
 

 

 

Οργανική χημεία 

Όνομα: 

Επίκετο: 

Ημ/νια: 

 

Θέμα 1 

Α)Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ (Σ) και ποιεσ λάθοσ (Λ); 

1. Κατά τθν οξείδωςθ ενόσ ατόμου άνκρακα, θ θλεκτρονιακι του πυκνότθτα 
αυξάνεται. 
2. Κατά τθν οξείδωςθ πρωτοταγοφσ αλκοόλθσ με όξινο διάλυμα K2Cr2O7, 
μπορεί να ςχθματιςτεί μίγμα αλδε`δθσ και καρβοξυλικοφ οξζοσ. 
3. Η μζκυλο-2-προπανόλθ δεν οξειδώνεται με όξινο διάλυμα K2Cr2O7, αλλά 

οξειδώνεται με όξινο διάλυμα KMnO4. 
 
Β) Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ 
 
1. Μικρότερθ απόςταςθ μεταξφ των ατόμων του άνκρακα ζχουμε ςτο μόριο 
του: 
α. C2H6      β. C2H4   γ. C2H2 

 

2. Απο τα παρακάτω αλκυλαλογονίδια, δραςτικότερο ςε αντιδράςεισ υποκατά- 
ςταςθσ είναι το: 
α. CH3CH2Cl   β. CH3CH2I 
γ. CH3CH2Br   δ. CH3CH2F 
 
3. Tα αλκυλαλογονίδια δίνουν αλκοόλεσ με επίδραςθ: 
α. υδατικοφ διαλφματοσ NaOH   β. αλκοολικοφ διαλφματοσ NaOH 
γ. νεροφ      δ. SOCl2 

 

4. Kατά τθν επίδραςθ ΚCN ςε χλωροαικάνιο, ςχθματίηεται: 
α. αικανονιτρίλιο   β. αικανικό οξφ 
γ. προπανικό οξφ   δ. προπανονιτρίλιο 

5.Κατά τθν προςκικθ υδρογόνου ςε αικζνιο ο αρικμόσ οξείδωςθσ των ατόμων 
του άνκρακα: 
α. αυξάνεται από -2 ςε -1      β. ελαττώνεται από -2 ςε -3 
γ. παραμζνει αμετάβλθτοσ   δ. ελαττώνεται από -1 ςε -2 

(μονάδεσ 10  + 10) 

 



 

 

Θέμα 2 

Α) Οριςμζνθ ποςότθτα χλωροαικανίου χωρίηεται ςε 3 ίςα μζρθ. Το πρώτο μζροσ αντιδρά 
πλιρωσ με αλκοολικό διάλυμα ΚΟΗ, οπότε ελευκερώνονται 44,8 L αερίου Α μετρθμζνα ςε 
S.T.P. Το δεφτερο μζροσ αντιδρά πλιρωσ με υδατικό διάλυμα NaOH, oπότε ςχθματίηεται 
οργανικι ζνωςθ Β. Το τρίτο μζροσ αντιδρά πλιρωσ με ΚCN. H οργανικι ζνωςθ που 
προκφπτει υδρολφεται με περίςςεια νεροφ και ςχθματίηει τθν οργανικι ζνωςθ Γ. 
α. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των Α, Β και Γ. 
β. Ποια είναι θ αρχικι μάηα του χλωροαικανίου; 
γ. Οι ποςότθτεσ των ενώςεων Β και Γ που ςχθματίηονται αντιδροφν μεταξφ τουσ, οπότε 
ςχθματίηονται 102 g οργανικισ ζνωςθσ Δ. Να βρεκεί ο ςυντακτικόσ τφποσ τθσ Δ και θ 
απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ μεταξφ Β και Γ. 
Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ C: 12, H: 1, O:16, Cl: 35,5. 

 

Β) Να γράψετε τισ χημικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων πολυμεριςμοφ των παρακάτω 
ενϊςεων: 
α. αικυλζνιο 
β. ςτυρόλιο 
γ. βινυλοχλωρίδιο 
δ. 2-χλωρο-1,3-βουταδιζνιο 

 

Γ) Να γράψετε τισ χημικζσ εξιςϊςεισ των παρακάτω αντιδράςεων: 
α. Αντίδραςθ 2-βουτανόλθσ με κειονυλοχλωρίδιο. 
β. Αντίδραςθ 2-ιωδοπροπανίου με υδατικό διάλυμα NaOH και ςτθ ςυνζχεια 
αντίδραςθ του οργανικοφ προϊόντοσ με αικανικό οξφ. 
γ. Όξινθ υδρόλυςθ ιςοβουτυλικοφ προπυλεςτζρα. 
δ. Όξινθ υδρόλυςθ προπανικοφ αικυλεςτζρα. 

(μονάδεσ 8 + 6 + 6) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Θέμα 4 

Α)Kατά τθν επίδραςθ αλκοολικοφ διαλφματοσ ΚΟΗ ςε κορεςμζνο διχλωρίδιο Α, (CvH2vCl2) 
προκφπτει οργανικι ζνωςθ Β. Η Β αντιδρά διαδοχικά με Η2 και ΗCl, οπότε προκφπτει θ 
οργανικι ζνωςθ Γ. Η Γ αντιδρά με όξινο ακετυλενίδιο του νατρίου και προκφπτει θ οργανικι 
ζνωςθ Δ. Η προςκικθ Η2Ο ςτθ Δ παρουςία Ηg, H2SO4, HgSO4 δίνει τθν οργανικι ζνωςθ Ε. 
Επίςθσ με υδρογόνωςθ τθσ Δ παίρνουμε το αλκάνιο Ζ το οποίο ζχει τζςςερα άτομα 
άνκρακα. Να βρεκοφν οι ενώςεισ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και να γραφοφν οι ςχετικζσ χθμικζσ 
εξιςώςεισ. 
 
Β) Nα βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των οργανικών ενώςεων που ςυμβολίηονται με 
γράμματα: 
 

 
(μονάδεσ 10 + 10) 

Θέμα 5  

A)  9,2 g κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ αλκοόλθσ οξειδώνονται με Κ2Cr2O7 
παρουςία H2SO4. Το οργανικό προϊόν τθσ αντίδραςθσ ανάγει το φελίγγειο 
υγρό και ςχθματίηει κεραμζρυκρο ίηθμα. Ίδια ποςότθτα τθσ αλκοόλθσ, 
κατά τθν ανάμιξι τθσ με μεταλλικό H2O  παράγει  0,2 mol   ζνωςθσ. 
Να βρείτε: 
α. Το ςυντακτικό τφπο τθσ αλκοόλθσ και του οργανικοφ προϊόντοσ τθσ 
οξείδωςθσ. 
β. Τθ μάηα του κεραμζρυκρου ιηιματοσ. 
γ. Τον όγκο όξινου διαλφματοσ Κ2Cr2O7   2/3 Μ που απαιτείται για τθν 
πλιρθ οξείδωςθ τθσ αλκοόλθσ. 



 

 

Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ των C: 12, H: 1, O: 16, Cu: 63,5. 

 

 

B)Ομογενζσ μείγμα αποτελείται από 2 ιςομερείσ  ενώςεισ με μοριακό τφπο  C3H8O . 

Ποςότθτα μείγματοσ ίςθ με 18 γρ αντιδρά με περίςςεια Να , οπότε ελευκερώνονται 2,24 L 

αερίου , ςε STP. Ίςθ ποςότθτα του μείγματοσ μπορεί να αποχρωματίςει 800 ml διαλφματοσ 

KMnO4  0,2Μ παρουςία Η2SO4 . Nα προςδιοριςτοφν : α) θ ςφςταςθ του μείγματοσ ςε mol 

Β)οι ςυντακτικοί τφποι των δυο ενώςεων. 

(μονάδεσ 10 + 10) 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 


