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ΘΕΜΑ 1 
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 
1) Ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές εμφανίζει ισομέρεια θέσης;   
α. Καρβοξυλικά οξέα   
β. Αλδεΰδες   
γ. Αλκάνια 
δ. Αλκοόλες 
 
2) Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις δεν 
αντιστοιχεί σε κορεσμένη ένωση;   
α. CH2Ο   
β. C10H22   
γ. C4H10O   
δ. C6H12 

 
3) Το 3ο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών κετονών είναι:  
α. C3H6O      
β. C4H10O  
γ. C5Η10Ο      
δ. C5H12O 
 
4) Από τις οργανικές ενώσεις CH3CH2CH=O (Α), C4H10 (Β), CH3C≡N (Γ), και C2H2 (Δ) 
ακόρεστη ή ακόρεστες είναι: 
α) οι Β και Δ 
β) οι Γ και Δ 
γ) η Δ 
δ) η Β 
 
5) Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους δεν αντιστοιχεί σε κορεσμένο μονοσθενή 
αιθέρα; 
α) C3H8O 
β) C5H12O 
γ) CH4O 
δ) C6H14O 

Μονάδες 15 

 
 
Β. Να αναγνωρίσετε τις ομόλογες σειρές στις οποίες ανήκουν οι παρακάτω 
οργανικές ενώσεις: 
C5H12 
C6H12 
CH2O  
C2H2 
C3H6O  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  
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C2H6O  
C2H5OH 
C2H4O2  
CH3COOH  
CH3OCH3  

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ 2  
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Να αιτιολογήσετε τις λανθασμένες. 
α. Η ένωση CH2=CH-CH3 είναι το 2ο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων.   
β. Υπάρχει οργανική ένωση με όνομα αιθανόνη. 
γ. Όταν μια οργανική ένωση περιέχει στο μόριό της διπλό δεσμό είναι ακόρεστη ένωση. 
δ. Κυκλικές ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις στο μόριο των οποίων όλα τα άτομα άνθρακα 
σχηματίζουν κλειστή αλυσίδα. 
ε. Όταν δύο οργανικές ενώσεις έχουν στο μόριό τους τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα και 
διαφορετική χαρακτηριστική ομάδα, είναι ισομερείς ενώσεις. 

Μονάδες 15 

 
Β. Να γραφούν και να ονομαστούν όλα τα άκυκλα συντακτικά ισομερή των ενώσεων: 
α) C3H6O 
β) C4H6 
γ) C4H8  
δ) C4H8O2  

Μονάδες 10 

 
 
ΘΕΜΑ 3 
Α. Να ονομαστούν οι παρακάτω χημικές ενώσεις: 
1. CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 
2. CH3 -  CH(CH3) – CH2 -  C(CH3)3   
3. CH3 – C  = CH – CH2 – OH  
 ׀               
              CH3 
              OH 
 ׀               
4. CH2 = C – CH – CH – CH3  
  ׀               ׀               
               C2H5      C 2H5 
          

5. CH3OCH2CH2CH3   

6. HCH=Ο 

 

7. CH3COOCH2CH2CH3  

8. CH3-CH-COOH 
 ׀              
             C2H5 
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9. CH3-CH2-O-CH2-CH3 

10. CH3CH2CH2COCH3 
Μονάδες 10 

 
Β. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω ενώσεων:  
1. διµέθυλο-προπανάλη   
2. αίθυλο-πεντάνιο  
3. 3-µέθυλο- 2- πεντενικό οξύ  
4. 2-χλώρο -προπανικό οξύ  
5. µέθυλο – βουτίνιο   
6. 2,4 – διµέθυλο πεντανόνη 
7. μεθανικό οξύ 
8. μεθανικός αιθυλεστέρας 
9. 2,2,4 τριμέθυλο – εξάνιο 
10.  2-αίθυλο-3-μέθυλο-1-βουτανόλη  

Μονάδες 10 

 

Γ. Να γραφούν και να ονομαστούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω ενώσεων:  

1. Το 3ο μέλος των αλκινίων  

2. Το 2ο μέλος των κορεσμένων μονοσθενών αλδεϋδών  

3. Ο απλούστερος αιθέρας 

4. Το 2ο μέλος των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων 

5. Η απλούστερη μονοσθενής αλκοόλη 

Μονάδες 5 

 
 
 
ΘΕΜΑ 4 
Α. Κορεσμένη μονοσθενής κετόνη Α έχει σχετική μοριακή μάζα 72.  
Α1. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της κετόνης Α; 
Α2. Οργανική ένωση Β έχει τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο με την ένωση Α, αλλά ανήκει σε 
άλλη ομόλογη σειρά. Ποιοι είναι οι πιθανοί συντακτικοί τύποι για την ένωση Β; 

Μονάδες 5 

 
Β. Δίνεται η ένωση μέθυλο 2 προπανόλη ( ένωση Γ ). Να γράψετε τον συντακτικό τύπο και 
να ονομάσετε :  
Β1. 1 ένωση που να παρουσιάζει ισομέρεια θέσης με την ένωση Γ 
Β2. 2 ενώσεις που να παρουσιάζουν ισομέρεια αλυσίδας με την ένωση Γ  
Β3. 3 ενώσεις που να παρουσιάζουν ισομέρεια ομόλογης σειράς με την ένωση Γ 

Μονάδες 10 

 
Γ. Να προσδιορίσετε τους μοριακούς τύπους και να γράψετε τους δυνατούς συντακτικούς 
τύπους και τις ονομασίες των επόμενων άκυκλων οργανικών ενώσεων: 
Γ1. 12.6 g αλκενίου Δ καταλαμβάνουν όγκο 6,72 L σε συνθήκες STP 
Γ2. 12 g κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης καταλαμβάνουν όγκο 4,48L σε συνθήκες STP 
Δίνονται: Ar C:12, H:1, O:16 

Μονάδες 10 
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