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                                                   ΘΕΜΑ  Α   

 

Α1.   Η άκυκλη ένωση με μοριακό τύπο C11H22 ανήκει  

   α.  στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό 
   β.  στους κορεσμένους υδρογονάνθρακες 
   γ.  στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες με ένα  τριπλό δεσμό 

δ. στις κορεσμένες μονοσθενείς αλδεΰδες                
                                                                   

Α2.    Από τις άκυκλες οργανικές ενώσεις : (i) CH4 ,  (ii) C4H10 ,  (iii) C4H6 ,  (iv) C3H8Ο,(v) 

C2H4O  ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά οι  

     α.  (i) και (ii) 

     β.  (ii) και (v)   

      γ.  (iii) και (iv) 

      δ.  (i) και (iv)                                                                      

 

Α3.   To 1 – πεντίνιο  και το 2,3 -  πενταδιένιο 

           α.  είναι ισομερή θέσης  

     β.  είναι ισομερή ομόλογης σειράς 

     γ.  είναι ισομερή αλυσίδας 

           δ.  δεν είναι ισομερή                                        

          

Α4.   Μπορεί να αποχρωματίσει διάλυμα βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα το … 

    α.  προπίνιο 

    β.  αιθάνιο 

    γ.  μεθάνιο 

         δ.  βουτάνιο                                                               

 

 

ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ ΧΗΜΕΙΑ / B' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ 30/3/2019 
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Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις  είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;   

       α.  η ένωση CH3COOH  είναι οξύ  

  β.  Υπάρχει κετόνη με δύο άτομα άνθρακα.  

  γ.  Το μόριο του μεθυλοβουτανίου περιέχει 10 άτομα υδρογόνου. 

       δ.  Με την αλκοολική ζύμωση της γλυκόζης  παράγεται  αιθανόλη. 

       ε.  Σε κάθε μοριακό τύπο αντιστοιχεί μόνο μία οργανική ένωση.  

                                                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ 25 
 
 

                                                       ΘΕΜΑ  Β 

                                                        

Β.1.   Πόσα λίτρα νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 25 λίτρα ενός κρασιού 12ο για να 

παρασκευάσουμε κρασί 10ο ;  

 

 

B.2. Να ονομάσετε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις:  

 a. CH3 –CH2– CH2– CH2– CH3  

 β. CH3–CH2–C≡CH  

 γ. CH3–CH2–COOH  

 δ. CH3-CH=O  

 ε. CH3–CH=CH–CH3   

 

B.3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:  

 α. C3H8 + O2     

 β. CH3-CH =CH2 + HCl    

 γ. CH3-C Ξ CH + Na     

   δ. CH3-CΟΟΗ + CH3-CH2-OH         

   

   ε.   CH3
 CH2 ΟΗ  +   …                            

 

   ζ.   CH3
 CΗΟ  +  [ Ο ]                  

  

πλήρης 
 καύση 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 4                                                                                                                                                                                                                                                       
 

    η. CH3CH2OH + [O]  …………………………… (A) +  ………………  
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ΘΕΜΑ Γ 

       Ορισμένη ποσότητα αιθανόλης χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το ένα μέρος οξειδώνεται 

πλήρως ( μέχρι τέλους) και παίρνουμε μία μόνο οργανική ένωση (Α) . Το άλλο μέρος της 

αιθανόλης και η ένωση  (Α) αντιδρούν μεταξύ τους παρουσία οξέος και παίρνουμε την 

ένωση  (Β) .  

 

Γ1.   Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αναφέρθηκαν.  

                                                                                                            

 

Γ2.   Αν η μάζα της ένωσης (Α)  ήταν  30 g να υπολογίσετε  τα mol της αρχικής ποσότητας 

της αιθανόλης.  

 

 

Γ3.   Δίνεται το παρακάτω σχήμα μετατροπών: 

Β
+SOCl2

Γ

 +   Γ+NaOH
E

( Cένωση με 5 )

Α

+ HCN

Δ

+ OΗ2

Z Θ
+ O/H

+
2 Η2

 

Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως Θ; 

Δίνεται Α= αιθένιο 

                                                             

 

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

 37g κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης (Α) αφυδατώνονται πλήρως σχηματίζοντας 28g 

αλκενίου (Β).Στη συνέχεια το αλκένιο (Β) υδρογονώνεται πλήρως σε μια ουσία (Γ). 
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Δ1.  Να βρεθούν: Ο μοριακός τύπος της αλκοόλης (Α), του αλκενίου (Β) και της ουσίας (Γ).                                                                                              

 

Δ2.  Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων.   

 

Δ3. Δίνεται το παρακάτω σχήμα μετατροπών: 

 

Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως Θ; (Οι Α και Ζ είναι ισομερείς 
ενώσεις)  Δίνεται Γ= 2-βουτανόλη 

 

 

Δ4.Δίνεται το παρακάτω σχήμα μετατροπών: 

Ζ Θ
+Cl2(2-προπανόλη)

Α

ΚΒ

(...........)

Γ
( H OC )4 8 2

Ε

( H OC )3 6

+γ

+α

+β

(170 , )
ο

H SO2 4

Δ
+Η Ο2

+Η Ο2

( gSO SO )Η 4 2 4, H

 
Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α έως Κ, των ανόργανων 
αντιδραστηρίων α,β, και γ καθώς και το περιβάλλον για την αντίδραση Ζ → Θ;  

Δίνεται    Β=2-χλωροπροπάνιο 
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B 

Γ Β Ε 

Θ 

+ KCN 

+Η Cl 

( κύριο προϊόν) C H  O 5     10    2 

+SOCl     2 
Α 

+ O Η 2 

+ NaOH 
( αλκοόλη) 

Ζ 

+ O Η 2 
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