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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) 
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

Α1. Ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα οξέων ίδιας συγκέντρωσης και ίδιας 
θερµοκρασίας είναι περισσότερο όξινο; 

α). ΗCN 
β). HNO3 
γ). ΗF 
δ). H2SO4 

(µονάδες 3) 
Α2. Ένας δείκτης Η∆ αποκτά κόκκινο χρώµα σε ένα υδατικό διάλυµα όταν 

[Η∆] > 5[∆–] και κίτρινο χρώµα όταν [∆-] > 8[Η∆] ενώ η σταθερά ιοντισµού 
του δείκτη είναι ίση µε Κα(Η∆) = 10–6. Προσθέτουµε δυο σταγόνες του Η∆ σε 
υδατικό διάλυµα NaCl στους 25ο C. Τι χρώµα θα αποκτήσει το διάλυµα 

α) κίτρινο 
β) κόκκινο 
γ) ένα ενδιάµεσο χρώµα 
δ) εξαρτάται από την ισχύ του δείκτη 

(µονάδες 3) 
Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη 

α) ∆ιάλυµα ΝαΗSO4 έχει όξινο pH. 
β) Μπορούµε να συνθέσουµε οποιαδήποτε αλκοόλη από την αντίδραση µιας 
καρβονυλικής ένωσης και ενός αντιδραστηρίου Grignard. 

γ) Το υδατικό διάλυµα ενός άλατος µε ανιόν το ΝΟ3
1– δεν µπορεί να είναι 

βασικό 
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δ) Για να διακρίνω το προπίνιο από µια αλκοόλη µπορώ να προσθέσω Na. 
(µονάδες 6) 

A4. Στο παρακάτω σχήµα, α προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των 
οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ και Η, αν δίνεται ότι Μr(A)=102 

 
(µονάδες 6) 

A5. Να παρασκευάσετε µε όλους τους δυνατούς τρόπους, την βουτανόλη-2 µε τη 
βοήθεια αντιδραστηρίου Grignard και µίας καρβονυλικής ένωσης, γράφοντας 
τις κατάλληλες χηµικές αντιδράσεις  

(µονάδες 4) 
A6. Nα βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω οργανικών ενώσεων 

α) Αλκοόλη (Α) προκύπτει µε προσθήκη Η2Ο σε αλκένιο, ενώ µε επίδραση 
περίσσειας όξινου διαλύµατος K2Cr2O7, µετατρέπεται σε οξύ 

β) Αλκένιο (Β) µε Μοριακό τύπο C5H10, µε προσθήκη Η2Ο, σε όξινο 
περιβάλλον, σχηµατίζει ως κύριο προϊόν τριτοταγή αλκοόλη 

(µονάδες 3) 
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ΘΕΜΑ Β 

∆ιαθέτουµε τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα 25ο C 
∆ιάλυµα ∆1,     HCOONa  0,1 M 
∆ιάλυµα  ∆2,   (HCOO)2Ca  0,05 M 
∆ιάλυµα ∆3,    HCl  0,1 Μ 
 
α) Να βρεθεί ο αριθµός mol Η3Ο

+ που περιέχονται σε 100 ml του διαλύµατος ∆2 
(µονάδες 3) 

β) Πόσα ml Η2Ο πρέπει να προσθέσουµε σε 100 ml του ∆1 ώστε να µεταβληθεί 
το ΡΗ κατά µισή µονάδα 

(µονάδες 4) 
γ) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµίξουµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆3 ώστε 

να προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα µε ΡΗ=5 
(µονάδες 6) 

δ) 100 ml διαλύµατος ∆1 αναµιγνύεται µε 100 ml διαλύµατος ∆2. Στο διάλυµα 
που προκύπτει προσθέτουµε τον απαιτούµενο όγκο διαλύµατος HCl 1/90 Μ, 
για πλήρη αντίδραση, οπότε σχηµατίζεται διάλυµα ∆4. Να βρεθεί το ΡΗ του 
διαλύµατος ∆4 

(µονάδες 8) 
ε) Πόσα mol αέριας ΝΗ3 πρέπει να προσθέσουµε σε 400 ml διαλύµατος 

CH3COOH 0,1 M, χωρίς µεταβολή του όγκου, ώστε να προκύψει διάλυµα µε 
ΡΗ=7 

(µονάδες 4) 
 
∆ίνεται, Ka(HCOOH)=10-4, Kb(ΝΗ3)=10-5, Ka,CH3COOH=10-5, Κw=10-14 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αντιστοιχισθούν οι ουσίες της στήλης Α µε τα δεδοµένα της στήλης Β 
 

Στήλη Α Στήλη Β 
1.         Σίδηρος Α. Οξειδάση του κυτοχρώµατος 
2.         Χαλκός Β. 2-4 γραµµάρια 
3.         Ψευδάργυρος Γ. ορµόνες θυρεοειδούς 
4.         Κοβάλτιο ∆. Φερεδοξίνες 
5.         Iώδιο Ε. Βιταµίνες 

 
(µονάδες 5) 

Γ2. Να συµπληρωθεί η πρόταση  

Η κυστεϊνη……….. 
Α. είναι µονοαµινοδικαρβονικό αµινοξύ 
Β. µε βάση την πλευρική της οµάδα ανήκει στην ίδια κατηγορία αµινοξέων µε 
την αλανίνη 

Γ. ανήκει στα αµινοξέα µε πολική µη ιονιζόµενη οµάδα 
∆. δεν έχει L µορφή 

(µονάδες 4) 
Γ3. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστή ή Λάθος κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις  

Α. Οι εγκεφαλίνες και η καλσιτονίνη είναι αµινοξέα που εκκρίνονται από τον 
θυρεοειδή και τον εγκέφαλο αντίστοιχα 

Β. Τα πρωτείδια εκτός από την αλληλουχία των αµινοξέων από την οποία 
αποτελούνται, έχουν και µη πρωτεϊνικό µέρος, όπως οι µεταλλο – 
πρωτείνες. 

Γ. Στην α – έλικα το µήκος µιας πλήρους σπείρας είναι 3,6 αµινοξέα 
(µονάδες 6) 

Γ4. Στους βιολογικούς ρόλους των πρωτεϊνών µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: 
∆οµικός ρόλος στον µυϊκό ιστό, αµυντικός ρόλος, µεταφορικός, ορµονικός και 
αποθηκευτικός ρόλος. Να αναφέρετε από µία πρωτεΐνη σε κάθε κατηγορία µε 
βάση τους προαναφερόµενους βιολογικούς ρόλους.  

(µονάδες 5) 
Γ5. Τι γνωρίζετε για την χηµική σύνθεση των συνενζύµων που µεταφέρουν 

υδρογόνο. Να αναφέρετε τα απαραίτητα παραδείγµατα. 
(µονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ ∆ 

Ο µεταβολισµός στον ανθρώπινο οργανισµό περιλαµβάνει διαδικασίες παραγωγής και 
κατανάλωσης υδατανθράκων. Ανάλογα µε το όργανο που αναφερόµαστε υπάρχουν 
ιδιαιτερότητες, οι οποίες οδηγούν στην πραγµατοποίηση αντιδράσεων σύνθεσης και 
διάσπασης πυροσταφυλικού οξέως.  
Στο διάγραµµα που ακολουθεί εµφανίζονται τέτοιες αντιδράσεις. 
 

 
 
Σας δίνονται οι ακόλουθες επιλογές, από τις οποίες πρέπει να επιλέξετε τις 
απαντήσεις σας στα ερωτήµατα που ακολουθούν. Κάθε επιλογή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί περισσότερες από µία φορές. 
Γλυκόλυση, Αµινοξέα, Υδρόλυση, NAD+, CO2, Γλυκόζη, Η2Ο, NADH + H+, 
Γλυκονεογένεση, NAD+ + Pi. 
 
∆1. Να αναφέρετε τα ονόµατα των διαδικασιών 1, 3, 4 

(µονάδες 3) 
∆2. Να αναφέρετε τα ονόµατα των ουσιών 2, 5 

(µονάδες 2) 
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∆3. Η πορεία της µετατροπής της ουσίας 5 στην ουσία Ακέτυλο-CoA, 
περιλαµβάνει την οξειδαναγωγική αντίδραση που συµµετέχει ως αντιδρών η 
ουσία 6. Να ονοµάσετε τις ουσίες 6 και 7 

(µονάδες 2) 
∆4. Η αντίδραση που αναφερόµαστε στο προηγούµενο ερώτηµα πραγµατοποιείται 
µε αντίθετη φορά στον µεταβολισµό βακτηρίων. Να περιγράψετε την αντίδραση 

(µονάδες 4) 
∆5. Η τελική επεξεργασία του ακέτυλο-CoA στα µιτοχόνδρια, δίνει προϊόντα τα 10 

και 11. Να ονοµάσετε τα προϊόντα αυτά. 
(µονάδες 2) 

∆6. Η παραγωγή των προϊόντων αυτών απαιτεί τη χρήση συνενζύµων. Κάποιο από 
τα συνένζυµα αυτά αναφέρεται στις θέσεις 8 και 9 και χρησιµοποιείται 
περισσότερες από µια φορές στην αναφερόµενη διαδικασία.  

Α. Ποια συνένζυµα αναφέρονται στις θέσεις 8 και 9. 
(µονάδες 2) 

Β. Πόσες φορές λειτουργούν στην διαδικασία 
(µονάδες 2) 

Γ. Με ποια µορφή ισοδύναµη του ATP παράγεται ενέργεια στην διαδικασία 
που περιγράφουµε. Να περιγραφεί το στάδιο παραγωγής της. 

(µονάδες 4) 
∆7. Να αναφέρετε 4 αµινοξέα που ευθύνονται για την παραγωγή κετονικών οξέων 

στον ανθρώπινο οργανισµό 
(µονάδες 4) 

 
 


