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                                                 ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 
  

A1. O γενικός μοριακός τύπος των κορεσμένων υδρογονανθράκων είναι: 
α. CνH2ν+2  
β. CvH2ν 
γ. CνH2ν-2  
δ. C2H2ν+2 
 

A2. Στο γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο με ν  1 ανήκουν:  
α. οι αλδεΰδες και οι κετόνες 
β. μόνο οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες 
γ. οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες και οι αιθέρες 
δ. οι αλδεΰδες. 
 

  
A3. Η ένωση                             ονομάζεται:CH2CH2CH=CH2

Cl  
α. 1-χλωρο-3-βουτένιο 
β. 4-χλωρο-1-βουτένιο 
γ. 4-χλωρο-βουτένιο 
δ. χλωρο-2-βουτένιο 
 

A4. Μια χημική ένωση Ε έχει μοριακό τύπο C6H12. Δεν είναι ισομερής με την Ε η ένωση: 
α. 3,3-διμεθυλο-1-βουτένιο             
β. 4-μεθυλο-1-πεντένιο   
γ. 3,3-διμεθυλο-1-πεντένιο  
δ. 3-μεθυλο-1-πεντένιο. 
 

A5. Συντακτικά ισομερή έχει η ένωση: 

α. CH3CH=O 

β. HCCH 

γ. CH3CH2CH3 

δ. CH3COOH 
 

Μονάδες 25 
 
ΘΕΜΑ Β 
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Β1. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις 
αιτιολογώντας την κάθε  

σας απάντηση: 
i. Υπάρχουν χημικές ενώσεις που ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά και των 

οποίων οι μοριακές μάζες διαφέρουν κατά 20. 
 

ii. Η μεθανόλη και το μεθανικό οξύ είναι οργανικές ενώσεις που δεν περιέχουν 
διπλό δεσμό.  
 

iii. Όλες οι χημικές ενώσεις που ανήκουν στον γενικό μοριακό τύπο CνΗ2ν+2Ο  
αποτελούν μια ομόλογη σειρά.  
 

iv. Όταν μια οργανική ένωση περιέχει διπλό δεσμό χαρακτηρίζεται ως ακόρεστη. 
 

v. Για κανένα αλκένιο δεν υπάρχει ισομερές αλκίνιο.  
 

Β2. Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει καθεμία από τις παρακάτω ενώσεις; 
i. CH3CH2CH=O 
ii. CH2=CHCH2CH3 
iii. CH ≡ CCH2CH3 
iv. CH3COCH3 
v. CH3CH2CH2CH3 
 

Β3. Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις: 
CH3 - CH2 - CH2 - CH3 

 
 

CH2 = C=CH - CH3 

 
CH3 - CH2 – CH = CH - CH3 

 

CH3 - CH2 – C  CH 
 
 

CH3CH2CH2CH=O 
 

CH3 – CH2 – CH2 – COOH 
 

CH3CHCH2CH3

CH3  
 

CH3CHCH2Cl

CH3  
 

CH3CHCH2CH3

OH  

CH3CCH2CH3

O  
 

CH3C = CH2C = CH2

CH3 CH3  
 

CH3C = CH2CHCH2OH

CH3 CH3  
 

 

 

Β4. 
 
 
 
 
 

Να ονομασθούν οι εστέρες: 
i. CH3COOCH3  

ii. CH3CH2COOCH3  

iii. CH3CH2COOCH2CH3  
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iv. HCOOCH3  

v. CH3CH2CH2COOCH3  

 
 

 

  

 
 

  
Β5. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις τέλειας καύσης: 

i. C5H12  + O2  
 

 

ii. C5H10Ο + O2  
 

 

iii. C4H10Ο + O2  
 

 

iv. CνH2νO + O2  
 

 

v. CvH2ν+2 + O2   
 

 

vi. CνH2ν + O2   
 

 

vii. CνH2ν-2 + O2   
 

 

viii CvH2νO2 + O2   
 

 

ix. CxHyΟz + O2   
 

 

x. CχHy + O2    
 

 
Μονάδες 25 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σε ποια από τα παρακάτω ζεύγη οι ενώσεις είναι ισομερείς; Τι είδους ισομέρεια 

εμφανίζεται;  
i. CH2=CHCH2CH3 και CH3CH=CHCH2CH3  
ii. CH2=CHCH2CH3 και CH3CH=CHCH3 
iii. CH3CH2CH2ΟΗ και CH3CH2ΟCH3  
iv. CH3CH2CH2ΟΗ και CH3CH(ΟΗ)CH3 
v. CH3COCH3 και CH3CH2CHO  
 
 

Γ2. Ένας κορεσμένος υδρογονάνθρακας έχει σχετική μοριακή μάζα ίση με 58. Να βρείτε 
το μοριακό του τύπο κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. Ποιοι συντακτικοί 
τύποι αντιστοιχούν σ’αυτό τον μοριακό τύπο; Να ονομάσετε τις ενώσεις που 
προκύπτουν. 
Δίνονται Ar(C) = 12, Ar(H) = 1 

Μονάδες 20
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ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Να βρεθούν και να ονομασθούν τα ισομερή του τύπου: 

i. C4H8  
ii. C4H10Ο 
iii. C4H8Ο  
iv. C4H8Ο2 

Δ2. Κατά την πλήρη καύση ενός αλκανίου Α με όγκο V, παράγεται τετραπλάσιος όγκος 
CO2, σε σχέση με τον αρχικό όγκο του αλκανίου. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του 
αλκανίου Α. 
 
 

Δ3. 
 7,2 g πεντανίου καίγονται τέλεια .Να βρεθεί ο όγκος του νερού που παράγεται και η 
μάζα του CO2 (Ar  C=12  ,H=1 ,O=16   

Μονάδες 30  
 
                                                    


