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Θέμα Α 

1. Γηα ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γξάςεηε ζηελ θόιια ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε δίπια 

ζηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο: 

 

Α. Τα ζπλνιηθά άθπθια ζπληαθηηθά ηζνκεξή ηνπ πδξνγνλάλζξαθα κε κνξηαθό ηύπν C4H6 είλαη: 

α. 3  

β. 4  

γ. 5  

δ. 6           (Μονάδερ 3) 

 Β. Δηεξνθπθιηθέο νλνµάδνληαη νη νξγαληθέο ελώζεηο ζην µόξην ησλ νπνίσλ:  

α. Υπάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ δαθηύιηνο, δειαδή ζρεµαηίδεηαη θιεηζηή αιπζίδα.  

β. Ο δαθηύιηνο ζρεµαηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη µόλν από άηνµα άλζξαθα.  

γ. Ο δαθηύιηνο ζρεµαηίδεηαη όρη µόλν από άηνµα άλζξαθα, αιιά θαη από άηνµα άιινπ ζηνηρείνπ, 

ζπλήζσο O θαη N.  

δ. Υπάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο βελδνιηθόο δαθηύιηνο. 

              

(Μονάδερ 3) 

 Γ. Πνηα από ηηο παξαθάησ νξγαληθέο ελώζεηο είλαη αθόξεζηε;  

 

α. CH3C≡N 

β. CH3CH=O  

γ. CH3COOH  

δ. CH3C≡CH          (Μονάδερ 3) 

 

Γ. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηζρύεη γηα ην αηζέλην θαη γηα ην πξνπίλην : 

 

α. Αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκόινγε ζεηξά. 

β. Έρνπλ ηελ ίδηα % πεξηεθηηθόηεηα ζε άλζξαθα. 

γ. Έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό αηόκσλ άλζξαθα ζην κόξηό ηνπο. 

δ. Έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό αηόκσλ πδξνγόλνπ ζην κόξηό ηνπο.     

             (Μονάδερ 3) 

 

Δ. H έλσζε 1-βνπηίλην είλαη ηζνµεξήο µε ηελ έλσζε:  

 

α. 3-µέζπιν-1-βνπηέλην  

β. µέζπιν-βνπηίλην  

γ. 1,2-βνπηαδηέλην  

δ πξνπίλην          (Μονάδερ 3) 
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 Ση. Πνην από ηα παξαθάησ θαπζαέξηα δεζκεύεηαη θαηά ηε δηαβίβαζή ηνπο ζε δηάιπκα Ca(OH)2:  

α. H2O     

β. CO2     

γ. SO2     

δ. N2 

(Μονάδερ 3) 

2. Να εξηγήζεηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο: 

 

i. Η νξγαληθή έλσζε µε µνξηαθό ηύπν C2H2 µπνξεί λα είλαη αιθίλην ή αιθαδηέλην 

ii. H θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πεληαλίνπ ζε ζεξµνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη πγξή.  

iii. Τν θπζηθό αέξην είλαη µείγµα αέξησλ πδξνγνλαλζξάθσλ µε θύξην ζπζηαηηθό ην µεζάλην, CH4. 

iv. Τν αξγό πεηξέιαην αξρηθά θαηεξγάδεηαη κε ππξόιπζε θαη θαηόπηλ κε θιαζκαηηθή απόζηαμε.  

v. Η ραξαθηεξηζηηθή νκάδα ηνπ θαξβνμπιηθνύ νμεόο είλαη ην θαξβνλύιην. 

 

(Μονάδερ 5) 

 

3. Γίλεηαη ε παξαθάησ αλζξαθηθή αιπζίδα 

 

 
 

Με απηή ηελ αλζξαθηθή αιπζίδα λα γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό ηύπν  

α. Δλόο αιθαλίνπ.  

β. Δλόο αιθηλίνπ.  

γ. ∆ύν θνξεζµέλσλ µνλνζζελώλ αιδεϋδώλ. 

δ. Μηαο θνξεζµέλεο µνλνζζελνύο θαη δεπηεξνηαγνύο αιθνόιεο.  

Να ονοµαζηούν οι παπαπάνω ενώζειρ. 

 

Θέμα Β 

1. Να εμεγήζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:  

α. Γηαηί δελ ππάξρεη ε έλσζε κεζίλην;  

β. Η νλνκαζία ηεο έλσζε κε Σ.Τ. CH3CΗ2CH=O σο 1-πξνπαλάιε είλαη ιαλζαζκέλε.   

            (Μονάδερ 4) 
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2. Κνξεζκέλε κνλνζζελήο αιδεύδε (Α) κε επζύγξακκε αλζξαθηθή αιπζίδα έρεη Mr=86.  

α) Πνηνο είλαη ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηεο έλσζεο Α;  

β) Γξάςηε ην Σ.Τ. ελόο ηζνκεξνύο αιπζίδαο θαη ελόο ηζνκεξνύο νκόινγεο ζεηξάο ηεο Α.  

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar : H :1,C :12 , O :16. ) 

                                                                                                                                                      (Μονάδερ 3+3) 

 

3. Να γξάςεηε ηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο θαύζεο: 

 

Α. Πιήξεο Καύζε ηνπ Βνπηαλίνπ 

Β. Πιήξεο Κάπζε ηνπ Μεζαληθνύ Ομένο 

Γ. Πιήξεο Καύζε ηεο 2-Πεληαλόλεο 

Γ. Πιήξεο Καύζε ηνπ 2-άκηλν-πξνπαλίνπ       (Μονάδερ 4) 

 

4. Ι.  Με πνηα ζεηξά πξαγκαηνπνηνύληαη νη επόκελεο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή βελδίλεο από ηα αλώηεξα θιάζκαηα ηνπ   

     πεηξειαίνπ; 

 

Α. Απνζείσζε ηνπ αξγνύ πεηξειαίνπ 

Β. Ππξόιπζε 

Γ. Κιαζκαηηθή Απόζηαμε 

Γ. Άληιεζε αξγνύ πεηξειαίνπ        (Μονάδερ 2) 

 

  ΙΙ. Τη ζεκαίλεη όηη κηα βελδίλε είλαη 98 νθηαλίσλ; Δίλαη δπλαηόλ έλα θαύζηκν λα έρεη αξηζκό νθηαλίνπ πάλσ από 100; 

              

(Μονάδερ 4) 

 

5. Να γξάςεηε  ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο θαη ηηο νλνκαζίεο ησλ επόκελσλ νξγαληθώλ ελώζεσλ: 

 

Α. Αιθίλην ην νπνίν έρεη ζην κόξην ηνπ ηεζζεξα άηνκα πδξνγόλνπ 

Β. Αιθίλην ην νπνίν έρεη ζην κόξην ηνπ πεληε άηνκα άλζξαθα θαη δηαθιαδηζκέλε αλζξαθηθή αιπζίδα 

Γ. Κνξεζκέλν κνλνθαξβνμπιηθό νμύ ην νπνίν έρεη ζην κόξην ηνπ νμπγόλν θαη πδξνγόλν κε αλαινγία καδώλ 16:3 

αληίζηνηρα.  

             (Μονάδερ 5) 

 

 

Θέμα Γ 

1. Πνζόηεηα ελόο αεξίνπ αιθαλίνπ Α ίζε κε 4,48L κεηξεκέλε ζε STP ζπλζήθεο θαίγεηαη πιήξσο κε Ο2 νπόηε 

παξάγνληαη 10.8g πδξαηκώλ.  

Α. Πνηνο είλαη ν κνξηαθόο ηύπνο ηνπ αιθαλίνπ; 

Β. 500 mL ηνπ αιθαλίνπ Α αλακεηγλύνληαη κε 10L αέξα (20%v/v Ο2 θαη 80%v/v Ν2) θαη ην κείγκα αλαθιέγεηαη. 

Να ππνινγίζεηε ηε ζύζηαζε ζε mL ησλ θαπζαεξίσλ κεηά ηε δηβίβαζή ηνπο ζε αθπδαηηθό κέζν.  

Όινη νη όγθνη κεηξήζεθαλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο.  
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(Μονάδερ 10) 

 

2. 4L αεξίνπ αηζαλίνπ θαίγνληαη πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα αέξα (20%v/v Ο2 θαη 80%v/v Ν2). Να 

ππνινγίζεηε: 

Α. ηνλ όγθν ησλ πδξαηκώλ πνπ παξάγνληαη 

Β. ηνλ όγθν ηνπ αέξα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαύζε 

Γ. ηελ θαη όγθν ζύζηαζε ζε mL ησλ θαπζαεξίσλ κεηά ηελ ςύμε ηνπο ζηε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία 

Όινη νη όγθνη κεηξήζεθαλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο.  

            (Μονάδερ 15) 

 

Θέμα Γ 

Οξηζκέλε πνζόηεηα πξνπαλίνπ θαίγεηαη πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα αέξα (20%v/v Ο2 θαη 80%v/v Ν2). Τα 

θαπζαέξηα δηαβηβάδνληαη αξρηθά ζε αθπδαηηθό ζώκα θαη ζηε ζπλερεηα ζε πεξίζζεηα δηαιύκαηνο ΚΟΗ. Η κεηαβνιή ηεο 

κάδαο ηνπ αθπδαηηθνύ ζώκαηνο είλαη 7,2g. Να ππνινγίζεηε  

Α. ηε κάδα ηνπ πξνπαλίνπ πνπ θαίγεηαη 

Β. ηνλ όγθν ηνπ αέξα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαύζε κεηξεκέλν ζε STP ζπλζήθεο 

Γ. ηε κεηαβνιή ηεο κάδαο ηνπ δηαιύκαηνο ΚΟΗ.  

 (Μονάδερ 25) 

 

 

             Καλή ζαρ Δπιηςσία!!! 


