
διάλυµα µε προσθήκη νερού µέχρι τελικού όγκου 1,5 L (διάλυµα ∆3). Να
βρεθεί το ΡΗ του διαλύµατος (∆3)
Μονάδες 10

∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα βρίσκονται στους 25 C oπου Kw=10-14 και
Kb(NH3) = 10-5
Ο

Nα γίνουν όλες οι προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα αριθµητικά δεδοµένα του
προβλήµατος.
Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της, µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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ΘΕΜΑ 3ο
3.1.

Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το
γράµµα της πρότασης που είναι σωστή.
Ισοηλεκτρικό σηµείο πρωτεΐνης λέγεται:

1.

α.
β.
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γ.
δ.

το pH στο οποίο τα αµινοξέα της εµφανίζουν την µορφή Ι.
το pH στο οποίο µια πρωτεΐνη επιτρέπει την αντίδραση του 1ου
µε το τελευταίο της αµινοξύ.
το pH από το οποίο αρχίζει η µετουσίωση της πρωτεΐνης.
το pH στο οποίο η πρωτεΐνη εµφανίζεται ως δίπολο.
Μονάδες 5

3.2.

Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε
γράµµα τον αριθµό της στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Στήλη Ι

3.3.

Στήλη ΙΙ

Α

Αναγωγικός Χαρακτήρας

1

Β

Κυτταρίνη

2

Γ

Λακτόζη

3

∆

Γλυκογόνο

4

∆οµικό συστατικό
Ερυθρό χρώµα
σε περιβάλλον Ι2
Γλυκόζη

Σύνθεση Βιταµινών
συµπλέγµατος Β

Μονάδες 8

Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας την παρακάτω πρόταση κατάλληλα
συµπληρωµένη µε τους σωστούς όρους:
Οι χηµικοί δεσµοί στους οποίους οφείλεται η µεγάλη σταθερότητα των
βιοµορίων είναι κυρίως ο οµοιοπολικός, ο ετεροπολικός, αλλά και άλλοι
δευτερεύοντες όπως ο δεσµός …………………………., οι δυνάµεις
…………………..………… και οι ………………… αλληλεπιδράσεις.
Μονάδες 6

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της, µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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3.4.

4

Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε την σωστή
σειρά, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες κυτταρικές διεργασίες και όπως αυτές
πραγµατοποιούνται στα κύτταρα.
Α.
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Β.
Γ.
∆.

Οξειδωτική φωσφορυλίωση µε ενσωµάτωση ανόργανου φωσφόρου µε
προϊόν 1.3-διφωσφογλυκερινικό.
Φωσφορύλίωση της 6-φωσφορικής φρουκτόζης.
Αφυδάτωση 2-φωσφογλυκερινικού.
Μετατροπή της της αλδευδοµάδας 6-φωσφορικής γλυκόζης σε
κετονοµάδα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4ο
4.1.

Ποια τα κύρια συστατικά των µυοινιδίων (µονάδες 2), ποιες πρωτείνες έχουν
αποθηκευτικό ρόλο (µονάδες 2) και ποιες πρωτείνες επιτρέπουν στον
οργανισµό να αµύνεται σε εισβολή ξένου σώµατος και µε ποιο τρόπο (µονάδες
4).
Μονάδες 8

4.2.

Να αναφέρετε ονοµαστικά 3 τρόπους ρύθµισης του µεταβολισµού,
προκειµένου ένα κύτταρο να συντονίσει το πολύπλοκο µηχανισµό των
ενζυµικών του αντιδράσεων (µονάδες 3) και να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο
παραγωγής ενέργειας από την διάσπαση των τροφών (µονάδες 3).
Μονάδες 6

4.3.

Στο εσωτερικό ενός κυττάρου πραγµατοποιείται διαδικασία παραγωγής
ενέργειας, από την πέψη ενός τροφίµου. Τµήµα της διαδικασίας αυτής
απεικονίζεται στο σχήµα που ακολουθεί:

1

Ηλεκτρυλο-CoA

2

3

Α

4

Β

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της, µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Α.

Να ονοµάσετε τις ουσίες 1,2,3,4

Β.

Ποιες οι ουσίες Α και Β και τι προτίθεται να πραγµατοποιήσει το
κύτταρο στο τέλος της διαδικασίας, τµήµα της οποίας αποτελούν οι
αντιδράσεις.
Μονάδες 4

Γ.

Να αναφέρετε το ποσό των παραγόµενων µορίων ΑΤΡ, για κάθε
διαφορετικό συνένζυµο, στις οξειδαναγωγικές αντιδράσεις του κύκλου
του κιτρικού οξέως.
Μονάδες 3
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Μονάδες 4

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους, µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της, µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

