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Ονομαηεπώνυμο:                          

 ……………………………………………………………… 

Μάθημα:   

 ……………………………………………………………… 

Υλη:    

 ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος: 

 ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :   

 ……………………………………………………………… 

 
 
Γενικό διαγώνισμα Χημείας  

Β’ Λυκείου 

Ονομα : 

Επίκετο: 

Ημερομινία: 

 

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. Kατά τθν οξείδωςθ μιασ από τισ 
παραπάνω αλκοόλεσ  δεν παρατθρικθκε καμία μεταβολι. Ποιοσ/οι  είναι οι ςυντακτικοί 
τφποι αυτισ τθσ αλκοόλθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.  
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Β) 

 
 
 
 

(μονάδεσ 11+14) 

 
 
 
 
 

Θέμα2 
 
Α) 8 gr προπινίου 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)2,24 lt ςε STP προπινίου αντιδροφν πλιρωσ με διάλυμα Βr2/CCl4 16% W/V. Πόςα ml 

διαλφματοσ Βr2 απαιτοφνται? 

 

Γ) Ένασ 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 . 



 

3 
 

(μονάδεσ 15+5+5) 

Θέμα 3 

Α) Αικανικό οξφ αντιδρά με  αλκοόλθ (Α)  και ςχθματίηουν ζνωςθ (Β), με Mr=88, να βρεκεί ο 

Σ.Τ τθσ ζνωςθσ Α και Β και να γραφεί θ αντίδραςθ. 

 

 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 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) Η ςχετικι μοριακι μάηα πολυμεροφσ ενόσ αλκενίου είναι 56000, αν τα 5,6 L του 

μονομεροφσ ηυγίηουν 7 gr ςε  STP να βρεκοφν : 

I. Ο ςυντακτικόσ τφποσ του αλκενίου 

II. Πόςα μόρια μονομεροφσ ςυνκζτουν το μονομερζσ 

 

 (μονάδεσ 8 +8+9) 

 

Θέμα 4 

Α)  6 gr αλκοόλθσ Α αντιδροφν πλιρωσ με Νa και παράγονται 0,05 mol αερίου Β. Να 

βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των Α και Β. 

Β) 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 .  

 

(μονάδεσ 9 +8+8) 

 


