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Θέμα 1 

Α)Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ και τα ονόματα των κορεςμζνων μονοςκενϊν 
αλκοολϊν που αντιςτοιχοφν ςτον μοριακό βάροσ 74. Να χαρακτθρίςετε τισ παραπάνω 
αλκοόλεσ ωσ πρωτοταγείσ, δευτεροταγείσ ι τριτοταγείσ. Να  γράψετε τισ αντιδράςεισ 
οξείδωςθσ  όλων   των αλκοολϊν.  
 
Β)  
Να ςυμπλθρϊςετε τισ επόμενεσ χθμικζσ εξιςϊςεισ:  
 
I. πλιρθσ καφςθ του CH4.  
 
II.  αικίνιο με νερό 
 
III. προπάνιο + Ο2 → (πλιρθσ καφςθ)  
 
IV. CH3-CH=CH2 + HBr (κφριο προϊόν)  
 
V. CH3-CH=CH2 + H2O→  
 
VI.  αικανόλθ με  Να 
 
VII. CH3-CH=CH2 + H2O (κφριο προϊόν)   
 
IX. CH3-CH=CH2 + Cl2 



X. CH2=CH2 + Η2Ο 


XI. μετατροπι του αικενίου ςε αικάνιο  
 
XII. Μετατροπι αικενίου ςε αικανόλθ  
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XIII. …………………….. + H2O CH3CH2OH  
 
XIV.  CH2 = CH2 (πολυμεριςμόσ  
 

 
(μονάδεσ 11+14) 

 

Θέμα2 
 
Α) 9,2 gr αικανόλθσ καίγονται πλιρωσ με αζρα , να βρεκοφν  

I. Τα gr υδρατμϊν που παράγονται  

II. Τα lt ςε STP του CO2 που παράγονται  

III. Τα mol αζρα που απαιτοφνται 

Β)4,48 lt ςε STP προπινίου αντιδροφν πλιρωσ με διάλυμα Βr2/CCl4 8% W/V. Πόςα ml 

διαλφματοσ Βr2 απαιτοφνται? 

 

Γ)  
Σε δφο δοχεία Α και Β ξζρουμε ότι περιζχονται προπάνιο και προπζνιο αλλά δεν ξζρουμε ςε 
ποιο δοχείο περιζχεται ο κάκε υδρογονάνκρακασ. Να υποδείξετε ζναν τρόπο με τον οποίο 
κα μπορζςουμε να βροφμε το περιεχόμενο κάκε δοχείου. Αν θ διαδικαςία απαιτεί κάποια 
αντίδραςθ να γράψετε τθν χθμικι τθσ εξίςωςθ.  
 

(μονάδεσ 15+5+5) 

 

Θέμα 3 

 A) 30 gr αλκοόλθσ Α αντιδροφν πλιρωσ με Να και ελευκερϊνονται 5,6 Lt  αερίου ςε STP. 

Nα βρεκεί ο Μ.Τ τθσ αλκοόλθσ και τα ςυντακτικά τθσ ιςομερι. 

 

B) i) 2,24 L αλκενίου ςε  STP ηυγίηουν  4,2 gr, να  βρεκεί ο Μ.Τ. του αλκενίου 

ii) αν το μοριακό βάροσ  του πολυμεροφσ του αλκενίου είναι  84000, να βρεκοφν από πόςα 

μόρια μονομεροφσ αποτελείται. 
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 (μονάδεσ 10 +15) 

 

Θέμα 4 

Α)  
92 g αικανόλθσ αφυδατϊνονται με κζρμανςθ ςτουσ 170 0C παρουςία H2SO4. Να 
υπολογιςτεί θ μάηα (ςε g) του αλκενίου Α που παράγεται.  
Στο αλκζνιο Α διοχετεφουμε περίςςεια Η2 . Να υπολογιςτεί ο όγκοσ (ςε L) του αλκανίου Β 
που παράγεται ςε STP.  
Το αλκάνιο Β καίγεται πλιρωσ με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα Ο2. Να υπολογιςτεί θ μάηα (ςε 
g) του νεροφ που παράγεται.  
 

Β)  Διακζτουμε μείγμα που αποτελείται από 84 g αλκενίου Α και 28 g αικενίου. α) Αν τα 84 

g του αλκενίου Α αντιδράςουν πλιρωσ με νερό, ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, παράγονται 2mol 

οργανικισ ζνωςθσ Β. Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α και Β. β) 

Να υπολογίςετε τον όγκο του Ο2, ςε L (ςε STP ) που απαιτείται για τθν πλιρθ καφςθ του 

μείγματοσ. 

 

 

 

 

(μονάδεσ 15+10) 

Δίνονται 

C=12 

H=1 

Br=80 

O=16 

Na=23 


