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26νο Παλειιήληνο Μαζεηηθόο Γηαγωληζκόο Υεκείαο - 17 Mαξηίνπ 2012
Γ΄ΛΤΚΔΗΟΤ

- Γηάξθεηα δηαγσληζκνχ 3 ώξεο.
Μελ μεράζεηε λα γξάςεηε επαλάγλσζηα, ζην ρψξν πνπ ζα θαιπθζεί αδηαθαλψο, ην
όλνκά ζαο, ηε δηεύζπλζή ζαο, ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζαο, ην όλνκα ηνπ ζρνιείνπ
ζαο, ηελ ηάμε ζαο θαη ηέινο ηελ ππνγξαθή ζαο.
-

- Να θαιχςεηε ηα ζηνηρεία ζαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί ε ηαπηόηεηά ζαο
θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ γξαπηνχ ζαο.
- Γηα θάζε εξψηεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο (επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ) κηα θαη κφλνλ
απάληεζε απφ ηηο ηέζζεξηο αλαγξαθφκελεο είλαη ζσζηή. Να ηελ επηζεκάλεηε θαη λα
γξάςεηε ην γξάκκα ηεο ζσζηήο απάληεζεο (α, β, γ ή δ) ζηνλ πίλαθα ηεο ζειίδαο 7,
ΓΙΦΩΣ ΣΦΟΛΙΑ. Κάζε ζσζηή απάληεζε ηνπ 1νπ Μέξνπο ιακβάλεη 2 κνλάδεο
(ζπλνιηθά 60 κνλάδεο).
Πξνζνρή:
H ζειίδα κε ηηο Απαληήζεηο ηωλ Δξωηήζεωλ Πνιιαπιήο Δπηινγήο πξέπεη λα
επηζπλαθζεί ζην Σεηξάδην ηωλ Απαληήζεωλ.
- Οη απαληήζεηο γηα ηηο αζθήζεηο ηνπ 2νπ Μέξνπο ζα γξαθνχλ ζην ηεηξάδην ησλ
απαληήζεσλ. Οη βαζκνί γηα ηηο αζθήζεηο ηνπ 2νπ Μέξνπο είλαη ζπλνιηθά 40 κνλάδεο.
- ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΧΝ = 100
- Θα βξαβεπζνχλ νη καζεηέο κε ηηο ζπγθξηηηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο.

ΣΑΘΔΡΔ

Σηαζεξά Avogadro, N A = 6,02 ·1023 mol-1
Σηαζεξά Planck, h = 6,6·10-34 J s
Σηαζεξά αεξίσλ R = 8,31 J K-1 mol-1 = 0,082 L atm mol-1 K-1
Μνξηαθφο φγθνο αεξίνπ ζε STP V m = 22,4 L/mol
ξΗ2Ο= 1 g/mL
K w = 10-14 mol2 L-2 ζηνπο 25 °C

ρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Αηνκηθά βάξε):
H=1

C = 12

O = 16

N = 14

Mg = 24

S = 32

Cl = 35,5

Na = 23

Zn = 65,4

Br = 80

I = 127

Cu = 63,5

Fe = 56

Al = 27

Ti = 48

F = 19

Mn = 55

Cr = 52

K = 39

Ca = 40
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ΜΔΡΟ 1Ο

1. H ζηαζεξά Κb (HS ) είλαη ε ζηαζεξά ηζνξξνπίαο ηεο αληίδξαζεο:
α. HS + H2O ⇌ H2S + OH
β. HS + H2O ⇌ S2

+ Η3Ο+

γ. HS + OΗ- ⇌ S2 + Η2Ο
δ. HS + H3O+ ⇌ H2S + Η2Ο
2. Σε πδαηηθφ δηάιπκα HCOOH πξνζηίζεηαη κηθξή πνζφηεηα HCOONa(s), ρσξίο κεηαβνιή
ηνπ φγθνπ ηνπ δηαιχκαηνο. Πνην απφ ηα παξαθάησ κεγέζε απμάλεηαη:
α. ν βαζκφο ηνληηζκνχ ηνπ HCOOH
β. ε [Η3Ο+]
γ. ε [ΟΗ ]
δ. ην pOH ηνπ δηαιχκαηνο
3. Τν 42Mo ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε έρεη άζξνηζκα θβαληηθψλ αξηζκψλ spin (ms):
α. 3
β. 3/2
γ. 1/2
δ. 2
4. Καηά ηελ αλαγσγή ηεο πξνπαλφλεο κε Η2, ν ζ δεζκφο κεηαμχ C θαη O κεηαηξέπεηαη απφ:
α. sp2-p ζε sp3-p
β. sp2-s ζε sp3-s
γ. sp-p
ζε sp2-p
δ. sp-p ζε sp3-p
5. Σην αλζξαθηθφ ηφλ CO32 , ηα πβξηδηθά ηξνρηαθά ηνπ άλζξαθα είλαη:
α. sp
β. sp3
γ. sp2 θαη sp3
δ. sp2
6. Γελ είλαη αιθαιηθφ ην πδαηηθφ δηάιπκα ηεο νπζίαο:
α. CH3-CH2-COONa
β. C6H5-OH γ. CH3-C≡C-Na

δ. CH3-CH2-ONa

7. Πεξηέρεη κφλν ζ δεζκνχο ην κφξην :
α. ηνπ πξνπαληθνχ νμένο
β. ηεο πξνπαλάιεο
γ. ηνπ πξνπαλνληηξηιίνπ
δ. ηεο 2-πξνπαλφιεο
8. Καηά ηελ αλάκεημε 20 mL δηαιχκαηνο Ca(OH)2 0,02 M κε 80 mLδηαιχκαηνο HNO3
0,01M, πξνθχπηεη δηάιπκα κε pH:
α. 12
β. 2
γ. 7
δ. 9
9. Τα πδαηηθά δηαιχκαηα ηξηψλ κνλνπξσηηθψλ νμέσλ ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ έρνπλ ηηκέο pH 4, 3 θαη 3
αληίζηνηρα. O φγθνο δηαιχκαηνο NaOH πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 10 mL
απφ ην θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ δηαιχκαηα είλαη αληίζηνηρα 1 mL, 12 mL θαη 1 mL.
Γηα ηελ ηζρχ ησλ παξαπάλσ νμέσλ ζα ηζρχεη:
α. ΗΓ > ΗΒ > ΗΑ
β. ΗΓ > ΗΑ > ΗΒ
γ. ΗΒ > ΗΑ > ΗΓ
δ. ΗΑ > ΗΓ > ΗΒ
10. Τν ζηνηρείν κε ειεθηξνληαθή δνκή [Ar] 3d8 4s2 αλήθεη:
α. ζηελ 4ε πεξίνδν θαη ζηελ 2ε νκάδα ηνπ Π.Π.
β. ζηελ 4ε πεξίνδν θαη ζηελ 10ε νκάδα ηνπ Π.Π.
γ. ζηελ 3ε πεξίνδν θαη ζηελ 10ε νκάδα ηνπ Π.Π.
δ. ζηελ 4ε πεξίνδν θαη ζηελ 8ε νκάδα ηνπ Π.Π.
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11. Απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ζχκπινθα ηφληα ζρεκαηίδεη ην :
α. 37Rb
β. 13Al
γ. 28Ni
δ. 15P
12. Απφ ηηο επφκελεο ειεθηξνληαθέο δνκέο, αληηζηνηρνχλ ζηηο δνκέο ηνπ ηφληνο
ηνπ ηφληνο 9F ζηε ζεκειηψδε θαηάζηαζε:
1s2 2s2 2p6 3s2
(I)
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 (II)
1s2 2s2 2p6
(III)
2
2
5
1s 2s 2p
(IV)
1s2 2s2 2p4
(V)
α. νη (I) θαη (IV)

β. ε (III)

γ. νη (II) θαη (V)

2+
12Mg

θαη

δ. νη (III) θαη (V).

13. Η πξψηε ελέξγεηα ηνληηζκνχ ηνπ Νa(g) είλαη ίζε κε 495,8 kJ/mol. Η κηθξφηεξε δπλαηή
ζπρλφηεηα θσηφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνληηζκφ ζε έλα άηνκν Na είλαη:
α. 4,76.1014 s-1
β. 7,50.1014 s-1
γ. 1,24.1015 s-1
δ. 3,15.1015 s-1
14. Γηα έλα ζηνηρείν ην νπνίν έρεη ζηε ζεκειηψδε ηνπ θαηάζηαζε πέληε p ειεθηξφληα ζηελ
εμσηεξηθή ζηηβάδα, ν κηθξφηεξνο αηνκηθφο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα έρεη είλαη:
α. 9
β. 17
γ. 1
δ. 8
15. Απφ ηα ηφληα: Α: 8O2 , Β: 11Να+, Γ: 9F , Γ: 12Mg2+, Δ:
κεγαιχηεξε αθηίλα έρνπλ αληίζηνηρα:
α. Α, Δ
β. Γ, Γ
γ. Β, Γ
δ. E, Α

13Al

3+

ηε κηθξφηεξε θαη ηε

16. Τα ζηνηρεία: 16S, 20Ca, 17Cl ζρεκαηίδνπλ ηα νμείδηα SO3, CaO, Cl2O7. Ιζνκνξηαθέο
πνζφηεηεο ησλ ηξηψλ νμεηδίσλ δηαιχνληαη ζε Η2Ο θαη ζρεκαηίδνληαη ηα δηαιχκαηα Γ1,
Γ2, Γ3 αληίζηνηρα, ηα νπνία έρνπλ φια ηνλ ίδην φγθν. Η δηάηαμε ησλ δηαιπκάησλ θαηά
απμαλφκελε ηηκή pH είλαη:
α. Γ2<Γ1<Γ3
β. Γ3<Γ1<Γ2
γ. Γ3=Γ1<Γ2
δ. Γ1<Γ3<Γ2
17. Κνξεζκέλν δηάιπκα Mg(OH)2 έρεη pH = 10,5 ζηνπο 25ν C. Η δηαιπηφηεηα ηνπ Mg(OH)2
ζε mol/L ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, είλαη:
α. 1,5·10-4
β. 3,0·10-4
γ. 1,0·10-3,5
δ. 1,0·10-10,5
18. Η νξγαληθή έλσζε Α ζεξκαίλεηαη κε ππθλφ δηάιπκα ΚΟΗ θαη παξάγνληαη δχν νξγαληθέο
ελψζεηο Β θαη Γ. Η έλσζε Β νμεηδψλεηαη κε φμηλν δηάιπκα KMnO4 ελψ ε έλσζε Γ δίλεη
ηελ αινγνλνθνξκηθή αληίδξαζε. Η Α είλαη:
α. κεζαληθφο κεζπιεζηέξαο
β. αηζαληθφο κεζπιεζηέξαο
γ. κεζαληθφο πξνππιεζηέξαο
δ. κεζαληθφο ηζνπξνππιεζηέξαο
19. Σε έλα εξγαζηήξην ππάξρεη κφλν ππθλφ δηάιπκα HCl (Γ1), ην νπνίν έρεη, ζηνπο 25ν C,
pH= 0. Γηα λα παξαζθεπαζηνχλ 50,0 mL δηαιχκαηνο HCl ην νπνίν λα έρεη, ζηνπο 25ν C,
pH= 2 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ:
α. 0,5 mL Γ1 θαη 45,0 mL Η2Ο
β. 10,0 mL Γ1 θαη 40,0 mL Η2Ο
γ. 5,0 mL Γ1 θαη 45,0 mL Η2Ο
δ. 0,5 mL Γ1 θαη 49,5 mL Η2Ο
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20. Απφ ηα αθφινπζα κφξηα επίπεδν είλαη ην:
α. CH3COOΗ
β. CH3COCH3

γ. HCHO

δ. CH3C CH

21. Απφ ηα επφκελα άηνκα θαη ηφληα, ιηγφηεξα αζχδεπθηα (κνλήξε) ειεθηξφληα έρεη ην:
α. 25Mn
β. 24Cr
γ. 26Fe2+
δ. 26Fe3+
22. Η ζηαζεξά ηνληηζκνχ Ka ηνπ CH3COOH ζηνπο 25 C είλαη ίζε κε 1,8 10-5. Γηα ηελ Ka ηνπ
CH3COOH ζηνπο 40 C ηζρχεη:
α. Ka = 1,8 10-5
β. Ka > 1,8 10-5 γ. Ka < 1,8 10-5
δ. Ka 1,8 10-5
23. Τν δηάιπκα NH4CN 0,1 Μ έρεη pH = 9,2. Μεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ ηνληηζκνχ Kb ηεο NH3
θαη Ka ηνπ HCN, ηζρχεη:
α. Kb = Ka
β. Kb < Ka
γ. Kb > Ka
δ. Kb << Ka
24. Απφ ην ζρήκα ρεκηθψλ εμηζψζεσλ πνπ αθνινπζεί:

A

+K 2 Cr2 O7

A

+SOCl2

H
Γ

B
+Μg (ζε άλπδξν αηζέξα)

+Η 2 O
-Mg(OH)Cl

+Ι 2 +ΝαOΗ
-CΗl3

+K 2Cr2O7

H

CΟ 2

ζπκπεξαίλεηαη φηη ε νξγαληθή έλσζε Α είλαη:
α. ε κεζαλφιε

β. ε κεζαλάιε

γ. ε αηζαλφιε

δ. ε αηζαλάιε

25. Σηηο αληηδξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ νμέα θαηά Brönsted θαη Lowry είλαη αληίζηνηρα:
(i) HC2O4 + HS ⇌ C2O42 + H2S
(ii) H2S + CO32 ⇌ HCO3 + HS
α. (i) HC2O4 , H2S θαη (ii) H2S, HCO3
β. (i) H2S, HS θαη (ii) H2S, HCO3
2
γ. (i) C2O4 , H2S θαη (ii) H2S, HCO
δ. (i) HC2O4 , H2S θαη (ii) H2S, CO32
26. Λακβάλεηαη δηάιπκα κε κεγαιχηεξν pH απφ ηελ αλάκημε ίζσλ φγθσλ:
α. HCl 0,2 M κε NH3 0,2 M
β. CH3COOH 0,2 M κε KOH 0,2 M
γ. HCl 0,1 M κε NH3 0,2 M
δ. HCl 0,1 M κε NaOH 0,2 M
27. Μέζα ζηελ ίδηα νµάδα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα ε ειεθηξαξλεηηθφηεηα:
α. απμάλεηαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ.
β. απμάλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ.
γ. απφ θάησ πξνο ηα πάλσ απμάλεηαη ζηα µέηαιια θαη ειαηηψλεηαη ζηα αµέηαιια.
δ. µεηαβάιιεηαη θαηά ηξφπν πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε νµάδα.
28. Πνηα απφ ηηο επφκελεο πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε;
α. Οη ηνληηθέο ελψζεηο δελ είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
β. Tα αιθάιηα δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νκνηνπνιηθέο ελψζεηο.
γ. Όιεο νη ηνληηθέο ελψζεηο είλαη ζηεξεέο (ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο).
δ. Οη νκνηνπνιηθέο ελψζεηο είλαη αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
4
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29. Πνηo απφ ηα επφκελα αληφληα είλαη ε αζζελέζηεξε βάζε θαηά Bronsted-Lowry;
α. F
β. Cl
γ. HCO3
δ. CH3COO
30. Πφζα mL δηαιχκαηνο ΚΟΗ(aq) 1Μ πξέπεη λα πξνζζέζσ ζε 100 mL δηαιχκαηνο
HCOOH(aq) 0,1Μ, γηα λα πξνθχςεη ην δηάιπκα πνπ λα έρεη [ΗCΟΟ-] = 3[HCOOH]
α. 5 mL
β. 7,5 mL
γ. 25 mL
δ. 75 mL
ΜΔΡΟ 2Ο
ΑΚΖΖ 1ε
Με ηνλ φξν «ελψζεηο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ» ραξαθηεξίδνληαη νη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ
πεξηέρνπλ ρξψκην ζε αξηζκφ νμείδσζεο +6. Οη ελψζεηο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ άιισλ γηα ηελ παξαγσγή αλνμείδσηνπ ράιπβα, γηα ηελ
θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία αληηδηαβξσηηθψλ επηθαιχςεσλ. Η
παγθφζκηα παξαγσγή ηνπο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 100.000.000 kg εηεζίσο.
Σε πδαηηθά δηαιχκαηα ην εμαζζελέο ρξψκην (Cr6+) ππάξρεη ππφ ηε κνξθή χπωμικών ιόνηων
(CrO42 ), όξινων χπωμικών ιόνηων (HCrO4 ) θαη διχπωμικών ιόνηων (Cr2O72 ), κεηαμχ ησλ
νπνίσλ απνθαζίζηαληαη νη ηζνξξνπίεο:
(1)
(2)

Cr2O72 (aq) + H2O(l)
2HCrO4 (aq)
HCrO4 (aq) + H2O(l)
CrO42 (aq) + H3O+

K1 = 10
K2 = 10

1
6

α) Να ππνινγίζεηε: (α1) ηε ζπγθέληξσζε θαη (α2) ην pH, πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Κ2Cr2O7 , ην
νπνίν pH έρεη ξπζκηζηεί κε πξνζζήθε νμένο, ψζηε ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο λα ηζρχεη ε
ζρέζε: [CrO42 ]=[HCrO4 ]=[Cr2O72 ].
β) Να ππνινγίζεηε ηελ ζηαζεξά ηζνξξνπίαο ηεο αληίδξαζεο:
(3)

Cr2O72 + 3H2O

2CrO42 + 2H3O+

K3

γ) Να βξείηε πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα κεηαηνπηζζεί ε ηζνξξνπία (3) φηαλ πξνζζέζνπκε ζε
πδαηηθφ δηάιπκα Κ2Cr2O7:
γ1.
ΚΟΗ(s)
γ2.
HCl(g)
γ3.
Η2Ο(l)
Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο.
δ) Λφγσ ηεο πςειήο ηνμηθφηεηαο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ (θαξθηλνγφλν) πξέπεη κεηά ην
ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ φζν δηάιπκα πεξηζζεχεη λα κεηαηξέπεηαη ζην κε ηνμηθφ ηξηζζελέο
ρξψκην (Cr3+). Σην εξγαζηήξην απηφ επηηπγράλεηαη κε ζέξκαλζε, ζηνπο 80νC, δηαιχκαηνο
εμαζζελνχο ρξσκίνπ ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί πεξίζζεηα ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ
(Η2Ο2), παξνπζία H2SO4 . Καηά ηε δηαδηθαζία απηή παξάγεηαη Cr3+ θαη εθιχεηαη Ο2.
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο λα ζπκπιεξψζεηε ηελ παξαθάησ αληίδξαζε (νπζίεο πνπ
ιείπνπλ θαη ζηνηρεηνκεηξηθνί ζπληειεζηέο):

αΚ2CrO4 + βΗ2Ο2 + γH2SO4

5
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ΑΚΖΖ 2ε
Κνξεζκέλε κνλνζζελήο αιθνφιε Α αληηδξά κε δηάιπκα Ι2 θαη ΝαΟΗ θαη παξάγνληαη θίηξηλν
ίδεκα Γ θαη νξγαληθή έλσζε Β. 2,4 g ηεο έλσζεο Β δηαιχνληαη ζε νξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ
ζε νγθνκεηξηθή θηάιε φγθνπ 250 mL θαη ην δηάιπκα ζπκπιεξψλεηαη κε λεξφ κέρξη ηε
ραξαγή (Γ1). Τν δηάιπκα Γ1 έρεη, ζηνπο 25ν C, pH=9, θαη αληηδξά πιήξσο κε ηελ
+
απαηηνχκελε πνζφηεηα HCl(g), ρσξίο κεηαβνιή
Υ Ζ2SO4/H
Φ Ζ2Ο/H+
Α
ηνπ φγθνπ ηνπ, νπφηε πξνθχπηεη δηάιπκα Γ2 κε
H2SO4
SOCl
pH=3.
Λ
α. Να βξεζνχλ νη ζπληαθηηθνί ηχπνη ησλ
+
H2O/H
ελψζεσλ Α, Β θαη Γ.
Ε
Γ KCN
Δ
2

β. Να γξαθνχλ νη ζπληαθηηθνί ηχπνη φισλ ησλ
ελψζεσλ ηνπ δηπιαλνχ ζπλζεηηθνχ ζρήκαηνο.

H2/Ni

Θ

γ. Να ππνινγηζηεί ν φγθνο δηαιχκαηνο KMnO4 0,5 M, o νπνίνο κπνξεί λα απνρξσκαηηζηεί
απφ ηζνκνξηαθφ κείγκα ησλ Υ θαη Α κάδαο 29,6 g.
ΑΚΖΖ 3ε
Με επίδξαζε πδξνβξσκίνπ ζε αιθέλην (Α) πξνθχπηεη αιθπινβξσκίδην (Β) ην νπνίν αληηδξά
κε καγλήζην ζε άλπδξν αηζέξα θαη δίλεη έλσζε Γ. Η έλσζε Γ αληηδξά κε x g αιδευδεο (Γ)
θαη κε πδξφιπζε ηνπ πξντφληνο ηνπο παξάγεηαη νξγαληθή έλσζε Δ πνπ είλαη θαηά 8,8g
βαξχηεξε απφ ηελ αιδευδε. Η έλσζε Γ παξαζθεπάδεηαη κε επίδξαζε λεξνχ ζε αιθίλην.
Δπίζεο, x g ηεο έλσζεο Γ αληηδξνχλ κε πδξνθπάλην θαη δίλνπλ έλσζε Ε, ε νπνία κε επίδξαζε
λεξνχ δίλεη νξγαληθή έλσζε Θ πνπ έρεη κάδα 18g. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ
αληηδξάζεσλ θαη ηνπο ζπληαθηηθνχο ηχπνπο ησλ ελψζεσλ Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Θ.
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ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ Γ΄Λπθείνπ 1νπ ΜΔΡΟΤ
ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ
1ν ΜΔΡΟ: ΑΠΑΝΣΖΔΗ ζηηοΔξωηήζεηο Πνιιαπιήο Δπηινγήο
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Υώξνο κόλν γηα ηνπο Βαζκνινγεηέο Γ΄Λπθείνπ
26νπ ΠΓMX (17-03-2012)
Eπώλπκν - Όλνκα βαζκνινγεηώλ:1.
2.
1ν ΜΔΡΟ:

Eξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο

Οξζέο απαληήζεηο x 2 =

. . . . . . . . . . = . . . . . . . / 60 βαζκνί

:

2ν MEPO: Πξνβιήκαηα
1. .................. /15
2. .................. /15
3. .................. /10
YNOΛO:

ΣΔΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ :

/40

/100
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