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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1-1.3 

 
 

 
Ονοματεπώνυμο: 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να επιλέξετε από τις παρακάτω ερωτήσεις τη σωστή απάντηση: 
1.1 Από τις ενώσεις που ακολουθούν κορεσμένη είναι:  

 

α. CH2=CH-CH3 β. CH3-CH2-C≡N γ. CH3-CH=C=CH2     δ.CH≡C-CH3 
 

1.2 Από τις παρακάτω ενώσεις κετόνη είναι:  
 

α. C4H8Ο β. C3H8O γ. C2H4 δ. C2H4O 
 

1.3 Η χαρακτηριστική ομάδα των καρβοξυλικών οξέων είναι:  
 

1.4 
α. -OH β. –COC- γ. COOH δ. CH=O 

 

Από τις παρακάτω ενώσεις οργανική είναι :  
 

 α.  CaCl2 β. HC≡CH γ. NaCl δ. H2SO4 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

  (Μονάδες 25) 
 

   
 

2.1 Γιατί ο άνθρακας σχηματίζει πολλές ενώσεις;  
(Μονάδες 5)  
 

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). 

α) Η ένωση CH3-O-CH3   είναι ένας αιθέρας. 
β) Ο γενικός μοριακός τύπος των κορεσμένων αλκοολών είναι CvH2v+2O. 
γ) Όλα τα μέλη μιας ομόλογης σειράς έχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα.           

δ) Οι εστέρες περιέχουν την χαρακτηριστική ομάδα – C – O – C.                             
ε) Τα αλκυλαγονίδια μας δίνουν το πρώτο μέλος της σειράς για ν ≥1 .                     
στ)  Οι ετεροκυκλικές είναι όλες οι μη αρωματικές ισοκυκλικές ενώσεις.    
 ζ)Ο μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων οφείλεται και στη σχετικά μεγάλη 
ατομική ακτίνα του άνθρακα 
 η)Υπάρχει οργανική ένωση με όνομα αιθανόνη 

 θ)Το άτομο του C μπορεί να σχηματίσει μόνο απλούς δεσμούς 

 ι) Η ένωση με μοριακό τύπο C2H6O ανήκει στην ομόλογη σειρά των αλκοολών 

κ) Η ένωση CH3CHO είναι κορεσμένη 

λ) Η χαρακτηριστική ομάδα του αιθανικού οξέος είναι το καρβονύλιο 

μ) To 3o μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων έχει 

μοριακό τύπο C3H7-COOH 
  
(Μονάδες5)  
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2.3 Να συμπληρωθεί ο πίνακας, με βάση την ή τις ομόλογες σειρές για κάθε 
μοριακό τύπο: (Μονάδες 5) 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗ 
ΤΥΠΟΣ ΣΕΙΡΑ  

C3H4 
 

C4H8O2 
 

C5H10  

C3H6O 
 

   
 
 

2.4 Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: 
   1.  3-πεντινάλη 

   2.  1,2-πενταδιένιο  

   3.   τετραχλωρομεθάνιο 

   4.   βουτανικός μεθυλεστέρας 

   5.   φθορο-προπανόνη 

   6.   τριχλωρο-αιθανικό οξύ 

   7.   μεθανικός προπυλεστέρας 

   8.   2,3-διμεθυλο-2-βουτανόλη 

   9.   1-χλωρο-2,3,4-τριμεθυλο-πεντάνιο 

 10.   2-εξεν-1-όλη 

 11.   4-αιθυλο-2,2-διμεθυλο-3-επτανόλη 

 12.   3-βουτινάλη 

 13.   μεθανικός μεθυλεστέρας 

 14.   διαιθυλαιθέρας 

 15.   3-επτεν-1-ίνιο 

 16.   3-χλωρο-1-πεντιν-3-όλη 

 (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ 3ο 
 
3.1  
Α)Να γραφεί ο συντακτικός τύπος της ένωσης 3-μεθυλο-1-βουτανόλη. 
Β)Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της ένωσης; 

Γ)Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει;  
Δ)Ποιος είναι ο Γενικός Μοριακός τύπος αυτής της ομόλογης σειράς;  
 
 
3.2. Η ένωση Α έχει μοριακό τύπο CνΗ2Ο2  και σχετική μοριακή μάζα Mr=88. 

α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος της ένωσης Α και οι πιθανοί συντακτικοί τύποι της. 

β) Να γραφεί ο μοριακός και συντακτικός τύπος του 2ου μέλους των ομόλογων 

σειρών που μπορεί να ανήκει η ένωση Α και να ονομαστεί. 

 

ArC=12, ArO=16, ArH=1 

 
(Μονάδες 25) 

 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
 

 

4.1. Να ονομαστούν οι ενώσεις:                  CH3        

α. CH3C≡C- CH-CH3 

  

γ.HC≡C-CH2COOH 

 

β. CH3-C- CH2-CH2-CH3 δ.CH3-CH2-CH=CH-CH=CH2 

                     

            CH3               CH3                                                 

        

ε. CH3-  CH -  CH-CH=CH2     (Μονάδες 10) 

          CH3   OH         

    

       

     

 

4.2. Δίνονται οι παρακάτω οµόλογες σειρές: 

    

αλκάνια 

  

α. κορεσµένοι µονοσθενείς αιθέρες β.   

γ. αλκυλογονίδια     δ. κορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 

ε. κορεσµένοι µονοσθενείς εστέρες στ. κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες 

ζ. κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα η. κορεσµένες µονοσθενείς αλδεΰδες. 

 

i. Να γράψετε το συµβολισµό των παραπάνω οµόλογων σειρών µε τη χρήση αλκυλίου (R). 

ii. Σε ποιες από τις παραπάνω οµόλογες σειρές, το 1ο  µέλος τους, δεν έχει κανένα αλκύλιο;  (Μονάδες 

10) 


