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ΘΕΜΑ 1Ο 

 

Α. Συμπληρώστε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις. 
1. ................ +  CνH2ν + H2O (π. H2SO4, 1700 C) 
2.CνΗ2ν+1Χ +…………..  CνΗ2ν + ………. +………. 
3.………….. + Η2Ο  CH3-CH2OH 
4..................+ Br2  CH2-CH2
                                                |        | 
                                                                    Br     Br 
5.................. + H2                  CH2= CH2  
 
                                                                                   (Μονάδες 15) 
 
Β. Ποια είναι τα κυριότερα ανθρωπογενούς προέλευσης αέρια που συμμετέχουν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου; 
                                                  (Μονάδες 5) 
 
Γ. 1. Γράψτε την αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης. 
    2. Τι είναι οι υδροξυενώσεις και σε ποιες ενώσεις διακρίνονται; 
                                                                                                            (Μονάδες 5) 
 
ΘΕΜΑ 2Ο   
 
Α. Δίνονται οι οργανικές ενώσεις: C2H4 (A) και  C2H2 (B). 
     Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις 
     1. Και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με HCl        [       ] 
     2. Η (Α) ένωση ανήκει στα αλκαδιένια         [       ] 
     3. Μόνο η (Α) ένωση πολυμερίζεται             [       ] 
     4. Και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με το H2O  [       ] 
     5. Και οι δύο ενώσεις αντιδρούν με Na         [       ] 
                                                                                           (Μονάδες 5) 
 
Β. Να αντιστοιχίσετε την κάθε χημική αντίδραση της στήλης (Ι) με  έναν από τους 
χαρακτηρισμούς της στήλης (ΙΙ) 
 
                            (Ι)                                                                               (ΙΙ) 
 
1. CH3-CH2OH  CH2=CH2 + H2O (π.H2SO4, 1700C)       α. αντικατάσταση 
2. CH3OH + Na  CH3ONa + ½ H2                                  β.καύση 
3. CH3CHO   [ Ο ] CH3COOH                                           γ. αφυδάτωση 
4. CH4O + 3/2 O2  CO2 + 2 H2O                               δ. εστεροποίηση 
5. CH3COOH + CH3OH CH3COOCH3 +H2O          ε. οξείδωση 
 
                                                                                                   (Μονάδες 10) 
 



Γ. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση 
    1. Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μόνο την ομάδα –C=O ονομάζονται: 
                                                                                                 | 
                                                                                                OH 
 
     α. οξέα    β. κετόνες  γ. αλκοόλες   δ. αλδεϋδες 
      
    2. Ποιος από τους παρακάτω τύπους δεν ανήκει σε κορεσμένη μονοσθενή κετόνη: 
      α.C3H6O  β.C4H8O  γ.C5H10O  δ.C2H4O 
 
    3. Ο υδρογονάνθρακας με συντακτικό τύπο 
         CH2=C  - CH2
                   |        |          
                  CH3  CH3   ονομάζεται 
      
        α. 3-μεθυλο-3βουτένιο  β. 2-μεθυλο-1βουτένιο  γ. 2,3-διμεθυλο-1προπένιο 
        δ. 1-πεντένιο 
          
    4.Η οργανική ένωση της οποίας κάθε μόριο αποτελείται από δύο μεθύλια  
       ονομάζεται κατά IUPAC: 
       α. αιθύλιο  β. μεθυλο-αιθάνιο  γ. μεθάνιο  δ. αιθάνιο. 
 
    5. Αν ορισμένη ποσότητα υδρογονάνθρακα αποτελείται από 1,5 mol ατόμων C και  
        3 mol ατόμων H τότε θα έχει Ε.Τ. 
        α. (CH)x  β. (CH2)x  γ.(C1,5H3)x  δ.(C3H6)x
                                                                                        ( Μονάδες 10 )  
 
ΘΕΜΑ 3Ο       
 
Σε 6,15 gr οργανικής ένωσης που αποτελείται από C, H, N, O βρέθηκε ότι 
περιέχονται 3,6 gr C, 0,25 gr H, 0,7 gr N ενώ 1 mol της ένωσης περιέχει 14 gr 
αζώτου. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της ένωσης; 
Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων 
C:12, H:1, N:14, O:16 
                                                                                       (Μονάδες 25) 
 
ΘΕΜΑ 4Ο          
 
Ένα μίγμα Μ1 αποτελείται από υδρογόνο και αιθυλένιο. Ο όγκος του μίγματος σε 
STP είναι 56 l και η μάζα του 31gr.  
Α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των moles του κάθε αερίου που περιέχεται στο μίγμα. 
                                                                                       (Μονάδες 10) 
 
Β. Διαβιβάζουμε το μίγμα Μ1 πάνω από νικέλιο και σχηματίζεται ένα νέο μίγμα Μ2 
όγκου 33,6 l σε STP. Ποια είναι η ποσοτική σύσταση του μίγματος Μ2; 
                                                                                       (Μονάδες 15)  
 
 
 


