
 
ΟΙ ΔΕΚΑ  ΕΝΤΟΛΕΣ  ΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
Παρατήρηση: Ο σημερινός φοιτητής του Τμήματος 

Χημείας και αυριανός Χημικός θα πρέπει, όταν 

προσέρχεται στις εξετάσεις του μαθήματος «Γενική 

Χημεία», να γνωρίζει απ’ έξω:  

(α) Τα στοιχεία των Ομάδων ΙΑ (Αλκαλιμέταλλα), ΙΙΑ 

(Αλκαλικές γαίες) και  ΙΙΙΑ (Ομάδα βορίου) – VIIIA 

(Ευγενή αέρια), καθώς και τα στοιχεία των Περιόδων 

1, 2, 3 και της 1ης σειράς μετάπτωσης (Sc – Zn), με τη 

σειρά που εμφανίζονται στον Περιοδικό Πίνακα (60 

από τα συνολικά 116 γνωστά στοιχεία). 

(β) Τα κατά προσέγγιση ατομικά βάρη των στοιχείων 

Η (1,0), C (12,0), N (14,0), O (16,0), Na (23,0) και Cl 

(35,5). 

(γ) Τον αριθμό του Avogadro NA = 6,022 1023/mol 

Για έναν Χημικό, όλα τα παραπάνω ΔΕΝ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ «ΠΑΠΑΓΑΛΙΑ» 



1. Χρόνος προσέλευσης – Αποχώρηση – Χρόνος 

περάτωσης των εξετάσεων 

Προσέλευση:  Τουλάχιστον 20 min πριν από την 
καθορισμένη βάσει του προγράμματος ώρα εξετάσεως. 
Αποχώρηση από την αίθουσα: Δεν επιτρέπεται πριν 
την παρέλευση μιας (1) ώρας από την εκφώνηση 
(παράδοση) των θεμάτων.  
Περάτωση: Με την εκπνοή του χρόνου που 
αναφέρεται στο πρόγραμμα (ο χρόνος μετρά από τη 
στιγμή που δίνονται τα θέματα). 
 
2. Παράδοση φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας  

Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι θα 
πρέπει να παραδώσουν την φοιτητική ή αστυνομική 
τους ταυτότητα στον επιτηρητή. Με την παράδοση του 
γραπτού και μετά τον έλεγχο των στοιχείων, 
επιστρέφεται στον εξεταζόμενο φοιτητή η φοιτητική ή 
αστυνομική του ταυτότητα. 
(Απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Χημείας, 
11/14.10.08).  
 
3. Φυσικές ανάγκες – Κάπνισμα 

Για τις φυσικές ανάγκες φροντίζουμε από πριν. 
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται κατά την ώρα των 
εξετάσεων. 
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4. Απορίες - Ερωτήσεις 

Μπορούν να τίθενται στον διδάσκοντα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης.  
 
5. Κόλλες εξετάσεων 

* Χρησιμοποιούμε μόνον αυτές που μάς δίνουν οι 
επιβλέποντες. 
* Συμπληρώνουμε επακριβώς και καθαρά όλα τα 
στοιχεία που έχει η σφραγίδα (ονοματεπώνυμο, αριθμό 
μητρώου, ημερομηνία κ.λπ.). 
* Ως πρόχειρο χρησιμοποιείται μόνον η τελευταία 
σελίδα κάθε διπλής κόλλας και όχι η κόλλα με τα 
θέματα ή άλλα προσωπικά χαρτιά ή το θρανίο... Στο 
επάνω μέρος αυτής της σελίδας γράφουμε με κεφαλαία 
τη λέξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ. 
* Αν χρειασθούμε περισσότερες κόλλες, καλό θα είναι 
να αριθμήσουμε τις σελίδες. 
* Εννοείται ότι σε κάθε επιπλέον κόλλα που ζητούμε, 
γράφουμε πάλι το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό 
μητρώου. 
 
6. Γραφική ύλη 

* Δύο στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε ή μαύρου.  
* Μολύβι, γομολάστιχα τρίγωνο, και διαβήτης για τα 
σχεδιαγράμματα. 

 3



* Υπολογιστής τσέπης με δυνατότητα εύρεσης ριζών, 
τριγωνομετρικών και λογαριθμικών μεγεθών 
(scientific calculator). 
 
7. Απαντήσεις των θεμάτων 

* Πρώτα διαβάζουμε προσεκτικά όλα τα θέματα. 
Αρχίζουμε με τα θέματα που ξέρουμε καλύτερα (η 
σειρά απάντησης των θεμάτων δεν έχει σημασία). 
* Απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση δεν λαμβάνονται υπ' 
όψιν. 
* Για το κάθε θέμα δεν επαναλαμβάνουμε την 
διατύπωσή του, αλλά δίνουμε άμεσα την απάντηση. 
Εννοείται ότι οι απαντήσεις αριθμούνται αντίστοιχα με 
τα δακτυλογραφημένα θέματα. 
* Ο αριθμός που δηλώνει το θέμα θα πρέπει να 
ξεχωρίζει (π.χ. τον γράφουμε στο μέσον της σειράς 
μέσα σε κύκλο). Αν ένα θέμα υποδιαιρείται σε (α), (β), 
(γ),... μέρη, δίνουμε την απάντηση με τον ίδιο τρόπο 
αρίθμησης φροντίζοντας και εδώ να ξεχωρίζει η κάθε 
επιμέρους απάντηση. 
* Δεν γράφουμε περισσότερα από αυτά που ζητούνται 
στο θέμα, αφού τα επιπλέον, αν μεν είναι σωστά δεν 
λαμβάνονται υπ' όψιν, αν όμως είναι λάθος 
επηρεάζουν αρνητικά τη βαθμολογία του θέματος. 
* Γράφουμε ευανάγνωστα και ορθογραφημένα, 
αποφεύγοντας τα διφορούμενα. 
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* Γενικά δεν σβήνουμε, αν κάνουμε λάθος. 
Διαγράφουμε το λανθασμένο και συνεχίζουμε 
παραδίπλα. 
* Τα σχεδιαγράμματα που φτιάχνουμε πρώτα με 
μολύβι, τα περνάμε στη συνέχεια από πάνω με στυλό. 
* Σε αριθμητικά προβλήματα θα πρέπει να βρίσκουμε 
το τελικό αποτέλεσμα και με τον σωστό αριθμό 
σημαντικών ψηφίων. Ανεκτέλεστες ή μισοτελειωμένες 
αριθμητικές πράξεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
* Οι διάφορες διαστάσεις αποτελούν μέρος της 
ασκήσεως και πρέπει να γράφονται δίπλα στο μέγεθος 
που προσδιορίζουν. Οι απλοποιήσεις πρέπει να 
γίνονται με μια «απαλή» διαγραφή, ώστε να φαίνεται 
αυτό που απλοποιήσαμε. 
 
8. Βαθμολογία 

Συνήθως δίνονται 10 θέματα που είναι ισότιμα μεταξύ 
τους. Το κάθε θέμα βαθμολογείται με άριστα το 10.  
Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού λαμβάνεται υπ’ 
όψιν και η επίδοση στο εργαστήριο Γενικής Χημείας. 
 
9. Κατά τη διάρκεια της εξετάσεως 

*Δεν «ανταλλάσσουμε» απόψεις, ούτε προσπαθούμε να 
λύσουμε τις απορίες μας συζητώντας μεταξύ μας. 
* Δεν δανειζόμαστε κομπιουτεράκια, στυλό, μολύβια 
κ.λπ. 
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* Δεν απλώνουμε τις κόλλες που έχουμε ήδη 
χρησιμοποιήσει πάνω στα έδρανα, ούτε ανοίγουμε 
«διάπλατα» την κόλλα στην οποία γράφουμε εκείνη τη 
στιγμή. Σ’ όλη τη διάρκεια της εξετάσεως φροντίζουμε 
ώστε οι κόλλες να βρίσκονται ακριβώς μπροστά μας. 
* ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ. 
* Απενεργοποιούμε τα κινητά μας τηλέφωνα και τα 
τοποθετούμε στην τσάντα μας. 
* Φεύγοντας, μη ξεχάσετε να πάρετε πίσω ό,τι είχατε 
φέρει στην αίθουσα εξετάσεων (βιβλία, σημειώσεις, 
γραφική ύλη, μπουφάν, ομπρέλες κλπ). 
* Επίσης, μπορείτε να πάρετε μαζί σας τις κόλλες με 
τα θέματα. 
 
10. Αποτελέσματα εξετάσεων 

* Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο 2-3 
εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 
* Στην προθήκη ανακοινώσεων του Εργαστηρίου 
Ανόργανης Χημείας (Νότιο Κτίριο Χημείας, 1ος 
όροφος), καθώς και στην παρούσα ιστοσελίδα, θα 
υπάρχουν τα θέματα με τις σωστές απαντήσεις και ο 
πίνακας βαθμολογίας. 
* Αν έχετε κάποιες αντιρρήσεις ως προς τον βαθμό ή 
θέλετε διευκρινίσεις ως προς τις απαντήσεις των 
θεμάτων, ζητήσετε να δείτε το γραπτό σας.  
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