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ΘΔΜΑ Α 

ηηο εξσηήζεηο Α1 έσο Α11 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

Α1. Αλ αέξην κείγκα αηζαλίνπ, αηζελίνπ, πξνπαλίνπ θαη πξνπελίνπ δηαβηβαζζεί ζε πεξίζζεηα 

δηαιύκαηνο Br2 ζε CCℓ4, ηόηε ηα αέξηα πνπ εμέξρνληαη από ην δηάιπκα απηό είλαη:  

 

α. αηζάλην  

β. αηζάλην θαη πξνπάλην  

γ. αηζέλην, πξνπάλην θαη πξνπέλην 

δ. αηζάλην, αηζέλην, πξνπάλην θαη πξνπέλην      Μονάδες 2 

 

Α2. Από ηηο παξαθάησ ελώζεηο αιθάλην είλαη:  

 

α. C4H6  

β. C5H12  

γ. C4H8 

δ. C5H10         Μονάδες 2 

 

Α3. Γίλνληαη νη πην θάησ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ άγλσζηε νπζία X:  

1. Απνρξσκαηίδεη δηάιπκα Br2 ζε CCl4 .  

2. Μπνξεί λα πνιπκεξηζηεί. 

       Δπνκέλσο ε έλσζε X είλαη:  

 

α. ην αθεηπιέλην 

β. ε αηζαλόιε  

γ. ην αηζάλην  

δ. ην 1-ρισξνβνπηάλην       Μονάδες 2 

 

Α4. O κνξηαθόο ηύπνο ηνπ 2-κεζπιν-1-βνπηέληνπ είλαη:  

 

α. C4H8  

β. C5H8  

γ. C5H10  

δ. C5H12         Μονάδες 2 

 

Α5. Σν ηξίην κέινο ηεο νκόινγεο ζεηξάο ησλ αιθελίσλ έρεη ην κνξηαθό ηύπν:  

 

α. C3H6  

β. C4H8  

γ. C4H10  

δ. C5H10          Μονάδες 2 

 

Α6. Η βελδίλε είλαη κίγκα:  

 

α. πδξνγόλνπ θαη άλζξαθα  

β. ηζνκεξώλ νθηαλίσλ 
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γ. πδξνγνλαλζξάθσλ κε 5 έσο 12 άηνκα C  

δ. πδξνγνλαλζξάθσλ         Μονάδες 2  

 

Α7. Σν θπζηθό αέξην είλαη κίγκα αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ κε θύξην ζπζηαηηθό ην:  

α. CH4  

β. C2H6  

γ. C3H8  

δ. C4H10          Μονάδες 2  

 

Α8. Με πξνζζήθε HCℓ ζην πξνπέλην πξνθύπηεη ε έλσζε:  

α. 1-ρισξνπξνπάλην  

β. 2-ρισξνπξνπάλην 

γ. 1,2-δηρισξνπξνπάλην  

δ. 2-ρισξνπξνπέλην         Μονάδες 2 

 

Α9. O γεληθόο ηύπνο γηα ηηο θνξεζκέλεο κνλνζζελείο αιθνόιεο είλαη:  

 

α. Cv H2λOH  

β. Cv H2v+1OH  

γ. C2 H2v+1OH  

δ. Cv H2v-1OH         Μονάδες 2 

 

Α10. Δλώζεηο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην κνξηαθό ηύπν αιιά δηαθνξεηηθό ζπληαθηηθό ηύπν είλαη:  

 

α. πνιπκεξείο  

β. ηζνκεξείο  

γ. ηζόηνπεο  

δ. ηζνβαξείο         Μονάδες 2 

 

Α11. Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο () θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο   

         (Λ). 

 

 α. To 1-βνπηίλην είλαη ηζνκεξέο κε ην 1-βνπηέλην. 

 

 β. To 2,3-δηκεζπινβνπηάλην είλαη θπθιηθή έλσζε. 

 

γ.  Κάζε νξγαληθή έλσζε πεξηέρεη άλζξαθα θαη αληηζηξόθσο, θάζε ρεκηθή έλσζε πνπ     

     πεξηέρεη άλζξαθα είλαη νξγαληθή. 

 

δ.  Av δύν πδξνγνλάλζξαθεο έρνπλ ζην κόξηό ηνπο ηνλ ίδην αξηζκό αηόκσλ άλζξαθα, είλαη  

     ηζνκεξείο. 

 

ε. Av ηα κόξηα 2 νξγαληθώλ ελώζεσλ δηαθέξνπλ θαηά 1 άηνκν C θαη 2 άηνκα H, ηόηε νη δύν   

   απηέο ελώζεηο αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκόινγε ζεηξά. 

 

Μοναδες 5
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ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Γίλνληαη νη παξαθάησ ζπληαθηηθνί ηύπνη νξγαληθώλ ελώζεσλ:  

 

CH3OH,  CH2=CH2,  ΗCΗ=Ο,  ΗCΟΟΗ  

 

α) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα γηα ηηο παξαπάλσ ελώζεηο.    Μονάδες 4 

 

β) Να γξάςεηε ηνπο γεληθνύο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ νκόινγσλ ζεηξώλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ     

    θαζώο θαη ην 2
ν
 κέινο θαζεκηάο από απηέο ηηο νκόινγεο ζεηξέο.     

Μονάδες 4  
 

Β2.  Να γξάςεηε ην ζπληαθηηθό ηύπν ησλ παξαθάησ νξγαληθώλ ελώζεσλ:  

α) 2-πξνπαλόιε  

β) βνπηαλάιε  

γ) 2,3-δηκεζπινβνπηάλην  

δ) κεζπινπξνπαληθό νμύ  

ε) 3-βνπηελ-1-όιε  

ζη) δηκεζπινβνπηαλόλε  

Μονάδες 6 

 

Β3.      α. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο παξαζθεπήο ησλ αιθννιώλ.    

      

Μονάδες 2 

 

β. ηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη ξύπνη: κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα     

(CO), άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο (CxHy) θαη νμείδηα ηνπ αδώηνπ (NO, NO2). Να 

αλαθέξεηε ηα πξντόληα ζηα νπνία κεηαηξέπνληαη νη παξαπάλσ ξύπνη κε ηε βνήζεηα ησλ   

    θαηαιπηώλ ησλ απηνθηλήησλ (δελ απαηηείηαη ε γξαθή ρεκηθώλ εμηζώζεσλ).  

 

          Μοναδες 4 

 

γ. Από ην πεηξέιαην παίξλνπκε αηζπιέλην. Σν αηζπιέλην ζεξκαίλεηαη κε πδξαηκνύο 

παξνπζία νμένο θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλσζε (Α). Οξηζκέλε πνζόηεηα ηεο (Α) ρσξίδεηαη ζε 

δύν κέξε. Σν έλα κέξνο νμεηδώλεηαη πιήξσο θαη παίξλνπκε κία κόλν νξγαληθή νπζία (Β). 

Οη νπζίεο (Α) θαη (Β) αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο παξνπζία νμένο θαη παίξλνπκε ηελ (Γ). Να 

γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη λα δώζεηε ηηο νλνκαζίεο ησλ νπζηώλ (Α), (Β), (Γ). 

 

          Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γηαζέηνπκε πνζόηεηα 0,3 mol ελόο αιθελίνπ Α.  

 

Γ1. Πνζόηεηα 0,1 mol ηνπ αιθελίνπ Α θαίγεηαη πιήξσο νπόηε παξάγνληαη 8,8 g CO2. Να 

πξνζδηνξίζεηε ην κνξηαθό ηύπν ηνπ Α.  

           Μονάδες 10
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Γ2. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν αεξίνπ Η2, ζε STP, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε πδξνγόλσζε 

πνζόηεηαο 0,1 mol CH3CH=CH2.  

           Μονάδες 7 

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Br2 πνπ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε 0,2 mol CH3CH=CH2.  

  

Μονάδες 8 

 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Br)=80.  

 

 

ΘΔΜΑ Γ 
 

Γ1. Κνξεζκέλε κνλνζζελήο αιθνόιε έρεη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα, Μr =74.  

α. Να βξεζεί ν Μνξηαθόο ηύπνο ηεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο.  

Μονάδες 4  

 

β. Να γξαθνύλ θαη λα νλνκαζηνύλ ηα πληαθηηθά ηζνκεξή ηεο παξαπάλσ αιθνόιεο.  

 

Μονάδες 5 

 

Γ.2 Καηά ηελ πιήξε θαύζε 4,4 g πξνπαλίνπ (C3H8) κε πεξίζζεηα Ο2, λα βξεζεί πόζα L CO2  

      παξάγνληαη, κεηξεκέλα ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP).  

Μονάδες 4 

 

Γ.3 Καίγνληαη πιήξσο 20 mL αηζελίνπ (C2H4), κε αηκνζθαηξηθό αέξα. Να βξεζεί ν όγθνο ηνπ   

      αηκνζθαηξηθνύ αέξα (ζε mL) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε θαύζε, αλ δίλεηαη όηη ν αηκν-    

      ζθαηξηθόο αέξαο πεξηέρεη 20 % v/v Ο2 θαη όινη νη όγθνη κεηξήζεθαλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο  

      πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο.  

Μονάδες 4  

 

Γ.4 4,48 L πξνπελίνπ κεηξεκέλα ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP), δηαβηβάδνληαη ζε 400 mL   

       δηαιύκαηνο Br2 ζε CCℓ4 πεξηεθηηθόηεηαο 10 % w/v ζε Br2. Να εμεηάζεηε αλ ην δηά- 

       ιπκα Br2 ζα απνρξσκαηηζηεί. 

Μονάδες 4  

 

Γ.5 Καηά ηελ πιήξε θαύζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αιθηλίνπ (Α) κε Ο2, βξέζεθε όηη ε κάδα  

      ησλ πδξαηκώλ πνπ παξάρζεθε ήηαλ ίζε κε ηε κάδα ηνπ αιθηλίνπ πνπ θάεθε. Να βξείηε ην  

      κνξηαθό ηύπν ηνπ αιθηλίνπ (Α). 

Μονάδες 4 

 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C=12, Η=1, Ο=16, Br=80   

        


