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Θέμα 2O  

 

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 2O  

 

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  2Ο  

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.                     
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Θέμα  2Ο   

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  

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  

2.1. Α) Ένας μαθητής πειραματίζεται με μια άγνωστη ουσία Χ, για την οποία γνωρίζει 

ότι είναι ένας υδρογονάνθρακας με δυο άτομα άνθρακα. Από τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων διαπιστώνει ότι η άγνωστη  ένωση: 

i. αντιδρά με κόκκινο διάλυμα Br2   σε  CCl4 και το αποχρωματίζει. 

ii. δεν αντιδρά με μεταλλικό νάτριο. 

Από τα δεδομένα αυτά η ένωση Χ μπορεί να είναι:   α)  C2H6   β) C2H4   γ) C2H2.  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       (μονάδα  1)                                                                                

 Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας .                                                   (μονάδες  6)                                                                              

 

Β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

(μονάδες  6) 

 2.2.  Α) Δίνονται οι οργανικές ενώσεις:  

  2-προπανόλη (Α)                    1-βουτένιο (Β) 

 μεθυλοπροπάνιο (Γ) αιθανικό οξύ (Δ) 

 Να γράψετε  τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και Δ. 

   (μονάδες 8)                             

Β) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με την οποία από την ένωση    

CH3CH2CH2ΟΗ παράγεται η ένωση CH3CH=CH2.                              (μονάδες 4) 

 

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

Θέμα  4Ο  

Ένα μείγμα  αποτελείται από 5 mL C2H4 και  ορισμένο όγκο  C3H8. Το μείγμα αυτό 

καίγεται πλήρως με αέρα και παράγονται 55 mL CO2. 

 

α) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε mL) του C3H8.                                   (μονάδες 13)  

 

β) Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα που απαιτήθηκε για την καύση του μείγματος.     

(μονάδες 12) 

 

Οι όγκοι όλων των αερίων αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2. 

Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς 

CH2O   

C5H10   

C2H5Cl   
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Θέμα  2Ο  

2.1. Α) Ένας μαθητής πειραματίζεται με μια άγνωστη ουσία Χ, για την οποία γνωρίζει 

ότι είναι ένας υδρογονάνθρακας . Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων διαπιστώνει 

ότι η άγνωστη  ένωση: 

i. αντιδρά με κόκκινο διάλυμα Br2   σε  CCl4 και το αποχρωματίζει. 

ii. αντιδρά με μεταλλικό νάτριο. 

Από τα δεδομένα αυτά η ένωση Χ μπορεί να είναι:   α)  C2H4   β) C3H8   γ) C2H2.  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       (μονάδα  1)                                                                                

 Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας .                                                   (μονάδες  6)                                                                              

 

Β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

(μονάδες  6) 

 2.2.  Α) Δίνονται οι οργανικές ενώσεις:  

  1-προπανόλη (Α)                    2-βουτένιο (Β) 

 μεθυλοβουτάνιο (Γ) μεθανικό οξύ (Δ) 

 Να γράψετε  τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και Δ. 

   (μονάδες 8)                             

Β) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με την οποία από την ένωση    

CH3CH2ΟΗ παράγεται η ένωση CH2=CH2.                              (μονάδες 4) 

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

Θέμα  4Ο  

Σε ένα χημικό εργαστήριο γίνονται πειράματα με αλκοόλες. 

α) Σε ένα πείραμα γίνεται αφυδάτωση 9,2 g CH3CH2OH στους 170οC παρουσία 

H2SO4. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) σε STP, του αερίου που παράγεται. 

(μονάδες 10) 

β) Σε ένα άλλο πείραμα, με προσθήκη περίσσειας Na σε 14,8 g μιας κορεσμένης 

μονοσθενούς  αλκοόλης  Α ελευθερώθηκαν 2,24 L ενός αερίου σε STP. 

Να βρείτε το μοριακό τύπο της ένωσης Α και να γράψετε όλους τους δυνατούς 

συντακτικούς τύπους  της ένωσης Α.                                                 (μονάδες 15) 

 

 

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

 

Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς 

CH4O   

C5H12   

C4H9Cl   
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Θέμα  2Ο  
 

2.1. Όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο: «Το όζον (Ο3) αποτελεί ένα από τα 

συστατικά της γήινης ατμόσφαιρας» (στρατόσφαιρα),  ενώ ταυτόχρονα «To όζον 

αποτελεί φωτοχημικό ρύπο και συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα μέχρι το ύψος των 

10 km περίπου (τροπόσφαιρα)». 

 

 α) Να εξηγήσετε την εμφάνιση του όζοντος στην τροπόσφαιρα  (οι χημικές 

εξισώσεις δεν είναι απαραίτητες).                                                        (μονάδες 6)                                                                                                                                                     

 

β) Να περιγράψετε το ρόλο του όζοντος στην στρατόσφαιρα.                (μονάδες 6) 

 

2.2. Δίνεται η αλκοόλη: C4H9OΗ. 

α) Να γράψετε  τα άκυκλα συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν στον παραπάνω 

τύπο.     

                                                                                                       (μονάδες 8)                                                                                                         

β) Κατά την επίδραση  έγχρωμου διαλύματος KMnO4 παρουσία Η2SO4 σε μια από τις  

παραπάνω ισομερείς αλκοόλες δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή. Ποιος είναι ο 

συντακτικός τύπος αυτής της αλκοόλης; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

(μονάδες 5)                         

 

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

 

Θέμα  4Ο  
 

α) Ορισμένος όγκος ενός αερίου αλκανίου καίγεται πλήρως με περίσσεια Ο2 και 

παράγονται 8 L υδρατμών και 6 L CO2 . Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου και 

να υπολογίσετε τον αρχικό όγκο του (σε L).                                              

 (μονάδες 10+5) 

Οι όγκοι όλων των αερίων αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

 

 β) Ποσότητα 0,1 mol C3H4 αντιδρά με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα  κόκκινου 

διαλύματος  Br2 σε CCl4 8 % w/v και το αποχρωματίζει. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε 

mL) του διαλύματος Br2  που αντέδρασε, αν είναι γνωστό ότι παράγεται κορεσμένη 

ένωση. 

(μονάδες 10) 

 

Δίνεται η  σχετική ατομική μάζα:  Ar(Br)=80.                     
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Θέμα  2Ο  
 

2.1. Όπως αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο: «Το όζον (Ο3) αποτελεί ένα από τα 

συστατικά της γήινης ατμόσφαιρας» (στρατόσφαιρα),  ενώ ταυτόχρονα «To όζον 

αποτελεί φωτοχημικό ρύπο και συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα μέχρι το ύψος των 

10 km περίπου (τροπόσφαιρα)». 

 

 α) Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον άνθρωπο από την εμφάνιση του όζοντος στην 

τροπόσφαιρα;                                                                                   (μονάδες 6)                                                                                                                                                     

 

β) Να περιγράψετε το ρόλο του όζοντος στην στρατόσφαιρα.                (μονάδες 6) 

 

2.2. Δίνεται η αλκοόλη: C4H9OΗ. 

α) Να γράψετε και να ονομάσετε τις πρωτοταγείς αλκοόλες που αντιστοιχούν στον 

παραπάνω τύπο.     

                                                                                                       (μονάδες 8)                                                                                                         

β) Κατά την επίδραση  έγχρωμου διαλύματος KMnO4 παρουσία Η2SO4 σε μια από τις  

παραπάνω ισομερείς αλκοόλες δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή. Ποιος είναι ο 

συντακτικός τύπος αυτής της αλκοόλης; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  

(μονάδες 5)                         

 

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

 

Θέμα  4Ο  
 

Mια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη  Α με σχετική μοριακή μάζα Μr=60 με  οξείδωση 

παράγει αρχικά 2 mol προϊόντος Β, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να οξειδωθεί σε 

οξύ. Με θέρμανση 0,2 mol της αλκοόλης Α στους 1700C, παρουσία H2SO4, παράγεται   

αλκένιο Γ. 

 

Να βρείτε: 

α) τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α , Β και Γ.                             

           (μονάδες 13) 

β) τη μάζα (σε g) των Β και Γ.                                                                

  (μονάδες 12) 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
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Θέμα  2Ο  

2.1.  

α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: μεθυλο-1-προπανόλη και       

2-βουτανόλη.                                                                                    

     (μονάδες 4) 

β) Να αναφέρετε μία ομοιότητα και μία διαφορά που εμφανίζουν στις χημικές τους 

ιδιότητες οι ενώσεις αυτές  και να γράψετε τις αντίστοιχες σχετικές χημικές εξισώσεις. 

(μονάδες 9) 

2.2.   

α) Δίνονται οι οργανικές ενώσεις:  

  προπανάλη (Α) αιθανικό οξύ (Β) 

 μεθυλοπροπάνιο (Γ) 1-βουτίνιο (Δ) 

 Να γράψετε  τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και Δ.    

  (μονάδες 8)          

β) Να γράψετε  τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με την οποία από την ένωση 

CH3CH2ΟΗ παράγεται η ένωση CH3CH2ΟNa.                                                 

                          (μονάδες 4) 

 

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

 

Θέμα  4Ο  

Ένα δείγμα βιοαερίου όγκου 8,96 L (σε STP ), που αποτελείται μόνο από CH4 και CO2, 

καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν  10,8 g Η2Ο.   

 

Να υπολογίσετε: 

 

α) τον όγκο (σε L) σε STP  καθενός από τα συστατικά του βιοαερίου.         

   (μονάδες 15)                                   

 

β) τον όγκο (σε L) του αέρα (περιέχει 20 % v/v Ο2) σε STP  που απαιτείται για την 

πλήρη καύση του CH4.  

                                                                  (μονάδες 10) 

                         

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(H)=1,  Ar(O)=16. 
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Θέμα  2Ο   
 

2.1   Α)  Να γράψετε τη χημική εξίσωση:  

   α) της αντίδρασης  Νa  με προπανικό οξύ.                                         (μονάδες 4)                                                                                                            

   β) της τέλειας καύσης αλκινίου, χρησιμοποιώντας το γενικό μοριακό τύπο. 

(μονάδες 4)           

 

Β) Να αντιστοιχήσετε τον κάθε υδρογονάνθρακα της στήλης (Ι) με τη φυσική 

κατάσταση που βρίσκεται (σε συνηθισμένες συνθήκες) και αναγράφεται στη στήλη 

(ΙΙ).                                 

(Ι) (ΙΙ) 

Α. C4H10 α. στερεό 

Β. C8H18 

Γ. C22H46 β. υγρό 

Δ. C5H12 

Ε. C10H22 γ. αέριο. 

(μονάδες  5) 

 

2.2  Δίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH2=CH2 (A) και CHCH (B). 

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

     α) η ένωση Β μπορεί με κατάλληλο αντιδραστήριο να δώσει ως προϊόν CH3CH=O. 

     β) η ένωση Α πολυμερίζεται. 

     γ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με Na.                                                                   

                                                                                                      (μονάδες  3) 

Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισμό σας, γράφοντας  τις σχετικές χημικές εξισώσεις 

όπου είναι απαραίτητο.                                                                    (μονάδες  9) 

 

 

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

 

Θέμα  4Ο  
 

Η κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α αντιδρά με CH3COOH και σχηματίζει ένωση Β 

με Mr=102. 

 

α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος της αλκοόλης.                                          

                 (μονάδες 7) 

β) Αν γνωρίζουμε ότι η αλκοόλη Α οξειδώνεται σε κετόνη Γ:  

   i) να  βρείτε τους  συντακτικούς της τύπους  των Α, Β και Γ.                   

                      (μονάδες 9) 

  ii) να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του αερίου, σε STP , που παράγεται όταν 

 0,1 mol της ένωσης Α  αντιδρούν με Na.      

                     (μονάδες 9)                                                                               

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
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Θέμα  2Ο   
 

2.1   Α)  Να γράψετε τη χημική εξίσωση:  

   α) της αντίδρασης  Νa  με αιθανικό οξύ.                                            (μονάδες 4)                                                                                                            

   β) της τέλειας καύσης αλκανίου, χρησιμοποιώντας το γενικό μοριακό τύπο. 

(μονάδες 4)           

 

Β) Να αντιστοιχήσετε τον κάθε υδρογονάνθρακα της στήλης (Ι) με τη φυσική 

κατάσταση που βρίσκεται (σε συνηθισμένες συνθήκες) και αναγράφεται στη στήλη 

(ΙΙ).                                 

(Ι) (ΙΙ) 

Α. C4H8 α. στερεό 

Β. C8H18 

Γ. C20H42 β. υγρό 

Δ. C7H14 

Ε. C10H22 γ. αέριο. 

(μονάδες  5) 

 

2.2  Δίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH2=CH2 (A) και CHCH (B). 

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

     α) η ένωση Β μπορεί με κατάλληλο αντιδραστήριο να δώσει ως προϊόν CH3CH3. 

     β) η ένωση Α δεν πολυμερίζεται. 

     γ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με Na.                                                                   

                                                                                                      (μονάδες  3) 

Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισμό σας, γράφοντας  τις σχετικές χημικές εξισώσεις 

όπου είναι απαραίτητο.                                                                    (μονάδες  9) 

 

 

Θέμα  4Ο   
 

Μια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη  Α με  Μr=74 οξειδώνεται και το οργανικό 

προϊόν αυτής της αντίδρασης είναι μια κετόνη Β. 

 

α) Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους της αλκοόλης  Α και της κετόνης Β και να τις 

ονομάσετε.                                                                                     

   (μονάδες 13) 

β) Ποσότητα 0,2mol  της αλκοόλης Α καίγεται πλήρως με αέρα. Να υπολογίσετε τη 

σύσταση των καυσαερίων σε L (σε  STP).                                              

        (μονάδες 12) 

 

Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
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Θέμα  2Ο   
 

2.1.   α) Να ονομάσετε τις επόμενες οργανικές ενώσεις: 

 

     i) CH3 -C≡CH ,   ii) CH3 OH ,  iii) CH3-CH2Cl ,  iv) CH3 –CH2–CH=O                                                    

                                                                                                        (μονάδες 4) 

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

       

ΗC≡CH + 2Νa  

νCH2 = CH2  (πολυμερισμός)   

    CH3CH=CH2 + Cl2      

(μονάδες 9) 

 2.2. Δίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH2=CH2 (A) και CH3CH2OH (B). 

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

α) η ένωση Β μπορεί με κατάλληλο αντιδραστήριο να δώσει ως προϊόν την Α. 

β)  η ένωση Α πολυμερίζεται. 

        γ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με Na.                                                                   

                                                                                                       (μονάδες  3) 

 

Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισμό σας , γράφοντας  τις σχετικές χημικές εξισώσεις 

όπου είναι απαραίτητο.                                                                     (μονάδες  9) 

 

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

 

Θέμα  4Ο   
 

Μια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α οξειδώνεται και το οργανικό προϊόν αυτής της 

αντίδρασης είναι μια κετόνη Β με  Μr=72. 

 

α) Να βρείτε τους συντακτικούς τύπους της αλκοόλης  Α και της κετόνης Β και να τις 

ονομάσετε.                                                                                     

   (μονάδες 13) 

β) Ποσότητα 2 mol  της αλκοόλης Α καίγεται πλήρως με αέρα. Να υπολογίσετε τη 

σύσταση των καυσαερίων σε L (σε  STP).                                              

        (μονάδες 12) 

 

Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
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Θέμα  2Ο   
 

2.1.  Δίνονται οι χημικές ενώσεις:   i) C20H40  ii)  C3H7ΟΗ   iii) C8H18 

α) Να γραφεί ο γενικός μοριακός τύπος και το όνομα της αντίστοιχης ομόλογης 

σειράς στην οποία ανήκει κάθε μια από τις παραπάνω ενώσεις.   

   (μονάδες 6)                                

β) Ποια/ες από τις παραπάνω ενώσεις είναι κορεσμένες; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή  σας.       

(μονάδες 4)                                                                                                 

γ) Να γραφεί  ο συντακτικός τύπος του πρώτου μέλους κάθε μιας από τις παραπάνω 

ομόλογες σειρές.                                                                                     

         (μονάδες 3) 

 

2.2.  

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

   α)  CH3OH + CH3COOH         (σε όξινο περιβάλλον) 

   β) CH3OH + Νa   

(μονάδες 6) 

Β) Το οινόπνευμα (αιθανόλη) παρασκευάζεται από τη γλυκόζη των σταφυλιών με 

αλκοολική ζύμωση, με την παρουσία ενός ενζύμου που ονομάζεται …………………….       

Να γράψετε  το όνομα του ενζύμου και την χημική εξίσωση αλκοολικής ζύμωσης. 

(μονάδες 6) 

 

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

 

Θέμα  4Ο   
 

Ένα δείγμα βιοαερίου όγκου 5,6 L (σε STP ), που αποτελείται μόνο από CH4 και CO2, 

καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν  7,2 g Η2Ο.   

 

Να υπολογίσετε: 

 

α) τον όγκο (σε L) σε STP  καθενός από τα συστατικά του βιοαερίου.         

   (μονάδες 15)                                   

 

β) τον όγκο (σε L) του αέρα (περιέχει 20 % v/v Ο2) σε STP  που απαιτείται για την 

πλήρη καύση του CH4.  

                                                                  (μονάδες 10) 

                         

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(H)=1,  Ar(O)=16. 
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Θέμα  2Ο   

2.1. Α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων: 

     α) προσθήκη νερού με την παρουσία οξέος σε CH3CH=CH2  

     β) επίδραση Na σε CH3OH  

     γ) πλήρης καύση του CH4. 

(μονάδες 9) 

Β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

(μονάδες 4) 

 

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

προτάσεις: 

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

     β) η οργανική ένωση  CH3COOH αλλάζει το χρώμα ορισμένων δεικτών. 

     γ) πυρόλυση είναι θερμική διάσπαση αλκανίων  παρουσία αέρα, κάτω από πίεση. 

  (μονάδες 3) 

    Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισμό σας σε όλες τις περιπτώσεις. 

(μονάδες 9) 

 

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

 

Θέμα  4Ο   

Για τον προσδιορισμό του συντακτικού τύπου μιας κορεσμένης μονοσθενούς 

αλκοόλης  Α δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

i) ποσότητα της αλκοόλης A με πλήρη οξείδωση παράγει 0,5 mol ενός προϊόντος Β το 

οποίο στη συνέχεια μπορεί να οξειδωθεί σε οξύ. 

ii) με θέρμανση 2 mol της αλκοόλης Α στους 1700C, παρουσία H2SO4, παράγεται   

αλκένιο Γ με Μr=42. 

 

Να βρείτε: 

α) τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ.                             

           (μονάδες 13) 

β) τη μάζα (σε g) των Β και Γ.                                                                

  (μονάδες 12) 

 

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

 

 

μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος ονομασία ομόλογης σειράς 

C3Η6   

C5H12   
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Θέμα  2Ο   
 

2.1.  A)  Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των επόμενων ενώσεων: 

       i)  2- βουτένιο       ii)   2-μεθυλοπεντάνιο      iii) μεθανικό οξύ    

(μονάδες 6) 

 

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

      αιθάνιο + Ο2      (πλήρης καύση) 

      CH3CH2CH2OH + CH3COOH             (σε όξινο περιβάλλον) 

 (μονάδες 7) 

2.2  Δίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH2=CH2 (A) και CHCH (B). 

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

     α) η ένωση Β μπορεί με κατάλληλο αντιδραστήριο να δώσει ως προϊόν CH3CH=O. 

     β) η ένωση Α δεν πολυμερίζεται. 

     γ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με Na.                                                                   

                                                                                                       (μονάδες  3) 

Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισμό σας, γράφοντας  τις σχετικές χημικές εξισώσεις 

όπου είναι απαραίτητο.                                                                      (μονάδες  9) 

 

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

 

Θέμα  4Ο   
 

Σε ένα χημικό εργαστήριο γίνονται πειράματα με αλκοόλες. 

 

α) Σε ένα πείραμα γίνεται αφυδάτωση 4,6 g CH3CH2OH στους 170οC παρουσία 

H2SO4. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) σε STP, του αερίου που παράγεται. 

(μονάδες 10) 

 

β) Σε ένα άλλο πείραμα, με προσθήκη περίσσειας Na σε 12 g μιας κορεσμένης 

μονοσθενούς  αλκοόλης  Α ελευθερώθηκαν 2,24 L ενός αερίου σε STP. 

Να βρείτε το μοριακό τύπο της ένωσης Α και να γράψετε όλους τους δυνατούς 

συντακτικούς τύπους και τις ονομασίες της ένωσης Α.                          (μονάδες 15) 

 

 

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

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 

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 

 

KOKKIOU
Typewritten Text
17733

KOKKIOU
Typewritten Text







Θέμα 2ο 

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 

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 

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 

Ένα ομογενές μείγμα αποτελείται από 4,6 g αιθανόλης και 6 g 1-προπανόλης. 

α) Στο μείγμα αυτό προσθέτουμε αρκετή ποσότητα μεταλλικού νατρίου, μέχρι να 

σταματήσει η έκλυση αερίου. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L και σε STP) του αερίου 

που παράγεται.                (μονάδες 12) 

β) Ίση ποσότητα από το παραπάνω μείγμα καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη 

ποσότητα οξυγόνου. Να υπολογίσετε τη μάζα, σε g, του παραγόμενου νερού.  

(μονάδες 13) 

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