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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΑ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: (3)  
 
ΘΕΜΑ Α 
Κυκλώστε το σωστό  
Α1. Με προςθόκη περύςςειασ ΗCL ςτο προπύνιο προκύπτει : 

I. 1,2 δύχλωροπροπϊνιο 
II. 1,1 δύχλωροπροπϊνιο 

III. 2,2 δύχλωροπροπϊνιο 
IV. χλωροπροπϊνιο                                                                                                     

Μονάδες 5                                                                                                                                          
Α2. Αφυδϊτωςη τησ 2-βουτανόλησ δύνει : 

I. βουτϊνιο 
II. βουτύνιο 

III. 1-βουτϋνιο 
IV. 2-βουτϋνιο                                                                                                             

Μονάδες 5 
Α3. Προςθόκη νερού ςτο αιθύνιο δύνει : 

I. αιθανόλη 
II. αιθανϊλη 

III. αιθανικό οξύ 
IV. δεν γύνεται                                                                                                           

Μονάδες 5                                                                                                                                                                                                                                              
Α4. Η αντύδραςη τησ αιθανόλησ (οξεύδωςη),  με περύςςεια διαλύματοσ KMnO4/H+ δύνει : 

I. CH3-CH=O  
II. Δεν αντιδρϊ ςε φυςιολογικϋσ ςυνθόκεσ 

III. H-COOH  
IV. CH3-COOH  

Μονάδες 5                                                                                               
Α5. Δώςτε την ςωςτό απϊντηςη, γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιο ςασ, για κϊθε ςωςτό πρόταςη το 
γρϊμμα () και για κϊθε λανθαςμϋνη το γρϊμμα (Λ).  

I. Η προςθόκη Η2Ο ςε όξινο περιβϊλλον, ςτο μϋθυλο προπϋνιο δύνει τριτοταγό 
πεντανόλη.  

II. Σο 2 βουτύνιο με επύδραςη νατρύου απελευθερώνει αϋριο υδρογόνο. 
III. Η αντύδραςη τησ 1-βουτανόλησ (CH3-CΗ2-CH3-CΗ2-ΟH) με περύςςεια διαλύματοσ 

KMnO4/H2SO4, δύνει βουτανικό οξύ. 
IV. Η αντύδραςη τησ προπανόνησ (CH3-CO-CH3) με φελύγγειο υγρό δύνει καςτανϋρυθρο 

ύζημα.  
V. Η αντύδραςη του μεθανικού οξϋοσ (H-COΟH) με την αιθανόλη (CH3-CΗ2-ΟH), δύνει τον 

αιθανικό μεθυλεςτϋρα. 
Μονάδες 5                                                                                               
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να ςυμπληρωθούν οι αντιδρϊςεισ, όπου απαιτεύται να γραφούν οι .Σ. και να 
ονομαςτούν τα οργανικϊ προώόντα: 

I. C8H18  +   O2      (καύςη)       

II. CH3-CH2-CH=CH2   +  H2O  
42SOΗ

     

III. 3-μεθυλο 2-βουτανόλη  
C170 /SOΗ

o
   42

   
Μονάδες 6 

Β2. Να γραφούν οι ςυντακτικού τύποι των ενώςεων: Α, Β και Γ. (Δεν απαιτεύται η γραφό 
αντιδρϊςεων) 

I. Αλκϋνιο Α με προςθόκη H2O ςχηματύζει πρωτοταγό αλκοόλη. 
II. Σα αλκϋνια Β και Γ με προςθόκη HΙ ςχηματύζουν το ύδιο αλκυλο-ιωδύδιο: C4H9Ι. 

                Μονάδες 6 

Β3. τον ΜΣ: C2H4Ο2 αντιςτοιχούν τα ιςομερό: αιθανικό οξύ (CH3-CΟΟH) και μεθανικόσ 
μεθυλεςτϋρασ (Η-CΟΟ-CH3).  
Πώσ μπορούμε να διακρύνουμε το αιθανικό οξύ από το ιςομερϋσ του μεθανικό μεθυλεςτϋρα; 
(Δεν απαιτεύται η γραφό αντύδραςησ) 

Μονάδες 3                    

Β4. Η οργανικό ϋνωςη (Α) με ΜΣ: C5H12O, εμφανύζει τισ ακόλουθεσ χαρακτηριςτικϋσ 
ιδιότητεσ: 

 Αντιδρϊ με νϊτριο και εκλύεται μοριακό υδρογόνο (Η2) 
 Aντιδρϊ με διϊλυμα ΚMnO4/H+ και δύνει οργανικό ϋνωςη (Β) με όξινο χαρακτόρα και 
 Δεν μπορεύ να αφυδατωθεύ (Η2SO4/170ο C).  

Να βρεθούν: 
α) ο .Σ. και τη ονομαςύα των Α και Β και 
β)  Να γραφεύ η εξύςωςη τησ αντύδραςησ μεταξύ των Α και Β 

   Μονάδες 10                                                                                                                                                       
 
ΘΕΜΑ Γ 
Δύνεται το παρακϊτω ςχόμα, αντιδρϊςεων:                                                                                                                              

CνH2ν (Ένωςη Α)  
O/ΗΗ2

  Β 
424 SO/HKMnO

 Γ 
Β

 C4H8O2  (Ένωςη Δ) 

                                            
Γ1. Να γραφούν  οι .Σ. των ενώςεων Α, Β, Γ και Δ.   

Μονάδες 12 
 
Γ2. 4,48 L τησ ϋνωςησ Α μετρημϋνα ςε s.t.p προςτύθενται ςε 300 mL διαλύματοσ Br2/CCl4  8 % 
w/v.  
Να εξετϊςετε αν το διϊλυμα. μετϊ την προςθόκη τησ ϋνωςησ Α θα αποχρωματιςτεύ.       
Διευκρίνιση: Σο KMnO4/H2SO4 λειτουργεύ ωσ οξειδωτικό μϋςο.   
Δύνεται: Mr Br2=160                                                                                                                                         

Μονάδες 13 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Διαθϋτουμε x mol από τον ακόρεςτο υδρογονϊνθρακα (Α), και γνωρύζουμε ότι:  
α) για να μετατραπεύ ςε όλη η ποςότητα του Α ςε αλκϊνιο χρειϊζονται 2x mol υδρογόνου 
(Η2/Ni) και β) ο Α αντιδρϊ με νϊτριο. ε ποιϊ ομόλογη ςειρϊ ανόκει ο υδρογονϊνθρακασ (Α); 

Μονάδες 4 
Δ2. Χ mol από τον ακόρεςτο υδρογονϊνθρακα (Α) προςτύθενται ςε  διϊλυμα Br2/CCl4  

(περιεκτικότητασ 8 % w/v ςε Br2) και προκαλούν αύξηςη βϊρουσ του διαλύματοσ 5,4 g.  
Αν η ύδια ποςότητα από τον υδρογονϊνθρακα Α μπορεύ να αποχρωματύςει 400 mL από το 
διϊλυμα Br2/CCl4 , ποιοσ ο ςυντακτικόσ τύποσ (.Σ.) του υδρογονϊνθρακα Α;  

Μονάδες 9 
Δ3. Ίδια ποςότητα από τον υδρογονϊνθρακα (x mol) χωρύζεται ςε δύο ύςα μϋρη. 

I. Σο 1ο  μϋροσ αντιδρϊ με το απαιτούμενο ςτοιχειομετρικϊ νϊτριο. Ποιοσ όγκοσ αερύου 
εκλύεται ςε s.t.p.; 

II. Σο 2ο  μϋροσ προςτύθεται ςε περύςςεια υδατικού διαλύματοσ Hg, HgSO4/H2SO4. Ποιοσ 
ο ςυντακτικόσ τύποσ (.Σ.) τησ οργανικόσ ϋνωςησ Β που παρϊγεται; Πόςα mol τησ 
οργανικόσ ϋνωςησ Β παρϊγονται;  

Μονάδες 12 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 

1 το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη, 
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο. 
2 Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ 
ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό 
ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα. 
3 Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα. 
4 Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό. 
5 Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό. 
6 Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
7 Χρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
 

ΕΤΧΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ! 
ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

                                                         
 


