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ΘΕΜΑ 1 

Α)Να ονομάσετε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

i. CΗ3C = CH2 
            | 

                    C Η3 

ii. CΗ3CΟΟCΗ3 

iii. C H2= CH CΗ2 CΗ2OH   

iv. CΗ3CΗ2ΟCΗ2CΗ2CΗ3 

v. CΗ3CΗ2ΟCH(CΗ3)2 

vi. CΗ3CΗ = CH- CΗ2CΟΟΗ 

vii. CΗ3C = CHCΗ=CΗCΗ3 
            | 

                     Br 

viii. CΗ3CΗ2CΗ2CΟΟ-CΗ2CΗ3 
 

(8 μονάδες) 

Β)Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω οργανικών ενώσεων: 
i. 1,4- πενταδιένιο 
ii. βουτανάλη 
iii. προπανικό οξύ 
iv. 1- ιωδό-προπάνιο 
v. 2- βουτανόλη 
vi. διαίθυλο-αιθέρας 
vii. 2-μέθυλο - πεντανάλη   
viii. 3- μέθυλο- 1- βουτανόλη 
ix. 4- πεντινικό οξύ 
x. 2- μέθυλο- 3- πεντανόνη 

(10 μονάδες) 

Γ) Επιλέξτε ΣΩΣΤΟ για τις σωστές και ΛΑΘΟΣ για τις λανθασμένες στις 
ακόλουθεςπροτάσεις: 

i. Το αιθίνιο είναι κορεσμένος υδρογονάνθρακας 

ii. Ενώσεις που έχουν τον ίδιο μοριακό τύπο αλλά διαφορετικό συντακτικό τύπο 

λέγονται ισομερείς 

iii. Η μέθυλο-προπανάλη είναι ισομερής με την προπανόνη 

iv. Το 1- βουτίνιο είναι κορεσμένος υδρογονάνθρακας 

v. Ο γενικός μοριακός τύπος για τις κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι:CvH2V+1OH 

vi. Προσθέτοντας νερό στο 1- βουτένιο παράγεται ως κύριο προιόν  η 1- βουτανόλη 

vii. Το 1, 1- δίβρωμο προπάνιο είναι το κύριο προιόν της αντίδρασης του προπενίου με 

το Br2 

(7μονάδες) 

ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ   Β   ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  7/1/2020 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 2 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΘΕΜΑ 2 

Α) Να γραφούν τα συντακτικά ισομερή του C4H10O και να τα ονομάσετε. 
(7 μονάδες) 

Β) Γράψτε τις αντιδράσεις τέλειας καύσης (με συντελεστές) των παρακάτω ενώσεων 
i. 1-βουτενίου 

ii. 2- μέθυλο- πεντανίου  

iii. 2, 3- διμέθυλο- 1- βουτανόλης 

iv. Κετόνης με 4 άτομα άνθρακα στο μόριο της  

(Κατά τις αντιδράσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντακτικό ή μοριακό τύπο ) 
(8 μονάδες) 

i. Γ) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω αντιδράσεις: 

    i     CΗ3CΗ2CH= CH2

δ

H 

δ

OH     42SOH

     ________________________________ 

ii. CΗ3CΗ2CCHH2  
Pt,Pd,Ni

    _____________________________________ 

iii. CΗ3CΗ2C  CH  +HCl      _______________________________________ 

iv. CΗ3–CCH+2Br2__________________________________________________ 

v. CHCH + H2  __________________  
OH2 ______________________________ 

vi. CΗ3CΗ2CH = CH2 +Cl2                _____________________________________ 

vii. CvH2v2 2HCl                              _____________________________________ 

viii. CvH2v + H2O   42SOH
_________________________________________________ 

ix. CΗ3CΗ2CH = CH2+ ΗΒr            _____________________________________ 

(10 μονάδες) 

ΘΕΜΑ 3  

 

 
Α) 2,24 Lαέριου αλκενίου μετρημένα σε STPσυνθήκες, καίγονται πλήρως και παράγονται 9 

gr νερού. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκένιου; Πόσα lt αέρα θα χρειαστούν(ο αέρας 

έχει 20% Ο2 και 80% Ν2) 

Δίνονται: ΑrH=1,C=12,O=16 
(10 μονάδες) 

Β)  0,25 mole αλκενίου καίγονται πλήρως και παράγονται 11,2 L CO2 σε STP συνθήκες .Να 
βρείτε: 

i. Βρείτε τον μοριακό τύπο του αλκενίου  

ii. τον απαιτούμενο όγκο οξυγόνου που θα χρειαστεί κατά την τέλεια καύση του 

iii. την μάζα των υδρατμών που θα παραχθούν κατά την τέλεια καύση. 

Δίνονται: Αr H=1,C=12,O=16. 
(15 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ 4 

1. Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις: 

CH3CH=CH2 + HBr………………………………………………. 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH + H2 
Pt ………………………………………………. 

CH3CCH + H2O  
424 SOH/HgSO

………………………………………………. 

CH3CH=O +  HCΝ………………………………………………. 

CH3CH2CH=O +  CH3CH2MgBr  ……………………………………………….  
OH2  

CH3COCH3 + HCN 

CH3CH=O + CH3MgBr ……………………………………………….  
OH2  

 
(10  Μονάδες) 

Δ2. 

Α.  Δίνεται το παρακάτω σχήμα μετατροπών: 

 

Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι τωνενώσεων Α έως Ζ, αν το Ζ είναι πρωτοταγής αλκοόλη χωρίς 
διακλαδώσεις στην ανθρακική της αλυσίδα; 

 

Β .Να προσδιοριστούν οι ενώσεις Β,Γ,Ζ,Δ,Ε,Θ,Ι 

  
 

  

 
(15 μονάδες) 
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