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Συντονιστές / τριες Χηµείας  

Καθηγητές / τριες Χηµείας   

14η Παγκύπρια Ολυµπιάδα Χηµείας 2014 
Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την Α’ και Β’ τάξη Λυκείου 

Προκηρύσσεται ο διαγωνισµός της 14ης Παγκύπριας Ολυµπιάδας Χηµείας 2014 για την Α' και 
Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου, ο οποίος διοργανώνεται από την Παγκύπρια Ένωση Επιστη-
µόνων Χηµικών (ΠΕΕΧ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί και για τις δύο τάξεις την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, στις 10:00 
π.µ. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 2 ώρες για την Α' τάξη και 3 ώρες για τη Β' τάξη. 

Από το διαγωνισµό της Α' τάξης οι δύο πρώτοι αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής στην 
Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστήµης EUSO 2015, µε τις προϋποθέσεις (i) ότι θα επιλέξουν το 
µάθηµα της Χηµείας στη Β΄ τάξη και (ii) ότι θα εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για συµµετοχή 
της οµάδας της Κύπρου. Στην περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων ατόµων από δύο (2) εκ 
των συµµετεχόντων, τότε αυτά θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε δύο (2) ανοιχτού τύ-
που ερωτήσεις, σε ηµεροµηνία και χώρο που θα καθοριστούν αργότερα, εκτός αν οι ισοβαθµή-
σαντες συµφωνήσουν σε διενέργεια κλήρωσης.  
Οι µαθητές/τριες που θα επιλεγούν, έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν, κατά τους 
µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, µαθήµατα Χηµείας στο επίπεδο και ύλη της EUSO. Στην περί-
πτωση που κάποιος/α, από τους δύο ή και οι δύο δεν θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθη-
σης των µαθηµάτων, θα αντικατασταθούν από τους/τις πρώτους/ες επιλαχόντες/χούσες. 

Από το διαγωνισµό της Β' τάξης θα επιλεγούν οι 30 καλύτεροι, οι οποίοι θα έχουν δι-
καίωµα συµµετοχής στη Β' φάση της Ολυµπιάδας, που έχει ως σκοπό την επιλογή της τε-
τραµελούς οµάδας που θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στη ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Χηµείας του 
2015, µε την προϋπόθεση ότι θα εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για συµµετοχή της οµάδας 
της Κύπρου. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές και µαθήτριες δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων που 
έχουν βαθµό τουλάχιστο 18, το πρώτο τετράµηνο, στη Χηµεία και έχουν καταβάλει το 
ποσό των 6 (έξι) ευρώ στον Καθηγητή τους.  

Απονέµονται κατά σειράν επιτυχίας 1ο, 2ο και 3ο χρηµατικό βραβείο. Τα βραβεία αυτά 
µπορούν να µοιραστούν σε δύο µαθητές αλλά ο µέγιστος αριθµός διακριθέντων για τα πρώ-
τα τρία βραβεία παραµένει 3.  
Στους 30 πρώτους κάθε τάξης ανάλογα µε τη βαθµολογία θα απονεµηθούν χρυσό, αργυ-
ρό ή χάλκινο µετάλλιο και τιµητικό δίπλωµα.  
Σε όλους τους µαθητές θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχής στο διαγωνισµό και αναµνηστικό 
δώρο. 

Οι µαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να δηλώ-
σουν συµµετοχή, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014, στους καθηγη-
τές/τριες τους, καταβάλλοντας και το αντίτιµο συµµετοχής. 

Οι Kαθηγητές/τριες αφού πάρουν όλες τις συµµετοχές των µαθητών τους, συµπληρώνουν 
ένα έντυπο για κάθε σχολείο, σύµφωνα µε το εικονικό έντυπο της επόµενης σελίδας. Αυτό το 
έντυπο το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: olympiadaxhmeias@gmail.com και παρα-
δίδουν αντίγραφό του µαζί µε το απαιτούµενο ποσό στους Επαρχιακούς Συντονι-
στές/στριες.  

 



                          ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΕΕΧ) 

Pancyprian Union of Chemists (PUC) 

Τηλ.: 22892767, 99337729 
Τ.Θ. 28361, 2093 Λευκωσία, Κύπρος                                                

                              www.chemistry.org.cy 
 Ηλεκτρ.ταχ.: psleon@ucy.ac.cy 

Εξεταστέα ύλη για την Α' τάξη: 
1. Βασικές Έννοιες: 

• Με τι ασχολείται η Χηµεία, δοµικά σωµατίδια ύλης, δοµή του ατόµου, ατοµικός και µαζι-
κός αριθµός 

2. Περιοδικός Πίνακας-∆εσµοί: 
• Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων (απλό µοντέλο για το άτοµο, κατανοµή ηλεκτρονίων σε 
στιβάδες) 
• Κατάταξη στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας), χρησιµότητα του Περιοδικού Πίνακα 
• Γενικά  για το χηµικό δεσµό. Παράγοντες που καθορίζουν τη χηµική συµπεριφορά του 
ατόµου, Ηλεκτρόνια Σθένους,  Είδη χηµικού δεσµού (Ιοντικός δεσµός, οµοιοπολικός µη πο-
λικός και πολικός δεσµός), χαρακτηριστικά ιοντικών και µοριακών ενώσεων 
• Η γλώσσα της Χηµείας: Γραφή χηµικών τύπων ανόργανων χηµικών ενώσεων 
• Ονοµατολογία ανόργανων χηµικών ενώσεων  

3. . Εργαστηριακές ασκήσεις:     
• Πυροχηµική ανίχνευση µετάλλων  
• ∆ραστικότητα µετάλλων 
• Είδος του Χηµικού ∆εσµού και Ιδιότητες των Χηµικών Ενώσεων 

 

Εξεταστέα ύλη για τη Β' τάξη: 

• Ταξινόµηση της ύλης: ∆ιαλύµατα, Περιεκτικότητες διαλυµάτων, ∆ιαλυτότητα 
• Στοιχειοµετρία: Βασικές έννοιες, Συγκέντρωση διαλύµατος, Στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί 
• ∆ιαµοριακές δυνάµεις. Μεταβολές καταστάσεων της ύλης 
• Χηµική κινητική 
• Χηµική ισορροπία 
• Οξειδοαναγωγή 
• Ηλεκτρολύτες 
• Οξέα - Βάσεις 
• Υδατικά διαλύµατα Ηλεκτρολυτών 
• Όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται στα πιο πάνω θέµατα. 
 

         Έντυπο ∆ήλωσης Συµµετοχής Μαθητών για την Ολυµπιάδα Χηµείας 2014 

Επίθετο Όνοµα Σχολείο Επαρχία Αριθµός τηλ. 

Γεωργίου  Γιώργος Λύκειο ………………. Λευκωσία 99999999 

          

          

          

          

          
 

Το συµπληρωµένο έντυπο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 
24 Μαρτίου 2014 στο e-mail: olympiadaxhmeias@gmail.com. 
 

Επισηµάνσεις:   
• Το πιο πάνω έντυπο συµπληρώνεται στην EXCEL.  
• Να γίνεται ξεχωριστός κατάλογος για την Α’ και Β’ Λυκείου 
• Τα ονόµατα αναγράφονται µε µικρά (ΟΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) γράµµατα. 
• ΟΛΑ τα ονόµατα, ανεξαρτήτως καταγωγής, θα γράφονται µε Ελληνικούς χαρακτήρες.  

 
Τονίζεται ότι οι µαθητές/τριες που θα λάβουν µέρος στην Ολυµπιάδα θα πρέπει, κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης, να έχουν µαζί τους το Ατοµικό ∆ελτίο Ταυτότητάς τους και πέννες χρώ-
µατος µπλε. 
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Γενικές Πληροφορίες για το διαγωνισµό 

Το γενικό συντονισµό για το διαγωνισµό θα έχει ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Χηµικών 
Καθηγητών Μηλιώτης Γιώργος (τηλ.97868811) και ο Συντονιστής Ολυµπιάδων του Συνδέ-
σµου Χηµικών Καθηγητών Στυλιανού Παναγιώτης (τηλ.99461491)  

Tα εξεταστικά κέντρα και οι Συντονιστές/τριες κατά επαρχία είναι: 
 

 

Λευκωσία . Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Ακρόπολης 

Σ
υ
ν
το
ν
ισ
τέ
ς
 • Μανδριώτης Αντώνης, Λύκειο Ακροπόλεως, τηλ.99657963  

• ∆ηµητρίου Άντρη, Παγκύπριο Γυµνάσιο, τηλ.99577527 

• Ερωτοκρίτου Γρηγορίου Άντρη, Λύκειο Παλιοµετόχου, τηλ.99557250  

• Σταύρου Έλλη, Λύκειο Βεργίνας, τηλ.99497450 

Λεµεσός.  Εξεταστικό κέντρο: Λανίτειο Λύκειο 

Σ
υ
ν
το
ν
ι-

σ
τέ
ς
 

• Κουζαρίδη Έλενα. Β.∆., Λανίτειο Λύκειο, τηλ.99549048 

• Βασιάδου Μαρία, Λανίτειο Λύκειο, τηλ.9487801 

• Μουλλωτού Τασούλα, Λύκειο Απ. Λουκά Κολόσσι, τηλ.99612118 

Λάρνακα.  Εξεταστικό κέντρο: Παγκύπριο Λύκειο 

Σ
υ
ν
το

-
ν
ισ
τέ
ς
 

• Κονναρής Χαράλαµπος, Β.∆., Λύκειο Παραλιµνιού, τηλ.99665058 

• Χέλστροµ Σάββα Κούλα, Λύκειο Αγ. Γεωργίου, τηλ.99456740 

Ελεύθερη Αµµόχωστος.  Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Κοκκινοχωριών «Φώτη Πίττα» 

Σ
υ
ν
το

-
ν
ισ
τέ
ς
 

• ∆ηµητρίου Τασούλα, Λύκειο Κοκκινοχωριών,  τηλ.99371097 

• Κωνσταντίνου  Κωνσταντίνος, Λύκειο Κοκκινοχωριών , τηλ.99449579 

Πάφος.  Εξεταστικό κέντρο: Λύκειο Αγίου Νεοφύτου 

Σ
υ
ν
το
ν
ι-

σ
τέ
ς
 

• Ζαχαρίου Καλλιόπη, Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, τηλ.99529361 

• Κουτσού Μαρίνα, Λύκειο και Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς,  τηλ.99756028 

• Χρυσέλλης ∆ηµήτρης, Λύκειο  Γεροσκήπου, τηλ.99304648 


