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ΘΕΜΑ 1 
Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση: 
1) Τα προϊόντα της ατελούς καύσης του C3H8 είναι: 
α) CO2 και H2O 
β) CO και H2O 
γ) H2O και CO ή C  
δ) H2 και C ή CO2  
 
2) Τα πετροχημικά είναι: 
α) οι χημικές ενώσεις που περιέχονται στο πετρέλαιο 
β) οι πρώτες ύλες από τις οποίες σχηματίστηκε το πετρέλαιο 
γ) προϊόντα που παράγονται συνθετικά με πρώτες ύλες που προέρχονται από το πετρέλαιο 
δ) οι χημικές ενώσεις που προέρχονται από τα πετρώματα 
 
3) Το 3ο πιο απλό άκυκλο αλκένιο έχει μοριακό τύπο:  
α) C4H10       
β) C4H8      
γ) C3H6      
δ) C3H8 
 
4) Ποια από τις επόμενες προτάσεις δεν ισχύει για τη βενζίνη; 

α) είναι μείγμα υγρών υδρογονανθράκων                
β) παράγεται αποκλειστικά από το πετρέλαιο         
γ) παράγεται από το πετρέλαιο αποκλειστικά με κλασματική απόσταξη                   
δ) είναι μείγμα υδρογονανθράκων με 5 έως 12 άτομα άνθρακα στο μόριό τους 
 
5) Οι ενώσεις 2,2-διμεθυλοπροπάνιο, 1,3-πενταδιένιο, 2-μεθυλο-βουτάνιο και 1-πεντένιο:  
α) ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά 
β) είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες  
γ) περιέχουν διακλαδώσεις στις ανθρακικές τους αλυσίδες  
δ) έχουν στο μόριό τους τον ίδιο αριθμό ατόμων άνθρακα 

Μονάδες 25 
 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Πώς σχηματίστηκε το πετρέλαιο; 

Μονάδες 5 

Β2. Τι ονομάζεται ισομέρεια; 
Μονάδες 5 

Β3. Να γράψετε τα πλεονεκτήματα που έχει το φυσικό αέριο ως καύσιμο σε σχέση με το 

πετρέλαιο. 
Μονάδες 5 

Β4. Να διατυπώσετε τον κανόνα του Markovnikov. 
Μονάδες 5 

Β5. Γιατί επιβάλλεται η χρήση της αμόλυβδης βενζίνης σε αυτοκίνητα με καταλύτες; 
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των  άκυκλων συντακτικών 
ισοµερών που έχουν τους παρακάτω µοριακούς τύπους: 
i) C4H8O 
ii) C3H8O  
Στη συνέχεια να χαρακτηρίσετε το είδος της συντακτικής ισοµέρειας που εµφανίζουν µεταξύ 
τους. 

Μονάδες 5 

 
Γ2. Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις: 

1) CH3CH=CHCOCH3 
2) CH3CHCH2CH3 

 ׀       
      C2H5 

3) CH3COOCHCH3 
 ׀               
              CH3 

4) (CH3)3CCH2OH 
5) CH3CH2CH2OCH2CH3 
6) CH3CH2COCH2CH3 
7) CH3CHCH2COOH 

 ׀       
      CH3 

8) CH2=CH – C =CH2   
 ׀                  
                 CH3 
           OH 
 ׀           

9) CH3 – C – CH2 – CH3 
 ׀           
          C2H5 
 

10)  CH2 = CH – CHO  
Μονάδες 10 

 
Γ3. Ένα αλκάνιο A καίγεται πλήρως και παράγονται 10,8 g H2O και 8,96 L CO2 σε συνθήκες 
STP. 
1) Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου Α.  
2) Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου, μετρημένο σε συνθήκες STP, που απαιτήθηκε για 
την πλήρη καύση. 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Ar: C:12, H:1, O:16 

 
Μονάδες 10 

 
 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. 5,6 g βουτενίου αναμειγνύονται πλήρως με 200 L ατμοσφαιρικού αέρα (20% v/v O2 – 

80% N2), μετρημένα σε συνθήκες STP, και το μείγμα αναφλέγεται. Να υπολογίσετε: 
i) τη σύσταση (σε L)  των καυσαερίων μετά την ψύξη τους στη συνηθισμένη θερμοκρασία 
ii) τη σύσταση (σε L) των καυσαερίων μετά την ψύξη τους και τη διαβίβασή τους σε διάλυμα 
Ca(OH)2 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Ar: C:12, H:1, O:16 

Μονάδες 10 
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Δ2. Ισομοριακό μείγμα που αποτελείται από 0,2 mol προπενίου και αιθανίου καίγεται πλήρως. 

Να υπολογίσετε την ποσότητα του CO2 που παράγεται σε συνθήκες STP. 
Μονάδες 7 

 
 

Δ3. 10 L άγνωστου υδρογονάνθρακα καίγονται πλήρως και παράγονται 30 L CO2 και 40 L 

H2O. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα. 
Μονάδες 8 


