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Θέμα Α 

1. Γζα ηζξ παναηάης ενςηήζεζξ βνάρεηε ζηδκ ηόθθα ζαξ ημ βνάιια πμο ακηζζημζπεί ζηδ ζςζηή απάκηδζδ δίπθα 

ζημκ ανζειό ηδξ ενώηδζδξ: 

 

Α. Από ηζξ εκώζεζξ CO2, C2H6, CH3OH, CO, NaCl, CaCO3, μνβακζηέξ είκαζ μζ :  

 

α) CO2, C2H6,  

α) CO2, CO, CH3OH  

β) CH3OH, C2H6,  

δ) Όθεξ εηηόξ από ημ ΝαCl         (Μονάδερ 3) 

 Β. Ζ μνβακζηή έκςζδ CH3−CH2−CΖ=CH2 μκμιάγεηαζ :  

α) 1−αμοηέκζμ   α) 3−αμοηίκζμ    β) αμοηάκζμ    δ) 1−αμοηίκζμ

              

(Μονάδερ 3) 

 

 Γ. Ακ ιζα έκςζδ έπεζ ιμνζαηό ηύπμ C6H12O, ηόηε δ έκςζδ αοηή είκαζ :  

 

α) ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ  

α) ημνεζιέκδ ιμκμηαναμκοθζηή αθδεΰδδ  

β) ημνεζιέκδ ιμκμηαναμκοθζηή αθδεΰδδ ή ηεηόκδ  

δ) ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ ή αζεέναξ      (Μονάδερ 3) 

 

Γ. Πμζα από ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ζζπύεζ βζα ημ αζεέκζμ ηαζ βζα ημ πνμπίκζμ : 

 

α) Ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιόθμβδ ζεζνά. 

α) Έπμοκ ηδκ ίδζα % πενζεηηζηόηδηα ζε άκεναηα. 

β) Έπμοκ ημκ ίδζμ ανζειό αηόιςκ άκεναηα ζημ ιόνζό ημοξ. 

δ) Έπμοκ ημκ ίδζμ ανζειό αηόιςκ οδνμβόκμο ζημ ιόνζό ημοξ.     (Μονάδερ 3) 

 

Δ. Με ημ πδιζηό ηύπμ CvH2v+2O (v ≥ 1) ζοιαμθίγμκηαζ : 

 

α) μζ ημνεζιέκεξ ιμκμζεεκείξ αθημόθεξ 

α) μζ ημνεζιέκεξ ιμκμηαναμκοθζηέξ αθδεΰδεξ 

β) μζ ημνεζιέκμζ ιμκμζεεκείξ αζεένεξ 

δ) ηα ημνεζιέκα ιμκμηαναμλοθζηά μλέα.       (Μονάδερ 3) 

 

 Ση. Τμ δεύηενμ ιέθμξ ηδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ μκμιάγεηαζ :  

α. αζεέκζμ,    α. πνμπέκζμ,    β. 2−πνμπέκζμ,    δ. αζείκζμ 

(Μονάδερ 3) 
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2. Να εξηγήζεηε ακ μζ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηέξ ή θακεαζιέκεξ: 

 

i. Τα αθηύθζα πμο ιπμνμύκ κα πνμηύρμοκ από ημ ιόνζμ ημο πνμπακίμο ιε αθαίνεζδ εκόξ αηόιμο 

οδνμβόκμο είκαζ δύμ. 

ii. Ο ζοκηαηηζημξ ηύπμξ ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ ιαξ δίκεζ πενζζζόηενεξ πθδνμθμνίεξ από ημκ ιμνζαηό ηύπμ. 

iii. Ζ πμζόηδηα ηδξ αεκγίκδξ ςξ ηαοζίιμο δεν ιπμνεί κα ιεηνδεεί.  

iv. Τα ιμνζαηά αάνδ δύμ δζαδμπζηώκ ιεθώκ ηδξ μιόθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ δζαθένμοκ ηαηά 14.  

v. Ζ αεκγίκδ θαιαάκεηαζ ιόκμ από ηδκ ηθαζιαηζηή απόζηαλδ ημο ανβμύ πεηνεθαίμο. 

vi. Ζ πδιζηή ελίζςζδ C4H8 + 4Ο2 → 4CO + 4H2O πενζβνάθεζ αηεθή ηαύζδ. 

vii. Τμ ηαναμλύθζμ είκαζ δ παναηηδνζζηζηή μιάδα ηςκ ηαναμλοθζηώκ μλέςκ ηαζ απμηεθείηαζ από έκα άημιμ 

άκεναηα, δύμ άημια μλοβόκμο ηαζ έκα άημιμ οδνμβόκμο, εκςιέκα ιεηαλύ ημοξ ιε απθμύξ δεζιμύξ. 

 

(Μονάδερ 7) 

 Θέμα Β 

1. Να βνάρεηε ημκ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηαζ ηδκ μκμιαζία ημο ηνίημο ιέθμοξ ηδξ μιόθμβδξ ζεζνάξ: 
 

α) Τςκ αθηεκίςκ  

α) Τςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ ηεημκώκ  

β) Τςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ ηαναμλοθζηώκ μλέςκ  

ε) Τςκ αθηαδζεκίςκ          (Μονάδερ 4) 

 

 

2. Να μκμιαζημύκ μζ παναηάης μνβακζηέξ εκώζεζξ ηαζ κα ελδβήζεηε πμζεξ από ηζξ εκώζεζξ είκαζ ημνεζιέκεξ ηαζ 

πμζεξ αηόνεζηεξ: 

 

Α. 

 
 

Β. 

 
 

Γ. 

 
 

Γ. 
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Δ. 

 
 

Ση. 

 
 

Ε. 

 
Ζ. 

 
Θ. 

 
 

Η. 

 
                                                                                                                                                      (Μονάδερ 10+2) 

 

3. Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ ηςκ επόιεκςκ μνβακζηώκ εκώζεςκ.  

 

i. ιεεοθμπνμπακάθδ 

ii. 2,3 – δζιεεοθμ – πεκηακζηό μλύ  

iii. 1,2 – αμοηαδζέκζμ  

iv. 3 – ανςιμ –1–– πεκηίκζμ  

v. 3 – πεκηακόκδ  

vi. 4 – ιεεοθμ – 3,5 ελαδζεκ – 2 – όκδ  

vii. 2, 2, 3, 3 – ηεηναιεεοθμ – 1 – αμοηακόθδ  

viii. 2 – πθώνμ – 5 – ελζκ – 3 – όθδ         

             (Μονάδερ 8) 

 

Θέμα Γ 

1. Ζ έκςζδ Α έπεζ ιμνζαηό ηύπμ CvH2vO2 ηαζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα ίζδ ιε Μr = 88. Να ανεεμύκ: 

i. Ο Μμνζαηόξ ηύπμξ ηδξ έκςζδξ Α 

ii. Όθα ηα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηδξ έκςζδξ Α.  

(Μονάδερ 8) 

 

2. Αθηάκζμ µάγαξ 25,9 g ηαηαθαµαάκεζ όβημ 10 L ζε ζοκεήηεξ STP. Βνείηε ημ µμνζαηό ηύπμ ηαζ ηα ζοκηαηηζηά 

ζζμµενή ημο.  

(Μονάδερ 8) 
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3. Να ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ:  

 

Α. ηδξ ηεηόκδξ ιε ηδ ιζηνόηενδ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα (Mr )  

 

Β. ημο ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημύ μλέμξ ζημ μπμίμ δ ιάγα ημο μλοβόκμο ζημ ιόνζό ημο είκαζ μηηαπθάζζα 

ηδξ ιάγαξ ημο οδνμβόκμο. 

 

Γ. ημο ημνεζµέκμο µμκμηαναμλοθζημύ μλέμξ πμο πενζέπεζ ζημ µόνζό ημο ημκ ίδζμ ανζεµό αηόµςκ οδνμβόκμο ηαζ 

μλοβόκμο. 

            (Μονάδερ 9) 

 

Θέμα Γ 

1. 2,2g πνμπακίμο ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε ηδκ ακαβηαία πμζόηδηα μλοβόκμο. Να οπμθμβζζημύκ:  

 

α. μ όβημξ ημο CO2 πμο εηθύεηαζ, οπμθμβζζιέκμξ ζε stp ζοκεήηεξ.  

α. δ ιάγα ηςκ οδναηιώκ πμο πανάβμκηαζ.  

β. Ο όβημξ ημο μλοβόκμο πμο ακηέδναζε, οπμθμβζζιέκμξ ζε stp ζοκεήηεξ . 

            (Μονάδερ 9) 

 

2. Γζαεέημοιε 1,12L C2H6, ιεηνδιέκα ζε stp ζοκεήηεξ. Ζ πμζόηδηα αοηή ηαίβεηαζ ιε ηδκ απαζημύιεκδ πμζόηδηα 

αένα (20%v/v O2 ηαζ 80 %v/v Ν2 ). Να ανεεμύκ :  

 

α. Πόζα g κενμύ ζπδιαηίγμκηαζ;  

α. Πμζμξ όβημξ αένα ιεηνδιέκμξ ζε stp πνδζζιμπμζήεδηε ; 

 

            (Μονάδερ 9) 

 

3. 11,2 L (STP) αθηεκίμο ηαίβμκηαζ πθήνςξ ηαζ πανάβμκηαζ 88g CO2. Πμζμξ είκαζ μ ιμνζαηόξ ηύπμξ ημο αθηεκίμο; 

 

(Μονάδερ 8) 

 

 

Γίκμκηαζ μζ αημιζηέξ ιάγεξ (αημιζηά αάνδ) ηςκ ζημζπείςκ C : 12, H : 1, Ο : 16. 

 

 

 

             Καλή ζαρ Δπιηςσία!!! 


