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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ-ΚΑΥΣΕΙΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΒΘΕΤ 1 

 
Ονοματεπώνυμο: 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και 
να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας:  

 
1. Το 3° μέλος της ομόλογης σειράς των κετονών έχει μοριακό τύπο C3H6O.  
2. Η ένωση CH3CΗ=O είναι κορεσμένη.  
3. Το άτομο του άνθρακα μπορεί να σχηματίζει μόνο απλούς δεσμούς. 
4. Υπάρχει οργανική ένωση που ονομάζεται αιθανόνη. 
5. Η ένωση με μοριακό τύπο C2H6O ανήκει στην ομόλογη σειρά των αλκοολών. 
6. Οι ενώσεις αιθένιο και προπένιο είναι διαδοχικά μέλη της ίδιας ομόλογης σειράς. 

7.   Η ένωση 3 3
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 είναι ακόρεστη. 

8.  Οι ενώσεις CH3-CH=CH2 και CH3-CH2-CH=CH2 είναι ισομερείς. 

9.  Η χαρακτηριστική ομάδα των κετονών είναι η 
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10.  Η χαρακτηριστική ομάδα « καρβοξύλιο» είναι η 
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C H

O

   

11. Η ένωση  είναι ισοκυκλική. 
 
 
 
 

12. Οι ενώσεις CΗ3-CH2-CH2-OH και CΗ3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH είναι διαδοχικά μέλη στην 
ίδια ομόλογη σειρά. 

13.  H ένωση CΗ2=CH-CH3 είναι το 2ο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων. 
14.  Οι ενώσεις CH3CH2CH2OH και CH3OCH2CH3 παρουσιάζουν συντακτική ισομέρεια 

ομόλογης σειράς. 
15. Η ένωση CH3CH2CHO είναι μια κετόνη. 
16. Οι ενώσεις CH3C≡CH και CH2=C=CH2 παρουσιάζουν συντακτική ισομέρεια ομόλογης 

σειράς.  
17. Οι ενώσεις CℓCH2CH2CH3 και CH3CH2CH2Cℓ παρουσιάζουν συντακτική ισομέρεια 

θέσης. 
18. Η ένωση CH3COCH3 είναι ένας αιθέρας. 

19. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από την κλασματική απόσταξη του αργού 
πετρελαίου. 

20. Η ποιότητα της βενζίνης ως καυσίμου δεν μπορεί να μετρηθεί. 
21. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) θεωρείται σημαντικός περιβαλλοντικός 

ρύπος κυρίως γιατί συμμετέχει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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22. Η βενζίνη είναι τεχνητό καύσιμο. 
23. Η χημική εξίσωση C4H8 + 4Ο2 → 4CO + 4H2O περιγράφει ατελή καύση. 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
 
2.1 Να γράψετε το συντακτικό τύπο και το όνομα των παρακάτω οργανικών 
ενώσεων: 
α. Ενός αλκενίου (A) το οποίο έχει 4 άτομα άνθρακα στο μόριό του και 
διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα. 
β. Μίας κορεσμένης μονοσθενούς καρβονυλικής ένωσης (Β) με τρία άτομα άνθρακα 
στο μόριό της 
 
2.2 Να γράψετε το συντακτικό τύπο των παρακάτω οργανικών ενώσεων: 
α. 2-προπανόλη β. Βουτανάλη  γ. 2,3-διμεθυλοβουτάνιο  
δ. μεθυλοπροπανικό οξύ  
 
2.3 Δίνεται ο μοριακός τύπος C4H8. 
α. Να γράψετε τα άκυκλα συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν στον παραπάνω 
μοριακό τύπο.  
β. Να εξηγήσετε ποια από τα προηγούμενα ισομερή παρουσιάζουν  
i. ισομέρεια αλυσίδας  και   ii. ισομέρεια θέσης. 
 
2.4 Να ονομάσετε τις επόμενες ενώσεις: 
α. CH3-CH3,    β. CH3-CH2-CH=CH2,  

γ. 3 2
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  ,   δ. CH3-C≡CH,  

ε. CH3-CH2-COOH,   στ. 3 2 2 3
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2.5 Να γραφούν και να ονομαστούν τα άκυκλα συντακτικά ισομερή που 
αντιστοιχούν στους μοριακούς τύπους: C3H6O2 και C4H10O 

 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
3.1  2,2g προπανίου καίγονται πλήρως με την αναγκαία ποσότητα οξυγόνου. Να 
υπολογιστούν:  
α. ο όγκος του CO2 που εκλύεται, υπολογισμένος σε stp συνθήκες.  
β. η μάζα των υδρατμών που παράγονται. 
 γ. Ο όγκος του οξυγόνου που αντέδρασε, υπολογισμένος σε stp συνθήκες . 
 
3.2 Ορισμένη ποσότητα προπενίου καίγεται πλήρως με Ο2, οπότε παράγονται 13,2g 
CO2. Να υπολογιστούν:  
α. η ποσότητα του προπενίου που κάηκε,  
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β. ο όγκος του Ο2 που αντέδρασε, υπολογισμένος σε stp συνθήκες. 
 
3.3 Διαθέτουμε 1,12L C2H6, μετρημένα σε stp συνθήκες. Η ποσότητα αυτή καίγεται 
με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20%v/v O2). Να βρεθούν :  
α. Πόσα g νερού σχηματίζονται;  
β. Ποιος όγκος αέρα μετρημένος σε stp χρησιμοποιήθηκε ; 
 
3.4 10mL αλκενίου καίγονται με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20%v/v O2). Τα 
καυσαέρια, μετά την ψύξη τους σε συνήθη θερμοκρασία, διαβιβάζονται σε διάλυμα 
NaOH, οπότε ο όγκος τους ελαττώνεται κατά 50mL.  
α. Να βρεθεί ο ΜΤ του υδρογονάνθρακα και τα συντακτικά του ισομερή.  
β. Ποιος ο όγκος του αέρα που χρησιμοποιήθηκε; 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
4.1 2,7 g άκυκλου υδρογονάνθρακα (Α) µε γενικό µοριακό τύπο CνΗ2ν-2 
καταλαµβάνουν όγκο σε STP ίσο µε 1,12 L. 
 α) Να βρεθεί ο Μ.Τ. του Α.  
β) Να γραφούν και να ονομαστούν τα συντακτικά ισοµερή του Α.  
γ) Από τα παραπάνω συντακτικά ισοµερή του Α να υποδείξετε δύο που να 
εµφανίζουν ισοµέρεια θέσης και δύο που να εµφανίζουν ισοµέρεια οµόλογης 
σειράς 
 
4.2 Υδατικό διάλυµα κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος (Χ) έχει περιεκτικότητα 
6 % w/v και συγκέντρωση 1Μ. 
α) Ποιος είναι ο Σ.Τ. της Χ και ποιο µέλος είναι;  
β) Να γράψετε το Σ.Τ. και το όνοµα του προηγούµενου και του επόµενου µέλους 
της Χ.  
γ) Να γράψετε το Σ.Τ. και το όνοµα της ένωσης Ψ που έχει τον ίδιο Μ.Τ. µε την Χ 
αλλά ανήκει σε άλλη οµόλογη σειρά.  
δ) Πώς ονοµάζεται η χαρακτηριστική οµάδα που έχει η Χ και πώς αυτή που έχει η Ψ;  
 
∆ίνονται οι Ar : C=12, H=1, O=16. 
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