
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ) 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.  Άκυκλος υδρογονάνθρακας Α με μοριακό τύπο C4Hx αποχρωματίζει 
διάλυμα Br2 σε CCl4 και κατά την αντίδρασή του με Νa ελευθερώνει αέριο Η2. 
Ο συντακτικός τύπος του υδρογονάνθρακα Α είναι:  
α. CH3CH2CH2CH3  
β. CH3C≡CCH3  
γ. HC≡CCH2CH3  
δ. CH3CH2CH=CH2 

 
Α2. Ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές περιέχει την ομάδα –CH=O;  
  α.  Καρβοξυλικά οξέα  
  β.  Αλδεΰδες  
  γ.  Aλκάνια 
  δ.  Αλκοόλες 
 

Α3. Ποιο από τα παρακάτω δεν αντιδρά με Να; 
α. Αιθανόλη 
β. Βουτανικό οξύ 
γ. 1-βουτίνιο 
δ. Προπένιο 
 

Α4. Το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκινίων είναι:  
  α.  C3H4  
  β. C4Η8  
  γ.  C4Η6 
  δ.  C5Η8 
 

Α5. Θα οξειδωθεί πλήρως σε κετόνη η ένωση: 
  α.  1-προπανόλη 
  β.  2-προπανόνη 
  γ.  2-προπανόλη 
  δ.  2 μεθυλο 2 προπανόλη     (Μονάδες 20) 

Α6.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που  ακολουθούν,  γράφοντας δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α.   Η ένωση  CH2=CH-CH3  είναι το 2ο  μέλος της ομόλογης σειράς των 
αλκενίων.   
β.  Υπάρχει οργανική ένωση με όνομα μεθανάλη.  



γ. Υπάρχουν μόνο  2 αλδευδες με 4 ατομα άνθρακα. 
δ. Με υδρόλυση εστέρα σε όξινο περιβάλλον παράγεται καρβοξυλικό οξύ και 
κετόνη. 
ε. Όλοι οι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με έναν τριπλό δεσμό ανήκουν 
στηνομόλογη σειρά των αλκενίων        
(Μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.   Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι και τα ονόματα των ισομερών που 
αντιστοιχούν στους μοριακούς τύπους C3H7Βr και C4H8. (Μονάδες 6) 
 
Β2.  Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των επόμενων αντιδράσεων: 

1. Προσθήκη Η2Ο στο μέθυλο προπένιο. 
2. Αντιδραση αιθανικού οξέος με ΝaΟΗ. 
3. Προσθήκη Η2Ο στο αιθινιο. 
4. Αντίδραση μεθανικού οξέος 1 προπανόλη.  
5. Προσθήκη περίσσειας βρωμίου σε 2-βουτίνιο 
6. Προσθήκη περίσσειας υδρογόνου σε προπίνιο  

(Μονάδες 10) 

Β3.  Τέσσερα δοχεία αριθμημένα από το 1 έως 4 περιέχουν το καθένα μια 
από τις ενώσεις: προπένιο, αιθανόλη, μεθάνιο και προπίνιο. Με βάση τις 
χημικές ιδιότητες της κάθε ένωσης και τα παρακάτω δεδομένα να 
προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο. 

Α. Το περιεχόμενο των δοχείων 1 και 4 αντιδρά με Να και εκλύεται αέριο Η2. 

Β. Το περιεχόμενο των δοχείων 1 και 2 αποχρωματίζει το διάλυμα Br2 σε 
CCl4. 

(Μονάδες 9)       

 

ΘΕΜΑ Γ  
Γ1. Δίνεται αλκίνιο που έχει Μr=54.  

α)Να βρεθεί ο συντακτικός του τύπος αν γνωρίζουμε ότι αντιδρά με νάτριο. 

β) Να βρεθεί ο όγκος του διαλύματος Βρωμίου 4%w/v που χρειαζόμαστε για 
πλήρη αντίδραση 0.2 mol του αλκινίου. 
 
γ) Να υπολογίσετε την μάζα των υδρατμών που παράγονται κατά την πλήρη 
καύση 10,8g του αλκινίου    
(Μονάδες 9) 



 
Γ2.  4,4  g  ενός αλκανίου Α καίγονται πλήρως παρουσία αέρα και παράγονται 
13,2 g CO2.  
α.   Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου Α.  
β.   Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου, μετρημένο σε  STP, που 
απαιτήθηκε για την πλήρη καύση.    

  (Μονάδες 8) 
 

Γ3.  α)Να προσδιορίσετε πόσα  L  υδρογόνου, μετρημένα σε  STP, 
απαιτούνται για την πλήρη υδρογόνωση 5,2 g C2H2. Το αέριο που θα 
προκύψει καίγεται πλήρως με οξυγόνο .Να βρεθεί ο όγκος του οξυγόνου 
μετρημένος σε συνθήκες STP που απαιτήθηκε για την καύση.   
(Μονάδες 8) 
Δίνονται : Ar(C)=12, H=1, O=16, Br=80 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1.  Σε  14,8 g  κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης  Α  επιδρούμε την  
απαιτούμενη  
ποσότητα  Na  οπότε εκλύονται  2,24  L  αερίου υδρογόνου Η2  μετρημένα σε 
STP.   
α.  Να βρείτε το μοριακό τύπο της αλκοόλης Α.  
 
β.  Η αλκοόλη Α οξειδώνεται πλήρως και παράγεται καρβονυλική ένωση Β 
οποία δεν οξειδώνεται  Να βρείτε το συντακτικό τύπο των ενώσεων Α, Β και 
την μάζα της ένωσης Β που παράγεται.   (Μονάδες 8) 
 
Δ2. Ένα ομογενές μείγμα (Α) περιέχει 4,48L C3Η6 και 2,24L C3H4 μετρημένα 
σε συνθήκες STP. 
α. Να υπολογίσετε τον όγκο σε L του αερίου Η2 (μετρημένα σε STP)που 
χρειάζονται  για την πλήρη αντίδραση του μείγματος (Α);     
(Μονάδες 4) 
 
β. Το αέριο που παράγεται κατά την πλήρη υδρογόνωση του μείγματος (Α) 
καίγεται πλήρως. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα(20%02) που απαιτείται 
για την καύση καθώς και την μάζα των υδρατμών.      
(Μονάδες 5) 
 
Δ3. Αλκένιο Σ μάζας 2,8 g απαιτεί για ν’ αντιδράσει πλήρως 1,12 L Η2 

μετρημένα σε STP.  

α. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του Σ και ποιοι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι 
του;                                                     (Μονάδες 4) 



 β. Ίση μάζα του παραπάνω αλκενίου (2,8 g) προστίθεται σε διάλυμα Br2/CCl4 

περιεκτικότητας 4%w/v. Ποιος ο μέγιστος όγκος του διαλύματος Br2/CCl4 που 
μπορεί να αποχρωματιστεί;                        (Μονάδες 4) 

 
Δίνονται : Ar(C)=12, H=1, O=16 
Καλή επιτυχία!!! 
 

 

 

 

 

 

 


