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Οργανική χημεία 

Όλνκα: 

Δπίζεην: 

Ζκ/ληα: 

 

Θέμα 1 
Α)Ποιερ από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ είναι ζυζηέρ (Σ) και ποιερ λάθορ (Λ); 

1. Καηά ηελ νμείδσζε ελόο αηόκνπ άλζξαθα, ε ειεθηξνληαθή ηνπ ππθλόηεηα 

απμάλεηαη. 

2. Καηά ηελ νμείδσζε πξσηνηαγνύο αιθνόιεο κε όμηλν δηάιπκα K2Cr2O7, 

κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί κίγκα αιδε`δεο θαη θαξβνμπιηθνύ νμένο. 

3. Ζ κέζπιν-2-πξνπαλόιε δελ νμεηδώλεηαη κε όμηλν διάλυμα K2Cr2O7, αλλά 
νμεηδώλεηαη κε όμηλν δηάιπκα KMnO4. 

 

Β) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε 

 

1. Μηθξόηεξε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνπ άλζξαθα έρνπκε ζην κόξην 

ηνπ: 

α. C2H6      β. C2H4   γ. C2H2 

 

2. Απν ηα παξαθάησ αιθπιαινγνλίδηα, δξαζηηθόηεξν ζε αληηδξάζεηο ππνθαηά- 

ζηαζεο είλαη ην: 

α. CH3CH2Cl   β. CH3CH2I 

γ. CH3CH2Br   δ. CH3CH2F 

 

3. Tα αιθπιαινγνλίδηα δίλνπλ αιθνόιεο κε επίδξαζε: 

α. πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH   β. αιθννιηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 

γ. λεξνύ      δ. SOCl2 

 

4. Kαηά ηελ επίδξαζε ΚCN ζε ρισξναηζάλην, ζρεκαηίδεηαη: 

α. αηζαλνληηξίιην   β. αηζαληθό νμύ 

γ. πξνπαληθό νμύ   δ. πξνπαλνληηξίιην 

5.Καηά ηελ πξνζζήθε πδξνγόλνπ ζε αηζέλην ν αξηζκόο νμείδσζεο ησλ αηόκσλ 

ηνπ άλζξαθα: 

α. απμάλεηαη από -2 ζε -1      β. ειαηηώλεηαη από -2 ζε -3 

γ. παξακέλεη ακεηάβιεηνο   δ. ειαηηώλεηαη από -1 ζε -2 

(κνλάδεο 10  + 10) 
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Θέμα 2 
Α) Οξηζκέλε πνζόηεηα ρισξναηζαλίνπ ρσξίδεηαη ζε 3 ίζα κέξε. Τν πξώην κέξνο αληηδξά πιήξσο 

κε αιθννιηθό δηάιπκα ΚΟΖ, νπόηε ειεπζεξώλνληαη 44,8 L αεξίνπ Α κεηξεκέλα ζε S.T.P. Τν 

δεύηεξν κέξνο αληηδξά πιήξσο κε πδαηηθό δηάιπκα NaOH, oπόηε ζρεκαηίδεηαη νξγαληθή έλσζε Β. 

Τν ηξίην κέξνο αληηδξά πιήξσο κε ΚCN. H νξγαληθή έλσζε πνπ πξνθύπηεη πδξνιύεηαη κε 

πεξίζζεηα λεξνύ θαη ζρεκαηίδεη ηελ νξγαληθή έλσζε Γ. 

α. Να βξεζνύλ νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ Α, Β θαη Γ. 

β. Πνηα είλαη ε αξρηθή κάδα ηνπ ρισξναηζαλίνπ; 

γ. Οη πνζόηεηεο ησλ ελώζεσλ Β θαη Γ πνπ ζρεκαηίδνληαη αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, νπόηε 

ζρεκαηίδνληαη 102 g νξγαληθήο έλσζεο Γ. Να βξεζεί ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηεο Γ θαη ε απόδνζε ηεο 

αληίδξαζεο κεηαμύ Β θαη Γ. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο C: 12, H: 1, O:16, Cl: 35,5. 

 

Β) Να γπάτεηε ηιρ σημικέρ εξιζώζειρ ηυν ανηιδπάζευν πολςμεπιζμού ηυν παπακάηυ ενώζευν: 

α. αηζπιέλην 

β. ζηπξόιην 

γ. βηλπινρισξίδην 

δ. 2-ρισξν-1,3-βνπηαδηέλην 

 

Γ) Να γπάτεηε ηιρ σημικέρ εξιζώζειρ ηυν παπακάηυ ανηιδπάζευν: 

α. Αληίδξαζε 2-βνπηαλόιεο κε ζεηνλπινρισξίδην. 

β. Αληίδξαζε 2-ησδνπξνπαλίνπ κε πδαηηθό δηάιπκα NaOH θαη ζηε ζπλέρεηα 

αληίδξαζε ηνπ νξγαληθνύ πξντόληνο κε αηζαληθό νμύ. 

γ. Όμηλε πδξόιπζε ηζνβνπηπιηθνύ πξνππιεζηέξα. 

δ. Όμηλε πδξόιπζε πξνπαληθνύ αηζπιεζηέξα. 
(κνλάδεο 9 + 8 + 8) 
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Θέμα 4 
Α)Kαηά ηελ επίδξαζε αιθννιηθνύ δηαιύκαηνο ΚΟΖ ζε θνξεζκέλν δηρισξίδην Α, (CvH2vCl2) 

πξνθύπηεη νξγαληθή έλσζε Β. Ζ Β αληηδξά δηαδνρηθά κε Ζ2 θαη ΖCl, νπόηε πξνθύπηεη ε νξγαληθή 

έλσζε Γ. Ζ Γ αληηδξά κε όμηλν αθεηπιελίδην ηνπ λαηξίνπ θαη πξνθύπηεη ε νξγαληθή έλσζε Γ. Ζ 

πξνζζήθε Ζ2Ο ζηε Γ παξνπζία Ζg, H2SO4, HgSO4 δίλεη ηελ νξγαληθή έλσζε Δ. Δπίζεο κε 

πδξνγόλσζε ηεο Γ παίξλνπκε ην αιθάλην Ε ην νπνίν έρεη ηέζζεξα άηνκα άλζξαθα. Να βξεζνύλ νη 

ελώζεηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε θαη λα γξαθνύλ νη ζρεηηθέο ρεκηθέο εμηζώζεηο. 

 

Β) Nα βξεζνύλ νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ πνπ ζπκβνιίδνληαη κε γξάκκαηα: 

 

 
(κνλάδεο 10 + 10) 

Θέμα 5  
A)  9,2 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο νμεηδώλνληαη κε Κ2Cr2O7 

παξνπζία H2SO4. Τν νξγαληθό πξντόλ ηεο αληίδξαζεο αλάγεη ην θειίγγεην 

πγξό θαη ζρεκαηίδεη θεξακέξπζξν ίδεκα. Ίδηα πνζόηεηα ηεο αιθνόιεο, 

θαηά ηελ αλάκημή ηεο κε κεηαιιηθό H2O  παξάγεη  0,2 mol   έλσζεο. 

Να βξείηε: 

α. Τν ζπληαθηηθό ηύπν ηεο αιθνόιεο θαη ηνπ νξγαληθνύ πξντόληνο ηεο 

νμείδσζεο. 



 
 

Σχολικό έτος 2014-2015                 

 

β. Τε κάδα ηνπ θεξακέξπζξνπ ηδήκαηνο. 

γ. Τνλ όγθν όμηλνπ δηαιύκαηνο Κ2Cr2O7   2/3 Μ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πιήξε νμείδσζε ηεο αιθνόιεο. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ C: 12, H: 1, O: 16, Cu: 63,5. 

 

 

B) Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ παξαθάησ αληηδξάζεσλ. 

α. Πιήξε  Ομείδσζε ηεο 1-βνπηαλόιεο κε όμηλν δηάιπκα KMnO4  

β. Ομείδσζε ηεο 1-πξνπαλόιεο κε όμηλν δηάιπκα K2Cr2O7 (2 αληηδξάζεηο). 

γ. Θέξκαλζε ηεο 1-πεληαλόιεο παξνπζία Cu. 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 

 
 
 
 
 

 


