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Θέµα Α
Στις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
A1.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης κατά
Brönsted – Lowry
α) H 2SO4 / SO 4 2 −
β) H 3O + / OH −
γ) CH3COOH / HCOO –
δ) H2O / OH –.
Μονάδες 3

A2.

Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος ΝΗ4Cℓ 0,1 M
α)
β)
γ)
δ)

η σταθερά ιοντισµού της ΝΗ3 αυξάνεται
η συγκέντρωση των OH– αυξάνεται
το pH του διαλύµατος µειώνεται
ο αριθµός των mole των H3O+ µειώνεται.
Μονάδες 3

A3.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα
στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, η λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α) Το pH ενός υδατικού διαλύµατος ΝaCℓ στους 60 °C είναι 7.
β) Η εστεροποίηση ενός καρβοξυλικού οξέος µε αλκοόλη µπορεί να γίνει είτε σε
όξινο είτε σε βασικό περιβάλλον.
γ) Ο αυτοϊοντισµός του νερού µπορεί να αποδειχθεί πειραµατικά µε µετρήσεις
αγωγιµότητας µεγάλης ακρίβειας.
Μονάδες 6

A4.

Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων:
α) CH3COOH + Na2CO3
→
β) CH3CN+ H2(περίσσεια) →
γ) CH3ΟΗ + SOCℓ2
→
Μονάδες 3

1

A5.

Με βάση το σχήµα 1 και την πληροφορία ότι η ένωση Α είναι δραστικότερη από την
ένωση Ζ σε
αντιδράσεις προσθήκης καρβονυλίου, να προσδιορίσετε τους
συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ.

Μονάδες 10

Θέµα B
∆ιαθέτουµε τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα:
∆ιάλυµα ∆1 : HCOOH
συγκέντρωσης 0,6 Μ
∆ιάλυµα ∆2 : ΝaOH
συγκέντρωσης 0,1 Μ
∆ιάλυµα ∆3 : KOH
συγκέντρωσης 0,2 Μ
∆ιάλυµα ∆4 : HCℓ
συγκέντρωσης 0,6 Μ
∆ιάλυµα ∆5 : H2SO4
συγκέντρωσης 0,6 Μ
Β1.

Αναµιγνύουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3, οπότε προκύπτει
διάλυµα ∆6. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση OH– στο διάλυµα ∆6.
∆ίνεται ότι Κa(HCOOH) = 10–4, Kw = 10-14, θ = 25 °C.
Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις.
Μονάδες 10

Β2.

10 mL διαλύµατος ∆1 αποχρωµατίζουν 20 mL διαλύµατος KMnO4 παρουσία Η2SΟ4.
Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του KMnO4, καθώς και τον όγκο του εκλυόµενου
αερίου σε πρότυπες συνθήκες (STP).
Μονάδες 10

Β3.

Πώς µπορούµε να διακρίνουµε πειραµατικά
α) το διάλυµα ∆1 από το διάλυµα ∆4;
(µονάδες 2)
β) το διάλυµα ∆4 από το διάλυµα ∆5;
(µονάδες 3)
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Για τις απαντήσεις σας να χρησιµοποιήσετε µία µόνο τεχνική από τις παρακάτω:
i. χρωµατογραφία
ii. ογκοµέτρηση
iii. µέτρηση pH
Να µη χρησιµοποιήσετε την ίδια τεχνική και στις δύο απαντήσεις και να δώσετε
σύντοµη δικαιολόγηση χωρίς να αναγράψετε χηµικές εξισώσεις.
Μονάδες 5

Θέµα Γ
Για τις προτάσεις Γ1, Γ2 και Γ3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και,
δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
Γ1.

Το γλουταµινικό οξύ µε pI = 3,2 θα κινηθεί προς την κάθοδο σε διάλυµα µε pH
α) 3,2
β) 2,0
γ) 7,0
δ) 9,0
Μονάδες 5

Γ2.

Από τις παρακάτω πρωτεΐνες αποθηκευτικό ρόλο έχει
α) το κολλαγόνο
β) η µυοσίνη
γ) η ωαλβουµίνη
δ) η ινσουλίνη.
Μονάδες 5

Γ3.

Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει για το ΑΤΡ:
α) είναι το ενεργειακό νόµισµα του κυττάρου
β) περιέχει ριβόζη
γ) φωσφορυλιώνει διάφορα υποστρώµατα
δ) παράγεται κυρίως στις αντιδράσεις αναβολισµού.
Μονάδες 5

Γ4.

Στο σχήµα 2 φαίνεται τµήµα της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας του DNA.

Χ

1

2

Υ
3

4
Σχήµα 2

α) Να ονοµάσετε την ένωση Χ.
β) Ποιο ζευγάρι βάσεων αντιστοιχεί στις θέσεις 1 και 2;
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γ) Ποιο ζευγάρι βάσεων αντιστοιχεί στις θέσεις 3 και 4;
δ) Πώς ονοµάζεται ο χηµικός δεσµός µεταξύ του Χ και του Υ;
Μονάδες 4
Γ5.

Στο σχήµα 3 δίνεται η µεταβολή της ταχύτητας της ίδιας ενζυµικής αντίδρασης
E
→ P ) ως προς τη συγκέντρωση του υποστρώµατος [S] σε τρεις διαφορετικές
(S 
περιπτώσεις: α) χωρίς αναστολέα, β) µε αναστολέα Α και γ) µε αναστολέα Β. Οι
τιµές της συγκέντρωσης του ενζύµου [Ε], της θερµοκρασίας και του pH είναι ίδιες
και στις τρεις περιπτώσεις.

ταχύτητα αντιδρασης

V
V΄

(1) (2)
(3)

V/2
V΄/2

Κ

Μ

Κ΄

[S]

Μ

Σχήµα 3

α) Ποια από τις τρεις καµπύλες του σχήµατος 3 αντιστοιχεί στην περίπτωση του
ενζύµου χωρίς αναστολέα;
(µονάδες 2)
β) Να προσδιορίσετε το είδος αναστολής που αντιστοιχεί στις άλλες δύο καµπύλες
και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(µονάδες 4)
Μονάδες 6

Θέµα ∆
∆1.

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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α) Η µετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ γίνεται ανεξάρτητα από την
παρουσία Ο2.
β) Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι ο τελικός δρόµος αποικοδόµησης µόνο των
υδατανθράκων.
γ) Ο κύκλος του κιτρικού οξέος παρέχει ενδιάµεσα προϊόντα για τη σύνθεση νέου
κυτταρικού υλικού.
δ) Η α– αµυλάση είναι το σηµαντικότερο ένζυµο που διασπά το άµυλο και βρίσκεται
στο σάλιο και το στοµάχι.
Μονάδες 4
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∆2.

Στο σχήµα 4 απεικονίζεται µέρος του µεταβολισµού ενός κυττάρου.

πολυσακχαρίτης

µονοµερές µε 6 C (άνθρακες)
(Α)
2 ADP

2 ATP

ένωση µε 3 C
(B)
+
NADH + H +
NAD + Pi
+

NAD

ένωση µε 3 C
(Γ)
2 ATP

2 ADP

2x

ένωση µε 2 C
(Ζ)

ένωση µε 3 C
(∆)
ένωση
(Ε)

κύκλος
κιτρικού
οξέως

οξειδωτική
φωσφορυλίωση

Σχήµα 4
Να ονοµάσετε τις ενώσεις Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ.
Μονάδες 6
∆3.

Με βάση το σχήµα 4 να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα:
α) Πώς ονοµάζεται η διαδικασία µετατροπής της ένωσης ∆ στην ένωση Ζ;
(µονάδα 2)
β) Ποια είναι τα στάδια µετατροπής της ένωσης ∆ στην ένωση Ζ;
(µονάδες 4)
γ) Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η µετατροπή της ένωσης ∆ στην ένωση Ζ;
(µονάδες 3)
Μονάδες 9
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∆4.

Ένα άτοµο τρέφεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε διατροφή φτωχή σε
υδατάνθρακες και πλούσια σε πρωτεΐνες.
α) Με ποια διαδικασία καλύπτει το άτοµο αυτό τις άµεσες ενεργειακές του ανάγκες;
(µονάδα 1)
β) Τι κινδύνους ενέχει αυτή η διατροφή για τον οργανισµό του;
(µονάδες 5)
Μονάδες 6
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