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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

& ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:         30 – 05 - 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

ΘΕΜΑ Α 

Α1. γ 

Α2. γ 

Α3. α. Η πρόταση είναι λάθος γιατί η Ka του ΗF εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία. 

 β. Η πρόταση είναι σωστή γιατί πραγματοποιείται η χημική αντίδραση που 

περιγράφεται από την παρακάτω χημική εξίσωση: 

 

 

Α4. 
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Α5. 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Βρίσκουμε τις συγκεντρώσεις του ΝαΟΗ και του CH3COOH μετά την αραίωση: 

 

Το ΝαΟΗ είναι ισχυρή βάση οπότε: 

 

[ΟΗ-] = 10-3 Μ άρα pOH = 3 και pH = 11 

Το CH3COOH είναι ασθενής ηλεκτρολύτης οπότε: 
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x2

CΟΞΕΟΣ - x
Ka =

CΟΞΕΟΣ

(1)

= 10-3 < 10-2 οπότε CΟΞΕΟΣ - x = CΟΞΕΟΣ (2)
Ka

Από τις σχέσεις 1 και 2 βρίσκουµε x = 10-3.5 M.

οπότε pH = 3.5
 

Β2. Βρίσκουμε τα mol του CH3COOH και του ΝaΟΗ αφού οι ενώσεις αυτές αντιδρούν 

μεταξύ τους. 

mol CH3COOH = 0.1V1  

 
mol NaOH = 0.01 V2  

Αν είχαμε πλήρη εξουδετέρωση ή περίσσεια ΝαΟΗ το pH του τελικού διαλύματος θα 

ήταν μεγαλύτερο από 7. Αφού το pH του τελικού διαλύματος είναι ίσο με 6 αντιδρά όλη 

η ποσότητα του ΝαΟΗ. 

 

Οι νέες συγκεντρώσεις μετά την αντίδραση είναι: 
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0.1V1 - 0.01V2 0.01V2

mol / L

ΑΡΧΙΚΑ

ΤΕΛΙΚΑ -

-

CH3COO
- + Na+CH3COONa

-C'ΑΛΑΤΟΣ
C'ΑΛΑΤΟΣ C'ΑΛΑΤΟΣ

mol / L

ΑΡΧΙΚΑ

ΙΟΝΤ. ΙΣΟΡ.

-

CH3COOH + H2O

C'ΟΞΕΟΣ

CH3COO
- + H3O

+

ΙΟΝΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

-

z

z

--

z z

z + C'ΑΛΑΤΟΣ zC'ΟΞΕΟΣ - z

C'ΟΞΕΟΣ =
V1 + V2

C'ΑΛΑΤΟΣ =M M
V1 + V2

 

Από την έκφραση της Κa έχουμε: 

 

Β3. Βρίσκουμε το pH του διαλύματος του CH3COOΝα πριν την προσθήκη του Η2Ο. 

 

Από την έκφραση της Κb έχουμε: 
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Έστω C’’ΑΛΑΤΟΣ’ η νέα συγκέντρωση του άλατος. 

 

Από την έκφραση της Κb έχουμε: 

 

 

 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1   μεταφορικό, αιμοσφαιρίνη , μυοσφαιρίνη 

Γ2    β 

Γ3    Α.  Λ     Β . Λ  Γ. Λ  Δ .Σ 
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Γ4     1 Δ  2 Α  3 Ε  4 Β 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1  

Γλυκονεογένεση ονομάζουμε τη μεταβολική πορεία σύνθεσης της γλυκόζης από μη 

υδατανθρακικές πρόδρομες ενώσεις. Τα κύρια, μη υδατανθρακικά, πρόδρομα μόρια που 

χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση της γλυκόζης είναι το γαλακτικό οξύ, ορισμένα αμινοξέα 

που ονομάζονται γλυκοπλαστικά αμινοξέα (π.χ. αλανίνη) και η γλυκερόλη. Τα μόρια αυτά 

εισέρχονται στη μεταβολική πορεία της γλυκονεογένεσης σε διαφορετικά σημεία. 

Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί τη γλυκόζη ως βασικό καύσιμο. Η καθημερινή απαίτηση του 
εγκεφάλου ενός ενηλίκου σε γλυκόζη είναι 120 gr περίπου, ποσότητα η οποία αποτελεί τα 
3/4 της γλυκόζης που χρειάζεται ολόκληρο το σώμα (160 gr). Η ποσότητα της γλυκόζης η 
οποία υπάρχει στα υγρά του σώματος είναι περίπου 20 gr και αυτή η οποία διατίθεται άμεσα 
από το γλυκογόνο, το οποίο αποτελεί την αποταμιευτική μορφή της γλυκόζης στα θηλαστικά, 
είναι περίπου 190 gr. Ετσι τα αποθέματα του οργανισμού σε γλυκόζη είναι αρκετά, για να 
καλύψει ο οργανισμός τις ανάγκες του για μια ημέρα περίπου. Προκειμένου όμως να 
μπορέσει ο οργανισμός να επιβιώσει για μεγαλύτερη περίοδο ασιτίας, πρέπει να συνθέσει 

γλυκόζη από μη υδατανθρακικές πηγές. Ακόμη η γλυκονεογένεση είναι απαραίτητη σε 
περιόδους εντατικής άσκησης, οπότε παράγεται μεγάλη ποσότητα γαλακτικού οξέος.  

Το κύριο όργανο της γλυκονεογένεσης είναι το ήπαρ. Σύνθεση γλυκόζης γίνεται επίσης και 
στο φλοιό των νεφρών, αλλά η ολική ποσότητα της παραγόμενης γλυκόζης στους νεφρούς 
είναι το 1/10 της ποσότητας που παράγεται στο ήπαρ. 

 Η γλυκονεογένεση βοηθά όταν στη διατήρηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε 
φυσιολογικά όρια, ώστε ο εγκέφαλος και οι μυς να αντλούν τη γλυκόζη που χρειάζονται, για 
να ικανοποιήσουν τις μεταβολικές τους ανάγκες. 

Δ2 

Γ  γλυκόλυση 
Δ γαλακτική ζύμωση 
Φ αλκοολική ζύμωση 
Κ κύκλος του κιτρικού οξέος  

Θ οξειδωτική φωσφορυλίωση  
 
Δ3  

Ε1 φωσφορυλάση 
Ε2 συνθετάση 

Ε3 γαλακτική αφυδρογονάση 
Ε4 πυροσταφιλική αφυδρογονάση 
 
Δ4 

Οι αντιδράσεις του κύκλου του κιτρικού οξέος (Κ) πραγματοποιούνται μέσα στα μιτοχόνδρια, 

ενώ οι  αντιδράσεις της γλυκόλυσης (Γ), οι οποίες επιτελούνται στο κυτταρόπλασμα. 


