
Θέµα 2ο 
 

2.1 

Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: 

   α) ενός αλκανίου µε πέντε άτοµα άνθρακα και διακλαδισµένη αλυσίδα, 

   β) µιας δευτεροταγούς αλκοόλης µε τρία άτοµα άνθρακα, 

   γ) µιας αλδεΰδης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα και διακλαδισµένη αλυσίδα. 

          (µονάδες  9) 

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: 

i) 1,2,3-προπανοτριόλη     ii) 2-βουτένιο 

(µονάδες 4) 

 

2.2   

Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις: 

α) ΗC≡CH + 2Br2 → 

β) CH3CH=CH2 + H2O → (κύριο προϊόν) 

γ) CH3COOH + NaOH → 

δ) CH3CH2ΟΗ + Na → 

(µονάδες 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Θέµα 4ο 
 

Σε εργαστήριο υπάρχουν τρεις αέριοι υδρογονάνθρκες: CH3CH3, CH2=CH2 και CH≡CH. 

 

Ένα µείγµα που περιέχει ίσα mol από το CH≡CH και το CH3CH3, έχει όγκο 4,48 L (σε 

STP). Το µείγµα αυτό διαβιβάζεται σε περίσσεια διάλυµατος  βρωµίου, Br2, σε 

τετραχλωράνθρακα. 

α) Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε mol) του Br2 που αντέδρασε και τη µάζα του 

προϊόντος (σε g). 

 (µονάδες 8) 

β) Το αέριο που εξέρχεται  από το διάλυµα χωρίς να αντιδράσει, συλλέγεται και 

καίγεται πλήρως µε την απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τον όγκο 

(σε L) του οξυγόνου που απαιτήθηκε για την καύση σε STP. 

 (µονάδες 10)                                                    

γ) Σε άλλο πείραµα 4,48 L CH2=CH2 αντιδρούν πλήρως σε κατάλληλες συνθήκες µε 

νερό. Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε mol) του προϊόντος. 

(µονάδες 7) 

 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Αr(H)=1,  Αr (C)=12, Αr (Ο)=16, Αr (Br)=80.  
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Θέµα 2ο 
 

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: 

      α) Η ένωση µε µοριακό τύπο C2H6O ανήκει οπωσδήποτε στην οµόλογη σειρά των 

αλκοολών. 

      β) Η ένωση CH3CΗ=O είναι κορεσµένη. 

      γ) Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από αιθάνιο. 

      δ) Το άτοµο του άνθρακα µπορεί να σχηµατίζει µόνο απλούς δεσµούς 

(µονάδες 4)  

    Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(µονάδες 8) 

 

2.2 

A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων  

ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C3H6Ο 

            (µονάδες 6) 

Β) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις 

 

α) HC≡CH  + H2O      (τελικό προϊόν) 

 

β) CH3CΟΟΗ + CH3CH2ΟΗ   

          (µονάδες 4+3) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Θέµα 4ο 

 

 
 
Σε ένα εργαστήριο πραγµατοποιούνται τα εξής πειράµατα: 
 
α) Όγκος  αλκενίου ίσος  µε 4,48 L (σε STP),  αντιδρά µε Η2Ο (g),  σε κατάλληλες 

συνθήκες και  µετατρέπεται πλήρως σε 12 g χηµικής ένωσης  Χ. 

Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο του αλκενίου και της ένωσης  Χ. 
   (µονάδες 12) 

β) Ποσότητα CH3CH2OH  ίση µε 0,92 g αντιδρά πλήρως µε Na. Να βρεθεί η 

ποσότητα (σε mol) κάθε προϊόντος  που παράγεται. 

(µονάδες 13) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Αr(H)=1,  Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 

 

 

Η
+ 

Hg/HgSO4 

H2SO4 
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Θέµα 2ο  /  16512.pdf
 

2.1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες:  

   α) Το κύριο προϊόν της προσθήκης ΗCl στο προπένιο είναι το 2-χλωροπροπάνιο. 

   β) Φυσικό αέριο ονοµάζεται το αέριο που παράγεται από τη σήψη της βιοµάζας. 

   γ) Η 2-προπανόλη είναι µια δευτεροταγής αλκοόλη. 

   δ) Το κύριο συστατικό των αλκοολούχων ποτών είναι η µεθανόλη. 

(µονάδες 4) 

 Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(µονάδες 8) 

      

2.2. 

A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων 

ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C4H8.  

(µονάδες 9)                                                                                                            

Β) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές 

εξισώσεις: 

α) CH3CH2COOH   +  Na2CO3  →  

β) CH2=CH2 + HCl→ 

             (µονάδες 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέµα 4ο  
 

∆ιαθέτουµε ποσότητα 0,3 mol ενός αλκενίου Α. 

α) Ποσότητα 0,1 mol του αλκενίου Α καίγεται πλήρως οπότε παράγονται 8,8 g CO2. Να 

προσδιορίσετε το µοριακό τύπο του Α. 

(µονάδες 10) 

 

β) Να υπολογίσετε τον όγκο  αερίου  Η2, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη υδρογόνωση 

ποσότητας  0,1 mol  του αλκενίου. 

(µονάδες 7) 

 

γ) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του Br2 που µπορεί να αντιδράσει µε 0,1 mol του 

αλκενίου Α. 

 (µονάδες 8) 

 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Br)=80. 
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2.1.   

Α. Να γράψετε το συντακτικό τύπο των παρακάτω οργανικών ενώσεων: 

   α)  2-προπανόλη 

   β) Βουτανάλη 

   γ) 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 

   δ) μεθυλοπροπανικό οξύ         

 (μονάδες 8) 

Β. Να γραφεί ο γενικός μοριακός τύπος των ομολόγων  σειρών στις οποίες ανήκουν 

καθεμιά από τις παραπάνω ενώσεις γ) και δ)         (μονάδες 2+3) 

 

2.2.  

Α. Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει κάθε μία από τις  παρακάτω ενώσεις; 

   α)CH3-OH    β)CH3-COOH    γ)CH3-CH=CH2         δ)CΗ3-CΗ=Ο             (μονάδες 8) 

Β. Ποια από τις παραπάνω ενώσεις αντιδρά με μαγνήσιο;              (μονάδα 1)  

    Να αιτιολογήσετε την   απάντησή σας.             (μονάδες 3) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: 

H ένωση Α είναι ένα αλκένιο με 4 άτομα άνθρακα στο μόριό του. 

Η ένωση Β είναι ένα αλκάνιο. 29 g του αλκανίου Β κατέχουν όγκο 11,2 L σε STP. 

α) 11,2 g του αλκενίου Α καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου.  

Να υπολογίσετε τα mol του οξυγόνου που απαιτούνται για την καύση.   

  (μονάδες 8)  

β) Να βρείτε τον μοριακό τύπο του αλκανίου Β.            (μονάδες 9) 

γ) Να υπολογίσετε την μάζα σε g του νερού που θα παραχθεί αν η παραπάνω 

ποσότητα του αλκανίου Β (29 g) καεί πλήρως με περίσσεια οξυγόνου.      (μονάδες 8) 

Δίνονται οι σχετικές  ατομικές μάζες:   Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
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2.1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις, γράφοντας τα προϊόντα και 

τους συντελεστές: 

α) CH3-CH=CH2 + H2O→ 

β)  CH3COOH + NaOH→ 

γ)  CH≡CH  +  H-CN→ 

δ)  CH3-CH2-CH2-OH + Na → 

             (μονάδες  12) 

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ)  ή λανθασμένες (Λ):  

α. Η χαρακτηριστική ομάδα « καρβοξύλιο»  είναι η 

 

β. Οι ενώσεις αιθένιο και προπένιο είναι διαδοχικά μέλη της ίδιας ομόλογης σειράς.  

γ. Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται και δίνουν ως  τελικό προϊόν κετόνη. 

(μονάδες  3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                          (μονάδες  3+3+4) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

Δίνονται 21 g ενός αλκενίου (Χ) και ορισμένη ποσότητα αιθενίου.  

α) Όλη η παραπάνω ποσότητα του αλκενίου απαιτεί 11,2 L υδρογόνου, μετρημένα 

σε STP, για να αντιδράσει πλήρως. Να προσδιορίσετε τον μοριακό τύπο του αλκενίου 

Χ.                (μονάδες  13) 

β) Η ποσότητα του αιθενίου πολυμερίζεται πλήρως. Το πολυμερές που προκύπτει 

έχει σχετική μοριακή μάζα Mr= 56.000. Να υπολογίσετε τον αριθμό  μορίων  του 

μονομερούς  που συνθέτουν ένα μόριο του πολυμερούς.                     (μονάδες  12) 

Δίνονται οι σχετικές μοριακές μάζες:  Ar(C)=12 , Ar(H)=1 
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2.1. Να γράψετε  τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων: 

α) Ο άκυκλος υδρογονάνθρακας (A) έχει 3 άτομα άνθρακα στο μόριό του και δεν 

αντιδρά με διάλυμα Br2 σε CCl4. 

β) Η ένωση C3H6O (Β) δεν μπορεί να οξειδωθεί, χωρίς διάσπαση της ανθρακικής της 

αλυσίδας . 

γ) Η αλκοόλη C3H8O (Γ) μπορεί να οξειδωθεί δίνοντας ως τελικό προϊόν καρβοξυλικό 

οξύ. 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                (μονάδες 3+3+4) 

 

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ)  ή λανθασμένες (Λ) :  

α) Η Χαρακτηριστική ομάδα των κετονών είναι η 

  

β) Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων 

έχει μοριακό τύπο C3H7COOH. 

γ) Η ένωση είναι μια κορεσμένη δισθενής αλκοόλη.  

 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                         (μονάδες 9) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο
  

Δίνονται οι παρακάτω ποσότητες χημικών ουσιών: 

Α. 4,48 L αλκανίου μετρημένα σε STP συνθήκες. 

Β. 10,4 g ακετυλενίου (CH≡CH) 

α)  Κατά την πλήρη καύση όλης της ποσότητας του αλκανίου παράγονται 18 g Η2Ο. 

Να προσδιορίσετε τον μοριακό τύπο του αλκανίου.            (μονάδες 13) 

β) Κατά την κατεργασία με νερό όλης της ποσότητας του ακετυλενίου, παρουσία 

κατάλληλων καταλυτών, παράγεται προϊόν Χ. Να υπολογίσετε τα mol του τελικού 

προϊόντος Χ.                                                                                    (μονάδες 12)   

Δίνονται οι σχετικές  ατομικές μάζεςAr(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
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2.1. Κατά την πυρόλυση της νάφθας, µεταξύ άλλων προϊόντων, παράγονται κατώτεροι 

ακόρεστοι υδρογονάνθρακες όπως αιθένιο, προπένιο, 1,3-βουταδιένιο κ.α. 

α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: 

i) αιθένιο,  

ii) προπένιο 

iii) 1,3-βουταδιένιο. 

(µονάδες 6) 

β) Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων: 

i) νερού στο αιθένιο 

    ii) χλωρίου, Cl2, στο προπένιο  

        (µονάδες 6) 

      

2.2. 

Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: 

    α) ενός αλκανίου µε τέσσερα άτοµα άνθρακα, µε διακλάδωση, 

    β) µιας δευτεροταγούς αλκοόλης µε τρία άτοµα άνθρακα, 

    γ) µιας αλδεΰδης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα, χωρίς διακλάδωση. 

          (µονάδες  9) 

Β) Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας: 

«Όλες οι ισοµερείς αλκοόλες µε µοριακό τύπο C4H9OH µπορούν να οξειδωθούν» 

 (µονάδες 1+3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θέµα 4ο 

 

Σε ένα εργαστήριο πραγµατοποιούνται τα ακόλουθα πειράµατα µε αλκοόλες: 

 

α) Σε ποσότητα 12 g κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α επιδρά νάτριο οπότε 

παράγονται 2,24 L (σε STP) του αερίου Η2. Να προσδιορίσετε το µοριακό τύπο της 

αλκοόλης Α. 

(µονάδες 13) 

β) Ποσότητα 0,2 mol µιας άλλης κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης µε µοριακό 

τύπο C4H9OH αφυδατώνεται πλήρως παρουσία πυκνού H2SO4 στους 170o C οπότε 

παράγεται ένωση Β η οποία µπορεί να αποχρωµατίσει διάλυµα Br2 σε 

τετραχλωράνθρακα. Να υπολογισετε τη µάζα (σε g) της ένωσης Β που παράγεται.  

(µονάδες 12) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Αr (H)=1,  Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 
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2.1.   

Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: 

   α) Οι χηµικές ενώσεις CΗ3CΟOH και CH3CH2COOH είναι ισοµερή οµόλογης σειράς. 

   β) Κατά την παρασκευή του γιαουρτιού ή άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων 

(ξινόγαλα κ.α.) συντελείται αλκοολική ζύµωση. 

 (µονάδες 2) 

  Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(µονάδες 4) 

 

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των  άκυκλων 

ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C3H6Ο. Να χαρακτηρίσετε το είδος της συντακτικής 

ισοµέρειας που εµφανίζουν µεταξύ τους. 

 (µονάδες 7) 

 

2.2. 

Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις: 

 

α)  CH3CH2ΟΗ  

 

β) CH3CH=CH2 + HCl → (κύριο προϊόν) 

γ) ΗC≡CH + 2ΗCl → (κύριο προϊόν) 

δ) CH4 +  O2 → (πλήρης καύση) 

(µονάδες 12) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θέµα 4ο 
 

Σε εργαστήριο πραγµατοποιούνται  τα ακόλουθα πειράµατα: 

 

α) Όγκος ίσος µε 4,48 L (σε STP) του υδρογονάνθρακα CH2=CH2, αντιδρά µε Η2Ο, 

σε κατάλληλες συνθήκες και µετατρέπεται πλήρως σε µία χηµική ένωση Χ. Να 

υπολογίσετε τη µάζα, σε g, της χηµικής ένωσης Χ που παράγεται.  

(µονάδες 12) 

 

β) Μάζα ίση µε 4,6 g της ένωσης Χ καίγεται πλήρως µε οξυγόνο, Ο2. Να υπολογίσετε 

i) τα mol του οξυγόνου που αντέδρασαν και ii) τη µάζα (σε g) κάθε ενός από τα 

παραγόµενα προϊόντα. 

 (µονάδες 13) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Αr (H)=1,  Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 

 

H2SO4 

170
o
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2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: 

      α) Η ένωση µε µοριακό τύπο C3H6O ανήκει οπωσδήποτε στην οµόλογη σειρά των 

κετονών. 

      β) Η ένωση CH3CΗΟ είναι κορεσµένη. 

      γ) Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από προπάνιο. 

      δ) Η αιθανόλη είναι δευτεροταγής αλκοόλη 

         (µονάδες 4)  

   Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(µονάδες 8) 

 

2.2 

A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων  

ισοµερών αλκοολών που έχουν µοριακό τύπο C3H7ΟΗ. Να τις χαρακτηρίσετε ως 

πρωτοταγείς, δευτεροταγείς ή τριτοταγείς. 

          (µονάδες 8) 

Β) Να συµπληρώσετε τις επόµενες χηµικές εξισώσεις: 

α) CH3CH=CH2  +  H2O → (κύριο προϊόν) 

 

β) CH3CΟΟΗ + CH3CH2ΟΗ   

          (µονάδες 2+3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θέµα 4ο 
 

∆ιαθέτουµε ποσότητα 0,4 mol ενός αλκινίου Α. 

 

α) Η µισή ποσότητα του αλκινίου Α καίγεται πλήρως οπότε παράγονται 17,6 g CO2. Να 

προσδιορίσετε τον µοριακό τύπο του αλκινίου. 

(µονάδες 13) 

 

β) Να υπολογίσετε τον όγκο  του αερίου  Η2, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη 

υδρογόνωση της υπόλοιπης µισής ποσότητας του αλκινίου Α. 

 (µονάδες 12) 

 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=1 

 

Η
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2.1.  

Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των τριών πρώτων μελών της ομόλογης 

σειράς των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων καθώς και το γενικό μοριακό τύπο της 

ομόλογης σειράς.                                                                                    (μονάδες 4) 

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους οι οποίοι αντιστοιχούν στο όνομα κάθε μιας από 

τις παρακάτω ένωσης και μετά να γράψετε τα σωστά ονόματα αυτών των ενώσεων.  

α. 3-βουτένιο  β. 1-βουτέν-4-όλη       γ. 4,4-διμεθυλοπεντάνιο     

 (μονάδες 9) 

 

2.2 Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις: 

  α) CH3-CH2-ΟΗ + Na 

  β) CH3-CH=CH2 + HBr                  (κύριο προϊόν) 

  γ) HC≡CH + Cl2                                     (τελικό προϊόν) 

  δ) ΗCΟΟΗ + CaΟ 

   (μονάδες 12) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θέμα 4ο  
Ποσότητα υδρογονάνθρακα με γενικό μοριακό τύπο CνΗ2ν-2 έχει μάζα 13,5 g και 

καταλαμβάνει όγκο 5,6 L μετρημένα σε STP. 

α) Να βρείτε το μοριακό τύπο του υδρογονάνθρακα.                                  (μονάδες 9)                                

β) Να υπολογίσετε τον όγκο σε L αερίου υδρογόνου (H2), μετρημένα σε STP, ο οποίος 

απαιτείται για την πλήρη αντίδραση με 0,25 mol αυτού του υδρογονάνθρακα.   

(μονάδες 6)  

γ) Γίνεται πλήρης καύση 0,2 mol αυτού του υδρογονάνθρακα με την απαιτούμενη 

ποσότητα οξυγόνου (O2). Να υπολογίσετε τη μάζα σε g του παραγόμενου H2O και τον 

όγκο του CO2 σε  STP.                                                                       (μονάδες 10) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16 
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Θέμα 2ο   /  16926.pdf

2.1 Να γράψετε το συντακτικό τύπο και το όνομα των παρακάτω οργανικών 

ενώσεων: 

α) Ενός αλκενίου (A) το οποίο έχει 4 άτομα άνθρακα στο μόριό του και 

διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα.        

β) Μίας κορεσμένης μονοσθενούς καρβονυλικής ένωσης (Β) με τρία άτομα άνθρακα 

στο μόριό της, που μπορεί να οξειδωθεί.       

γ)  Του 1ου μέλους της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών κετονών (Γ). 

(μονάδες 4+4+5) 

 

2.2  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ)  ή λανθασμένες (Λ):   

α) Κάθε χημική ένωση που περιέχει άνθρακα στο μόριό της θεωρείται οργανική. 

β) Η 1-προπανόλη δίνει αντιδράσεις προσθήκης. 

γ) Η 2-προπανόλη αντιδρά με νάτριο. 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                                 (μονάδες 9) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 4ο 

Δίνεται ποσότητα αιθανικού οξέος . 

α) Σε 12 g από το παραπάνω οξύ επιδρούμε με περίσσεια ανθρακικού νατρίου 

(Na2CO3). Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L και σε STP) του αερίου που παράγεται. 

(μονάδες 10) 

β) Ορισμένη ποσότητα από το παραπάνω οξύ αντιδρά με κορεσμένη μονοσθενή 

αλκοόλη (Α), οπότε προκύπτει οργανική ένωση (Β) που έχει σχετική μοριακή μάζα, 

Mr=102. Αν η αλκοόλη (Α) μπορεί να οξειδωθεί σε κετόνη να γράψετε τους 

συντακτικούς τύπους των ενώσεων (Α) και (Β).                                (μονάδες 15) 

Δίνονται:  Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 

 

john
Typewritten Text
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Θέµα 2Ο    /  16503.pdf
 

2.1 

Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: 

    α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα 

    β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς κετόνης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα 

    γ) ενός αλκινίου µε δύο άτοµα άνθρακα. 

          (µονάδες  9) 

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε 

τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου. 

 (µονάδες  4)  

 

2.2  

Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: 

   α) Η βενζίνη λαµβάνεται µόνο από την κλασµατική απόσταξη του αργού πετρελαίου. 

   β) Το φυσικό αέριο και το βιοαέριο έχουν το ίδιο κύριο συστατικό. 

    (µονάδες 2) 

   Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                      (µονάδες 4)                              

 

Β) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές 

εξισώσεις: 

 

α) CΗ3CΟΟΗ +  Na2CO3 → 

 

β) CH3CH2ΟΗ + Na →   

             (µονάδες 6) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θέµα 4ο 

 

Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: 

 

α) Ένα δείγµα C8H18 µε µάζα 1,14 g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα 

αέρα. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L, STP) του CO2 που παράχθηκε. 

(µονάδες 10) 

 

β) Κάηκε πλήρως να δείγµα ξηρού βιοαερίου όγκου 0,112 L σε STP, που αποτελείται 

µόνο από CH4 και CO2. Το νερό που παράχθηκε κατά την καύση, συλλέχθηκε και 

βρέθηκε ότι είχε µάζα 0,108 g. Nα υπολογίσετε την % v/v σύσταση του βιοαερίου σε 

CH4 και CO2. 

(µονάδες 15) 

 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 
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2.1.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες:  

   α) Το κύριο προϊόν της προσθήκης Η2Ο στο προπένιο είναι η 2-προπανόλη. 

   β) Υγραέριο ονοµάζεται το αέριο που παράγεται από τη σήψη της βιοµάζας. 

   γ) Το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) θεωρείται σηµαντικός περιβαλλοντικός ρύπος 

κυρίως γιατί συµµετέχει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

   δ) Το βρώµιο, Br2, διαλυµένο σε τετραχλωράνθρακα, είναι ένα κατάλληλο 

αντιδραστήριο για να ελέγξουµε εργαστηριακά αν µια χηµική ένωση είναι ακόρεστη. 

(µονάδες 4) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 (µονάδες 8) 

      

2.2. 

A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων 

ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C4H8.  

(µονάδες 9)                                            

Β) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές 

εξισώσεις: 

α) CH3COOH  +  Mg  →  

β) CH2=CH2 + HCl→ 

             (µονάδες 4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Θέµα 4ο 

 

Ένας άκυκλος υδρογονάνθρακας Α (αλκάνιο ή αλκένιο ή αλκίνιο) έχει στο µόριό του 6 

άτοµα υδρογόνου, η σχετική µοριακή του µάζα (Mr) είναι ίση µε 42 και µπορεί να 

αντιδράσει µε διάλυµα Br2.  

α) Να βρεθεί ο µοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα. 

 (µονάδες 10) 

β) Μάζα 10,5 g από τον υδρογονάνθρακα Α καίγεται πλήρως µε την ακριβώς 

απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε:  

i) τη µάζα (σε g) του Η2Ο που παράγεται,  

ii) τα mol του οξυγόνου που καταναλώθηκε, 

iii) τον όγκο του CO2 (σε L) που παράγεται σε STP. 

(µονάδες 5+5+5) 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Αr (C)=12, Αr (Ο)=16, Αr (Η)=1 

 

 



GR
O

UP
 O

PM
H




