
 

Θέμα 2Ο    /  17013.pdf
2.1.   

 Α) Να γράψετε το συντακτικό τύπο του πρώτου  μέλους της ομόλογης σειράς: α) των 

αλκινίων, β) των κορεσμένων μονοσθενών κετονών και γ) των κορεσμένων μονοσθενών 

αλδεϋδών.                                                                               (μονάδες 6) 

Β)  Να γράψετε τους  συντακτικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων: 

    α) 1-βουτίνιο        β) 2-βουτανόλη     γ)  3-πεντανόνη   

(μονάδες 6) 

2.2.   

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω 

χημικές μεταβολές: 

α) πλήρης καύση της αιθανόλης με οξυγόνο 

β) μετατροπή του αιθινίου σε αιθάνιο 

γ) ……………………..   + H2O             CH3CH2OH 

      (μονάδες 5+4+4) 

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

Θέμα 4ο 

10 L αερίου αλκενίου Α κατά την πλήρη καύση τους σχηματίζουν  30 L CO2  μετρημένα 

στις ίδιες  συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

α. Ποιος είναι ο μοριακός μύπος του αλκενίου Α;                            (μονάδες 8)  

β. Μια ποσότητα από το αλκένιο Α διαβιβάζεται σε νερό παρουσία H2SO4 , οπότε αντιδρά 

όλη η ποσότητα του αλκενίου και σχηματίζονται 30 g οργανικού προϊόντος Β. Να 

υπολογίσετε τη μάζα του αλκενίου σε g που αντέδρασε.                 (μονάδες 9) 

γ. Να υπολογίσετε τα mol Ο2 που απαιτούνται για την τέλεια καύση 0,2 mol του 

οργανικού προϊόντος Β.          (μονάδες 8) 

Δίδονται Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 
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Θέμα 2Ο    /  17014.pdf
 

2.1. Δίνονται οι χημικοί τύποι: α) C4H10 και β) C3H7OH.                         

ι) Να γράψετε το γενικό μοριακό τύπο της ομόλογης σειράς στην οποία αντιστοιχεί 

καθένας από αυτούς.                                                                              (μονάδες 4) 

ιι) Να γράψετε και να ονομάσετε όλα τα δυνατά συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν 

στο χημικό τύπο β.                       (μονάδες 8) 

 

2.2. Ποιες από τις ενώσεις α) προπένιο,  β) προπάνιο, γ) προπίνιο  μπορούν να 

αντιδράσουν με περίσσεια διαλύματος βρωμίου (Br2) σε τετραχλωράνθρακα;                                            

(μονάδες 4) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, γράφοντας τις σχετικές χημικές εξισώσεις των  

αντιδράσεων  και να ονομάσετε τα προϊόντα.                (μονάδες 9) 

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

Θέμα 4ο 

Στο εργαστήριο διαθέτουμε προπένιο και ένα άλλο αέριο αλκένιο Α. 

10 L του αλκενίου  Α  κατά την πλήρη καύση τους σχηματίζουν  20 L διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2)  μετρημένα στις ίδιες  συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

α. Ποιος είναι ο Μοριακός Τύπος του Α;                   (μονάδες 8)  

β. 10 L προπενίου καίγονται πλήρως. Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου που 

απαιτείται, αν οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες.                 (μονάδες 8)  

γ. Μια ποσότητα προπενίου  αντιδρά πλήρως με νερό σε κατάλληλες συνθήκες και 

σχηματίζεται οργανικό προϊόν Β (κύριο προϊόν) που έχει μάζα 12 g. Να γράψετε τη 

χημική εξίσωση της  αντίδρασης, το συντακτικό τύπο και το όνομα της ένωσης Β και να 

υπολογίσετε τα mol προπενίου που αντέδρασαν.                                   (μονάδες 9)  

Δίδονται Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 
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Θέμα 2Ο    /  17015.pdf
2.1.  

α) Να γράψετε το γενικό μοριακό τύπο της ομόλογης σειράς στην οποία ανήκει καθεμία 

από τις ακόλουθες οργανικές ενώσεις:   α)  C3H8  και β) C3Η6.       (μονάδες 4) 

β) Ποια από τις δύο παραπάνω ενώσεις μπορεί να αντιδράσει με ΗΒr;           (μονάδες 2) 

 Να αιτιολογήστε την απάντησή σας, γράφοντας τη σχετική χημική εξίσωση. Να γράψετε 

το συντακτικό τύπο και το όνομα του κύριου προϊόντος της αντίδρασης.      

 (μονάδες 3+2+2) 

2.2.  Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές): 

     α.   CH3CH2OH   + Νa                             

     β.  CH3CH2OH   +  [Ο]                αλδεΰδη 

     γ.   CH3CΟOH   + Na  

     δ.   CH2=CH2   +  Η2Ο    

(μονάδες 12) 

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

Θέμα 4ο 

7,4 g μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης (Α) καίγονται πλήρως οπότε παράγονται 

8,96 L αερίου CO2 σε STP.  

α. Ποιος είναι ο Μ.Τ. της αλκοόλης (Α);        (μονάδες 9) 

β. Αν η αλκοόλη (Α) δεν μπορεί να αξειδωθεί χωρίς να διασπασθεί η ανθρακική αλυσίδα, 

τότε να γράψετε το συντακτικό τύπο της αλκοόλης και να την ονομάσετε.   

(μονάδες 8) 

γ. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης σχηματισμού της αλκοόλης (Α) από το 

αντίστοιχο αλκένιο.              (μονάδες 8)  

Δίδονται Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16 
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Θέμα 2O    /  17469.pdf
 

2.1. Δίνεται η οργανική ένωση CH3CH2CH2CH=O (Α). Nα γράψετε: 

α) Το όνομα της Α και το Γενικό Μοριακό Τύπο της ομόλογης σειράς στην οποία ανήκει.                                                                                                                                

                                                                                                              (μονάδες 4)  

β) Το όνομα και το συντακτικό τύπο ενός ισομερούς αλυσίδας της ένωσης Α.              

                                                                                                             (μονάδες 3)  

γ) το συντακτικό τύπο και το όνομα του πρώτου μέλους μιας άλλης ομόλογης σειράς που έχει 

τον ίδιο Γενικό Μοριακό Τύπο με αυτόν της Α.                                               (μονάδες 6)  

 

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως Σωστές ή Λανθασμένες.                                                                                                                                       

 α) Με την επίδραση  αιθανικού οξέος  σε ανθρακικό νάτριο (Na2CO3) εκλύεται CO2. 

 β) Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα αέριο είναι προπάνιο ή προπίνιο, χρησιμοποιώντας 

διάλυμα Br2 σε CCl4. 

 γ) Με αφυδάτωση της αιθανόλης , παρουσία H2SO4 στους 170Ο C, παράγεται αιθίνιο. 

                                                                                                              (μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                                                            (μονάδες 9) 

 

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

 

Θέμα 4ο
 

 

Ένα αέριο καύσιμο είναι μείγμα αιθινίου και ενός αλκενίου Α.  

α) Ποια είναι η ποσότητα (σε mol) του αιθινίου στο μείγμα, αν γνωρίζουμε ότι αντιδρά  με 32 g 

Br2 και σχηματίζει κορεσμένο προϊόν;                                                             (μονάδες 8) 
                              

β) Το αλκένιο  Α παράγεται από αφυδάτωση 13,8 g CH3CH2OH, σε 170οC. Να βρείτε τον 

συντακτικό τύπο και την ποσότητα (σε mol) του αλκενίου Α.                          (μονάδες 10) 
 

γ) Ποιος είναι ο όγκος του αερίου (σε L, σε STP) που παράγεται  από την πλήρη αντίδραση 0,2 

mol  αιθινίου με Na;                                                                                    (μονάδες 7)                              

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr (H)=1, Αr (C)=12, Αr (Br)=80 ,Αr (O)=16 
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Θέμα 2O    /  17468.pdf
 

2.1 Να  γράψετε:  

α) το συντακτικό τύπο και το όνομα του δεύτερου μέλους της ομόλογης σειράς:        

ι) των κορεσμένων μονοσθενών αλδεϋδών, ιι) των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων. 

                                                                                                             (μονάδες 6) 

β) τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα των αλκινίων που αντιστοιχούν στο μοριακό 

τύπο  C4H6.                                                                                                                (μονάδες 6)  

 

2.2 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:  

  α) CH3CH2ΟΗ + Na  →  

  β) CH2=CHCH3 + H2O  →  (κύριο προϊόν) 

  γ) HC≡CH + H2O  →  (τελικό προϊόν) 

  δ) προπάνιο + Ο2  → (πλήρης καύση)                                                       

                                                                                                   (μονάδες 3+3+3+4)  

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

 

Θέμα 4ο
 

 

Διαθέτουμε μείγμα που περιέχει 69 g αιθανόλης και 0,5 mol κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης 

Α.  

α) Να προσδιορίσετε το μοριακό τύπο της ένωσης Α, αν γνωρίζετε ότι με αφυδάτωση 0,5 mol 

της Α, παρουσία H2SO4 στους 170 οC, παράγονται 21 g αλκενίου.                       

                                                                                                            (μονάδες 10) 
 

β) Ποιος είναι ο όγκος του αερίου (σε L,STP) που παράγεται από την πλήρη αντίδραση των 

συστατικών του μείγματος με Na;                                                               (μονάδες 15) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr (H)=1, Αr (C)=12 ,Αr (O)=16 
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Θέμα 2ο   /  17748.pdf
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 

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 



GR
O

UP
 O

PM
H



Θέμα  2Ο   /  17574.pdf 
2.1. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο «έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι 

προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, το Εl Nino 

και άλλα, αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά» και φαίνεται να οφείλονται στην 

παγκόσμια υπερθέρμανση λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.  

α) Να αναφέρετε τρία αέρια ανθρωπογενούς προέλευσης που συμμετέχουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου.                                                               (μονάδες 6)  

β) Να αναφέρετε δυο επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης που  σχετίζονται με  

το υδάτινο περιβάλλον του πλανήτη.                                                   (μονάδες 6) 

 

2.2.  Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές):                   

α)   CH3CH2OH 2 4

170o

H SO

C
    

β)  CH3CH=CH2  +  H2O          (κύριο προϊόν) 

γ)  CH3 COOH   +  Νa                                                                                                                            

(μονάδες 9) 

Να εξηγήσετε την παραγωγή του κύριου προϊόντος της αντίδρασης  β).    

(μονάδες 4)                                 

 

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

Θέμα  4Ο  

84 g  C3H6  αναμειγνύονται με την ακριβώς απαιτούμενη  ποσότητα ατμοσφαιρικού 

αέρα (περιέχει 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2) και το μείγμα καίγεται πλήρως. 

 

α)  Να υπολογίσετε τις ποσότητες σε mol κάθε συστατικού του μείγματος των 

καυσαερίων.  

(μονάδες  13) 

 

β) Η ίδια ποσότητα C3H6 αντιδρά με κόκκινο διάλυμα Br2 σε CCl4 8 % w/v και το 

αποχρωματίζει. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε mL) του διαλύματος Br2  που 

αντέδρασε. 

 

                                                                                                 (μονάδες  12) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16 , Ar(Br)=80.                     

 



GR
O

UP
 O

PM
H



Θέμα  2Ο   /  17576.pdf  

2.1.  Α) Να ονομάσετε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

i. CH3 –CH2– CH2– CH2– CH3 

ii. CH3 -–CH2–C≡CH 

iii. CH3 –CH2 –COOH 

iv. CH3-CH=O 

v. CH3 –CH= CH– CH3 

                                                                                                       (μονάδες 5) 

 

Β) Μια αλκοόλη Α  με τύπο C4H9OH είναι τριτοταγής.  

    α) Να γράψετε το συντακτικό τύπο της Α και να την ονομάσετε.         (μονάδες 4) 

   β) Μια αλκοόλη Β  είναι ισομερής με την Α και δευτεροταγής. Να γράψετε το 

συντακτικό τύπο της Β και να την ονομάσετε.                                      (μονάδες 4) 

 

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

προτάσεις: 

    α) το βιοαέριο αέριο έχει ως κύριο συστατικό το αιθάνιο.  

    β)  η οργανική ένωση  CH3COOH  διασπά το Na2CO3 ελευθερώνοντας αέριο. 

    γ)  η «τρύπα»  του όζοντος στη στρατόσφαιρα προκαλείται κυρίως  από τους 

υδροφθοράνθρακες . 

  (μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισμό σας σε όλες τις περιπτώσεις.   

     (μονάδες 9) 

         

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

Θέμα  4Ο   

Από την πυρόλυση  νάφθας απομονώθηκε μείγμα που αποτελείται από  5,6 g C2H4 

και  ποσότητα CH4, τα οποία  αντέδρασαν πλήρως με περίσσεια Ο2 και στα καυσαέρια 

βρέθηκαν 11,2 L CO2 (σε STP).  

 

α) Να υπολογίσετε τα mol του CH4 .                                                       

        (μονάδες 13)                                                                                                                                                                                                                                           

 

β) Με πολυμερισμό του C2H4 παρασκευάστηκε ένα πολυμερές με σχετική μοριακή 

μάζα 84000. Να υπολογίσετε πόσα μόρια του μονομερούς συνθέτουν το πολυμερές.           

(μονάδες 12) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(H)=1, Ar(C)=12. 
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Θέμα  2Ο    /  17578.pdf
2.1. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο «έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι 

προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, το Εl Nino 

και άλλα, αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά» και φαίνεται να οφείλονται στην 

παγκόσμια υπερθέρμανση λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.  

α) Να αναφέρετε τρία αέρια ανθρωπογενούς προέλευσης που συμμετέχουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου.                                                               (μονάδες 6)  

β) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο αέρια της ατμόσφαιρας θερμαίνουν το σύστημα Γη- 

κατώτερη ατμόσφαιρα.                                                                     (μονάδες 6) 

 

2.2.  Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές):                   

α)   CH≡ CH +  2Η2      (παρουσία καταλύτη)   

β)  CH3CH=CH2  +  HBr          (κύριο προϊόν) 

γ)  CH3 CH2COOH   +  Νa                                                                                                                            

(μονάδες 9) 

Να εξηγήσετε την παραγωγή του κύριου προϊόντος της αντίδρασης  β).    

(μονάδες 4)    

                              

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

Θέμα  4Ο   

Από την πυρόλυση μιας ποσότητας νάφθας  απομονώθηκε μείγμα που αποτελείται 

από 8,4 g C2H4 και  ποσότητα C2H6, τα οποία  αντέδρασαν πλήρως με περίσσεια Ο2 

και στα καυσαέρια βρέθηκαν 22,4 L CO2 (σε STP).  

 

α) Να υπολογίσετε τα mol του C2H6 .                                                       

        (μονάδες 13)                                                                                                                                                                                                                                           

 

β) Με πολυμερισμό του C2H4 παρασκευάστηκε ένα πολυμερές με σχετική μοριακή 

μάζα 56000. Να υπολογίσετε πόσα μόρια του μονομερούς συνθέτουν το πολυμερές.           

 (μονάδες 12) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(H)=1, Ar(C)=12. 
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Θέμα 2ο   /  17737.pdf
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 

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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Θέμα 2ο   /  17735.pdf
2.1.   Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις, γράφοντας τα προϊόντα και 

τους συντελεστές: 

 

α.  

β.      CH≡CH +  2H2   
𝑁𝑖
→ 

γ. + ΗCl→ (κύριο προϊόν) 

 

δ.   CH3-CH2-OH  + Na→ 

                 (μονάδες 12) 

 

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

α) Η ένωση είναι μια πρωτοταγής αλκοόλη. 

  

β) Η ένωση CH3-CH2-CH2-OH  αντιδρά με νάτριο. 

γ) Η ένωση H-COOH αντιδρά με Na2CO3.      

 (μονάδες 3) 

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

 

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

 

Θέμα 4ο 

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

έχει μοριακό τύπο C4H8, ενώ η οργανική ένωση Β είναι ένα αλκίνιο, για την πλήρη 

καύση του οποίου απαιτείται όγκος Ο2 τετραπλάσιος από τον όγκο του.  

α) Να υπολογίσετε τον όγκο σε L, του Ο2 που απαιτείται για την πλήρη καύση 10 L 

της ένωσης Α.                 (μονάδες 7)  

β) 20 L της ένωσης Α αντιδρούν με την απαιτούμενη ποσότητα Η2, παρουσία 

καταλύτη,  οπότε όλη η ποσότητα της Α μετατρέπεται σε κορεσμένη ένωση. Να 

υπολογίσετε τον όγκο του απαιτούμενου Η2.                      (μονάδες  8) 

γ) Να προσδιορίσετε τον μοριακό τύπο της ένωσης Β.                          (μονάδες 10) 

Δίνεται ότι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
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Θέμα 2ο   /  17727.pdf
2.1. Να γράψετε το συντακτικό τύπο και το όνομα των παρακάτω οργανικών 

ενώσεων: 

α) Ενός αλκανίου (Α) που έχει 4 άτομα άνθρακα στο μόριο του και διακλαδισμένη 

ανθρακική αλυσίδα.       

β) Μιας κορεσμένης μονοσθενούς και δευτεροταγούς αλκοόλης (Β) με τρία άτομα 

άνθρακα στο μόριό της.  

γ) Ενός κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος (Γ) με ένα άτομο άνθρακα στο μόριό 

του.  

         (μονάδες 4+4+5) 

 

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

 

α) Η ένωση δεν μπορεί να οξειδωθεί . 

 

 

β) Η ένωση CΗ3-CH2-COOH αντιδρά με Νa. 

γ) Υπάρχει οργανική ένωση που ονομάζεται αιθανόνη. 

(μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                                                   (μονάδες 9) 

 

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

 

Θέμα 4ο 

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

είναι το 1-βουτίνιο, ενώ η οργανική ένωση Β είναι αλκάνιο του οποίου η σχετική 

μοριακή μάζα (Mr) είναι 44. 

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του CO2 που παράγεται κατά την πλήρη καύση 

10,8 g της ένωσης Α.                                    (μονάδες 8) 

β) Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Β.                      (μονάδες 8) 

γ) Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα, σε STP, που  απαιτείται για την πλήρη καύση 

0,2 mol της ένωσης Β.  (Σύσταση αέρα: 20% v/v Ο2) .                           (μονάδες 9) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:   Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
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Θέμα 2ο   /  17733.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 

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

είναι το προπένιο, ενώ η οργανική ένωση Β είναι ένα αλκίνιο που το μόριό του 

περιέχει 4 άτομα υδρογόνου. 

α) Μάζα 8,4 g της ένωσης Α κατεργάζεται με νερό σε όξινο περιβάλλον, οπότε όλη η 

ποσότητα της Α μετατρέπεται σε οργανική ένωση Γ, που είναι το κύριο προϊόν της 

παραπάνω αντίδρασης. Να υπολογίσετε τη μάζα σε g της ένωσης Γ και να γράψετε το 

όνομα της ένωσης Γ.                                                                     (μονάδες 12)  

β) i) Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της οργανικής ένωσης Β.     (μονάδες 7) 

ii) Μάζα 8 g της ένωσης Β αντιδρά με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα 

υδρογόνου, παρουσία καταλύτη, οπότε όλη η ποσότητα της ένωσης Β μετατρέπεται 

σε κορεσμένο υδρογονάνθρακα. Να υπολογίσετε τον όγκο του απαιτούμενου για την 

αντίδραση υδρογόνου σε STP.                                                     (μονάδες 6)   

Δίνονται οι σχετικές  ατομικές μάζες:   Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
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Θέμα 2ο   /  17740.pdf
2.1. Δίνονται οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων: 

 

α)  Να γράψετε τα ονόματα των παραπάνω ενώσεων.                          (μονάδες 5) 

β)  Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις, που αναφέρονται στις παραπάνω 

ενώσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες.       

    i) Η ένωση 3) οξειδώνεται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής της αλυσίδας.  

    ii) Η ένωση 5) αντιδρά με αιθανόλη. 

    (μονάδες 2) 

    Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.         (μονάδες 2+3) 

 

2.2. Δίνονται τα ονόματα των παρακάτω οργανικών ενώσεων: 

       1) 2-μεθυλοβουτάνιο  2) 2-μεθυλο-1-προπανόλη 3) μεθυλοπροπανάλη 

α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παραπάνω ενώσεων.             

(μονάδες 6)  

β) Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις, που αναφέρονται στις παραπάνω 

ενώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).  

i) Η ομόλογη σειρά στην οποία ανήκει η ένωση 2) έχει γενικό μοριακό τύπο CvH2v+2Ο. 

ii) Η  ένωση2) εμφανίζει όξινο χαρακτήρα. 

         (μονάδες 2)  

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                   (μονάδες 2+3) 

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

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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