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Γενικό διαγώνισμα Χημείας  

Β’ Λυκείου 

Ονομα : 

Επίκετο: 

Ημερομθνία: 

 

Θέμα 1 

Α)Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ και τα ονόματα των κορεςμζνων μονοςκενϊν αλκοολϊν που 
αντιςτοιχοφν ςτον μοριακό τφπο C5H11OH. Να χαρακτθρίςετε τισ παραπάνω αλκοόλεσ ωσ πρωτοταγείσ, 
δευτεροταγείσ ι τριτοταγείσ. Κατά τθν επίδραςθ ζγχρωμου διαλφματοσ KMnO4 παρουςία Η2SO4 ςε 
καποια/εσ  από τισ παραπάνω ιςομερείσ αλκοόλεσ δεν παρατθρικθκε καμία μεταβολι. Ποιοσ/οι  είναι οι 
ςυντακτικοί τφποι αυτισ τθσ αλκοόλθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  
 

Β)  
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(μονάδεσ 5+20) 

 
 

Θέμα2 
 
Α) H ζνωςθ Α ζχει μοριακό τφπο C4H9OΗ. α) Δεδομζνου ότι θ Α ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 
οξειδϊνεται προσ τθν οργανικι ζνωςθ Β, θ οποία δεν ζχει όξινο χαρακτιρα, να προςδιορίςετε τον 
ςυντακτικό τφπο τθσ ζνωςθσ Α και να τθν ονομάςετε. β) Ποιοσ είναι ο ςυντακτικόσ τφποσ ζνωςθσ Γ 
θ οποία παρουςιάηει ιςομζρεια κζςθσ με τθν Α. Να γράψετε τθν αντίδραςθ οξείδωςθσ τθσ Γ και να 
εξθγιςετε αν το προϊόν τθσ οξείδωςθσ αυτισ παρουςιάηει ι όχι όξινο χαρακτιρα. 
 
 
Β) Διακζτουμε ζνα μείγμα των τριϊν ιςομερϊν καρβονυλικϊν ενϊςεων που ζχουν μοριακό τφπο C4H8 O. α) 

Να βρείτε όπωσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των καρβονυλικϊν ενϊςεων του μείγματοσ και να τισ ονομάςετε β) 

Ποιο ι ποια από τα παραπάνω ιςομερι οξειδϊνονται με ιπια οξειδωτικά μζςα όπωσ τα διαλφματα Fehling 

και Tollens; 

 

Γ) Ζνασ μακθτισ πειραματίηεται με μια άγνωςτθ ουςία Χ, για τθν οποία γνωρίηει ότι είναι ζνασ 

υδρογονάνκρακασ . Από τα αποτελζςματα των πειραμάτων διαπιςτϊνει ότι θ άγνωςτθ ζνωςθ: i. αντιδρά με 

κόκκινο διάλυμα Br2 ςε CCl4 και το αποχρωματίηει. ii. αντιδρά με μεταλλικό νάτριο. Από τα δεδομζνα αυτά 

θ ζνωςθ Χ μπορεί να είναι: α) C2H4 β) C3H8          γ) C2H2. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. Να 

αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ . 

(μονάδεσ 8 +8+9) 

 

Θέμα 3 

Α)84 g C3H6 αναμειγνφονται με τθν ακριβϊσ απαιτοφμενθ ποςότθτα ατμοςφαιρικοφ αζρα (περιζχει 20% v/v 

Ο2 και 80 % v/v Ν2) και το μείγμα καίγεται πλιρωσ. α) Να υπολογίςετε τισ ποςότθτεσ ςε mol κάκε 

ςυςτατικοφ του μείγματοσ των καυςαερίων. β) Η ίδια ποςότθτα     C3H6 αντιδρά με κόκκινο διάλυμα Br2 ςε 

CCl4 8 % w/v και το αποχρωματίηει. Να υπολογίςετε τον όγκο (ςε mL) του διαλφματοσ Br2 που αντζδραςε. 

Β) Για τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α και Β δίνονται οι εξισ πλθροφορίεσ: H ζνωςθ Α είναι ζνα αλκζνιο με 3 άτομα 

άνκρακα ςτο μόριό του. Η ζνωςθ Β είναι ζνα αλκάνιο για το οποίο ιςχφει ότι μάηα 14,5 g του αλκανίου 

αυτοφ κατζχουν όγκο 5,6 L ςε STP. α) 8,4 g του αλκενίου Α καίγεται πλιρωσ με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 

οξυγόνου. Να υπολογίςετε τα mol του οξυγόνου που απαιτοφνται για τθν καφςθ. β) Να βρείτε τον μοριακό 
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τφπο του αλκανίου Β γ) Να υπολογίςετε τθν μάηα ςε g του νεροφ που κα παραχκεί αν θ παραπάνω 

ποςότθτα του αλκανίου Β (14,5 g) καεί πλιρωσ με περίςςεια οξυγόνου 

Γ)  Διακζτουμε 60 g CH3COOH . α) Η μιςι ποςότθτα του CH3COOH αντιδρά με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 

NaOH. Να υπολογιςτοφν θ μάηα (ςε g) του NaOH που αντζδραςε και θ μάηα (ςε g) του άλατοσ που 

παράγεται. β) Η υπόλοιπθ ποςότθτα του CH3COOH αντιδρά με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα Na2CO3. Να 

υπολογιςτεί ο όγκοσ (ςε L) του αερίου που παράγεται ςε STP. 

(μονάδεσ 8 +8+9) 

 

Θέμα 4 

Α)Για ζνα μείγμα, που περιζχει μία κορεςμζνθ μονοςκενι αλκοόλθ Α και CH3OH, γνωρίηουμε τα εξισ: α) 

Από τθν πλιρθ καφςθ 1mol τθσ κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ αλκοόλθσ Α παράγονται 44,8 L CO2 (ςε STP). Nα 

βρείτε το ςυντακτικό τφπο τθσ Α. β) Από τθν αντίδραςθ τθσ ποςότθτασ τθσ CH3OH που περιζχεται ςτο 

μείγμα με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα Na ,εκλφονται 22,4 L αερίου (ςε STP). Να υπολογίςετε τθ μάηα (ςε g) 

τθσ CH3OH του μείγματοσ. 

Β)  Ζνα μείγμα αποτελείται από 5 mL C2H4 και οριςμζνο όγκο C3H8. Το μείγμα αυτό καίγεται πλιρωσ με αζρα 

και παράγονται 55 mL CO2. α) Να υπολογίςετε τον όγκο (ςε mL) του C3H8 β) Να υπολογίςετε τον όγκο του 

αζρα που απαιτικθκε για τθν καφςθ του μείγματοσ. Οι όγκοι όλων των αερίων αναφζρονται ςτισ ίδιεσ 

ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και πίεςθσ. Η ςφςταςθ του ατμοςφαιρικοφ αζρα είναι 20 % v/v Ο2 και 80 % v/v Ν2. 

Γ) Στο εργαςτιριο διακζτουμε CH3 - CH = CH2 και CH3 - C ≡ CH . 

 α) 44,8 L CH3 - CH = CH2 ςε STP , αντιδροφν πλιρωσ με ίςο όγκο Η2. Να υπολογιςτεί θ μάηα (ςε g) τθσ 

παραγόμενθσ ζνωςθσ .  

β) 22,4 L CH3 - C ≡ CH ςε STP , αντιδροφν με ίςο όγκο Η2. Να υπολογιςτεί θ μάηα (ςε g) τθσ παραγόμενθσ 

ζνωςθσ .  

γ) Το αζριο που παράγεται από τισ δφο παραπάνω αντιδράςεισ αντιδρά πλιρωσ με δ/μα Br2 8%w/w , πόςα 

ml δ/τοσ χρειάςτθκαν?  

 

(μονάδεσ 8 +8+9) 

 

 


