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Θέμα Α 

Σηζξ ενςηήζεζξ Α1 έςξ Α11 κα βνάρεηε ζημ ηεηνάδζό ζαξ ημκ ανζειό ηδξ ενώηδζδξ ηαζ δίπθα ημ βνάιια πμο ακηζζημζπεί 

ζηδ ζςζηή απάκηδζδ. 

 

Α1. Ακ αένζμ ιείβια αζεακίμο, αζεεκίμο, πνμπακίμο ηαζ πνμπεκίμο δζααζααζεεί ζε πενίζζεζα δζαθύιαημξ Br2 ζε CCℓ4, 

ηόηε ηα αένζα πμο ελένπμκηαζ από ημ δζάθοια αοηό είκαζ:  

 

α. αζεάκζμ  

α. αζεάκζμ ηαζ πνμπάκζμ  

β. αζεέκζμ, πνμπάκζμ ηαζ πνμπέκζμ 

δ. αζεάκζμ, αζεέκζμ, πνμπάκζμ ηαζ πνμπέκζμ      Μονάδερ 2 

 

 

Α2. Τα ζοκμθζηά άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ημο οδνμβμκάκεναηα ιε ιμνζαηό ηύπμ C4H6 είκαζ:  

 

α. 3  

α. 4  

β. 5  

δ. 6          Μονάδερ 2 

 

 

Α3. Γίκμκηαζ μζ πζμ ηάης πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμύκ ηδκ άβκςζηδ μοζία X:  

1. Απμπνςιαηίγεζ δζάθοια Br2 ζε CCl4 .  

2. Μπμνεί κα πμθοιενζζηεί. 

       Δπμιέκςξ δ έκςζδ X είκαζ:  

 

α. ημ αηεηοθέκζμ 

α. δ αζεακόθδ  

β. ημ αζεάκζμ  

δ. ημ 1-πθςνμαμοηάκζμ        Μονάδερ 2 

 

 

Α4. O ιμνζαηόξ ηύπμξ ημο 2-ιεεοθμ-1-αμοηέκζμο είκαζ:  

 

α. C4H8  

α. C5H8  

β. C5H10  

δ. C5H12         Μονάδερ 2 

 

 

Α5. Τμ ηνίημ ιέθμξ ηδξ μιόθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ έπεζ ημ ιμνζαηό ηύπμ:  

 

α. C3H6  

α. C4H8  

β. C4H10  

δ. C5H10          Μονάδερ 2 
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Α6. Η αεκγίκδ είκαζ ιίβια:  

 

α. οδνμβόκμο ηαζ άκεναηα  

α. ζζμιενώκ μηηακίςκ β. οδνμβμκακενάηςκ ιε 5 έςξ 12 άημια C  

δ. οδνμβμκακενάηςκ         Μονάδερ 2  

 

Α7. Τμ θοζζηό αένζμ είκαζ ιίβια αένζςκ οδνμβμκακενάηςκ ιε ηύνζμ ζοζηαηζηό ημ:  

α. CH4  

α. C2H6  

β. C3H8  

δ. C4H10          Μονάδερ 2  

 

Α8. Με πνμζεήηδ HCℓ ζημ πνμπέκζμ πνμηύπηεζ δ έκςζδ:  

α. 1-πθςνμπνμπάκζμ  

α. 2-πθςνμπνμπάκζμ 

β. 1,2-δζπθςνμπνμπάκζμ  

δ. 2-πθςνμπνμπέκζμ         Μονάδερ 2 

 

Α9. O βεκζηόξ ηύπμξ βζα ηζξ ημνεζιέκεξ ιμκμζεεκείξ αθημόθεξ είκαζ:  

 

α. Cv H2κOH  

α. Cv H2v+1OH  

β. C2 H2v+1OH  

δ. Cv H2v-1OH         Μονάδερ 2 

 

Α10. Δκώζεζξ πμο έπμοκ ημκ ίδζμ ιμνζαηό ηύπμ αθθά δζαθμνεηζηό ζοκηαηηζηό ηύπμ είκαζ:  

 

α. πμθοιενείξ  

α. ζζμιενείξ  

β. ζζόημπεξ  

δ. ζζμαανείξ         Μονάδερ 2 

 

Α11. Να ζδιεζώζεηε πμζεξ από ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ είκαζ ζςζηέξ (Σ) ηαζ πμζεξ θακεαζιέκεξ   

         (Λ). 

 

 α. To 1-αμοηίκζμ είκαζ ζζμιενέξ ιε ημ 1-αμοηέκζμ. 

 

 α. To 2,3-δζιεεοθμαμοηάκζμ είκαζ ηοηθζηή έκςζδ. 

 

β.  Κάεε μνβακζηή έκςζδ πενζέπεζ άκεναηα ηαζ ακηζζηνόθςξ, ηάεε πδιζηή έκςζδ πμο     

     πενζέπεζ άκεναηα είκαζ μνβακζηή. 

 

δ.  Av δύμ οδνμβμκάκεναηεξ έπμοκ ζημ ιόνζό ημοξ ημκ ίδζμ ανζειό αηόιςκ άκεναηα, είκαζ  

     ζζμιενείξ. 

 

ε. Av ηα ιόνζα 2 μνβακζηώκ εκώζεςκ δζαθένμοκ ηαηά 1 άημιμ C ηαζ 2 άημια H, ηόηε μζ δύμ   

   αοηέξ εκώζεζξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιόθμβδ ζεζνά. 

 

Μοναδερ 5 
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Θέμα Β 

Β1. Να ιεηαθενεμύκ ζημ ηεηνάδζό ζαξ ζςζηά ζοιπθδνςιέκεξ (ζοκηεθεζηέξ ηαζ ηύνζα πνμσόκηα) μζ πδιζηέξ ελζζώζεζξ 

ηςκ παναηάης πδιζηώκ ακηζδνάζεςκ:  

 

 
ζη. CH3CH2OH   

δ. CH3COOH + CH3OH ↔ 

ε. CΗ3C≡CH + 2HCl →  

ζ. CH3OH + Na → 

η. CH3C≡CH + HCN →           Μονάδερ 9 

 

B2. Κμνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ (Α) ακηζδνά,ζε όλζκμ πενζαάθθμκ, ιε ημ πνμπακζηό μλύ ηαζ δίκεζ εζηένα (Β) πμο 

έπεζ Mr= 116. Ακ δ (Α) ιπμνεί κα μλεζδςεεί ζε αθδεΰδδ (Γ) κα ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ ηςκ (Α),(Β) ηαζ (Γ). 

Γίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ Ar: C:12, Ο:16, Η:1 

             Μονάδερ 5 

 

Β3. Τέζζενα δμπεία ανζειδιέκα από ημ 1 έςξ ημ 4 πενζέπμοκ ημ ηαεέκα ιζα από ηζξ ελήξ εκώζεζξ: πνμπεκζμ, αζεακόθδ, 

ιεεάκζμ ηαζ πνμπίκζμ. Με αάζδ ηζξ πδιζηέξ ζδζόηδηεξ ηδξ ηάε έκςζδξ ηαζ ηα παναηάης δεδμιέκα κα πνμζδζμνίζεηε πμζα 

έκςζδ πενζέπεηαζ ζε ηάεε δμπείμ.  

Α. Τμ πενζεπόιεκμ ηςκ δμπείςκ 1 ηαζ 4 ακηζδνά ιε Νa ηαζ εηθύεηαζ αένζμ H2. 

B. To πενζεπόιεκμ ηςκ δμπείςκ 1 ηαζ 2 απμπνςιαηίγεζ ημ δζάθοια Br2 ζε CCl4 . 

             Μονάδερ 5 

   

Β4. Μία ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα Mr= 74. 

 α. Να ανεεεί μ ιμνζαηόξ ηύπμξ ηδξ αθημόθδξ. Γίκμκηαζ μζ ηζιέξ ηςκ Ar: C:12, Ο:16, Η:1  

 

 β. Να βναθμύκ μζ ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηςκ άηοηθςκ αθημμθώκ πμο ακηζζημζπμύκ ζημκ παναπάκς ιμνζαηό ηύπμ.  

 

 γ. Καηά ηδκ επίδναζδ έβπνςιμο δζαθύιαημξ KMnO4, πανμοζία H2SO4,ζε ιζα από ηζξ παναπάκς ζζμιενείξ 

αθημόθεξ δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ιεηααμθή ζημ πνώια. Πμζμξ μ ζοκηαηηζηόξ ηύπμξ αοηήξ ηδξ αθημόθδξ;  

Να αηηηολογεζεί ε απάνηεζή ζαρ. 

            Μονάδερ 6 

π. Η2SΟ4 

170oC 
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Θέμα Γ 

 

Γ1. Πμζόηδηα 0,1 mol ημο αθηεκίμο Α ηαίβεηαζ πθήνςξ μπόηε πανάβμκηαζ 8,8 g CO2. Να πνμζδζμνίζεηε ημ 

ιμνζαηό ηύπμ ημο Α.  

             Μονάδερ 5 

Γ2. Να οπμθμβίζεηε ημκ όβημ αενίμο Η2, ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ οδνμβόκςζδ πμζόηδηαξ 0,1 

mol CH3CH=CH2.  

             Μονάδερ 5 

Γ3. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο Br2 πμο ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε 0,2 mol CH3CH=CH2.  

Μονάδερ 5 

Γ4. Κμνεζιεκδ ιμκμζεεκήξ αθημόθδ Α ακηζδνά ιε HCOOH ηαζ παναβεηαζ εζηέναξ Β ιε Μr=88. Ακ δ 

αθημόθδ μλεζδώκεηαζ ζε μλύ : 

Α. Να ανεεμύκ μζ ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηςκ εκώζεςκ Α ηαζ Β.  

Β. Πμζμηδηα ηδξ αθημόθδξ Α ίζδ ιε 0,2mol ακηζδνά πθήνςξ ιε πενίζζεζα Νa. Να ανεεεί μ όβημξ ημο αενίμο 

πμο πανάβεηαζ ιεηνδιέκμξ ζε ζοκεήηεξ STP. 

             Μονάδερ 10 

Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Αr(H)=1, Ar(O)=16, Ar(Br)=80.  

 

Θέμα Γ 

 

Γ1. Καίβμκηαζ πθήνςξ 20 mL αζεεκίμο (C2H4), ιε αηιμζθαζνζηό αένα. Να ανεεεί μ όβημξ ημο αηιμζθαζνζημύ 

αένα (ζε mL) πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαύζδ, ακ δίκεηαζ όηζ μ αηιμζθαζνζηόξ αέναξ πενζέπεζ 20 % v/v Ο2 

ηαζ όθμζ μζ όβημζ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ.  

Μονάδερ 6  

 

 

Γ2. Σε έκα πείναια θαιαάκεζ πώνα αθοδάηςζδ 4,6 g CH3CH2OH ζημοξ 170
μ
C πανμοζία H2SO4. Να 

οπμθμβίζεηε ημκ όβημ (L) ζε STP ηδξ αένζαξ μνβακζηήξ έκςζδξ πμο πανάβεηαζ. 

 

             Μονάδερ 6 
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Γ3. Γίκεηαζ ημ επόιεκμ δζάβναιια πδιζηώκ ιεηαηνμπώκ: 
 

  

  

Ακ δίκεηαζ όηζ δ έκςζδ Δ είκαζ αθηίκζμ ηαζ δ Γ είκαζ αζεακαθδ κα βναθμύκ μζ ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηςκ Γ,Γ, Δ ηαζ 

Κ.  

             Μονάδερ 6 

 

Γ4. 4,48 L πνμπεκίμο ιεηνδιέκα ζε πνόηοπεξ ζοκεήηεξ (STP), δζααζαάγμκηαζ ζε 400 mL δζαθύιαημξ Br2 ζε 

CCℓ4 πενζεηηζηόηδηαξ 10 % w/v ζε Br2. Να ελεηάζεηε ακ ημ δζάθοια Br2 εα απμπνςιαηζζηεί. 

  

             Μονάδερ 7 

     

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!!! 


