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ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΘΕΜΑ Α 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

Α1. Η ζνωςθ με ςυντακτικό τφπο :  CH3CH2CH=O  είναι ιςομερισ με τθν: 

 α) CH3COCH3      β) CH3CH2OCH3                   γ) CH3CH2COOCH3            δ) CH3CH2COOH    

                             Μονάδες 5 

 Α2.Από τισ επόμενεσ οργανικζσ ενϊςεισ ακόρεςτθ είναι : 

 α) CH3CH2COOH        β) CH3C≡N                 γ)CH3CH=O                             δ) CH3C≡CH 

Μονάδες 5 

 Α3. Ο Γενικόσ Μοριακόσ Τφποσ των κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν οξζων είναι:  

 α) CvH2vO, v≥1          β) CvH2vO, v≥3           γ) CvH2vO2, v≥2              δ)  CvH2v +1COOH, v≥0                                                                                                     

Μονάδες 5     

 Α4.    Μία ζνωςθ με μοριακό τφπο C6 H10 είναι ιςομερισ με τθν ζνωςθ: 

 α) 3-μεκυλο -1- εξίνιο                                                                     β)2- μεκυλο – 1,3 – πενταδιζνιο 

 γ) 2- μεκυλο – 1- πεντζνιο                                                             δ) 2,2 – διμεκυλο βουτάνιο. 

    Μονάδες 5 

 Α5. Ποιζσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ; 

  α)  Το πρϊτο μζλοσ τθσ χθμικισ τάξθσ των κετονϊν ονομάηεται αικανόνθ. 

  β)  Δφο ενϊςεισ με ίδια ςχετικι μοριακι μάηα (Mr) είναι οπωςδιποτε ιςομερείσ. 

  γ)  Η   ονομαςία   2-αικυλο-1-προπζνιο είναι ςωςτι.  

   δ) Το φυςικό αζριο είναι μείγμα υδρογονανκράκων που ζχει ωσ κφριο ςυςτατικό το μεκάνιο 

(CH4) . 

   ε)  Όλεσ οι κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ ζχουν ιςομερι ομόλογθσ ςειράσ        Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Αντιςτοιχίςτε  κάκε ζνωςθ τθσ ςτιλθσ (Ι) με τθν ιςομερι τθσ που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ (ΙΙ).  

                    (Ι)                                                           (ΙΙ)  

A. 4-μεκυλο-1-πεντζνιο                               α. 2,3-διμεκυλοβουτάνιο  

B. 3-μεκυλο-2-βουτζνιο                               β. 2-πεντζνιο  

Γ. 2,3-διμεκυλο-2-πεντζνιο                         γ. πεντάνιο  

Δ. 2,2-διμεκυλοπροπάνιο                            δ. 2-μεκυλο-1-πεντζνιο  

                                                                      ε. 3,3-διμεκυλο-1-πεντζνιο.                        Μονάδες 4                     
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Β2.   Να ονομάςετε τισ ενϊςεισ:   

(Ι)                                                                          (II) 
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Β3. Να γραφεί ο ςυντακτικόσ τφποσ των ενϊςεων:   

α)  3-πεντεν-2-όλθ             β)  μεκυλο -1-προπανόλθ      γ)4-βρωμο-3,3-διχλωρο-1-πεντζνιο  

δ)3,4-διμεκυλο-2,2-διχλωρο-4 πεντενικό οξφ                                                          Μονάδες 7 

                                                                                   

Β4. Σε ποια ομόλογθ ςειρά ανικουν οι ακόλουκεσ ενϊςεισ; 

 α) CH2O2          β)C2H6        γ)  C4H8        δ) CH3OH          ε) C2H4O                                      

                                                                                                                                                  Μονάδες 5 

Β5. Να γράψετε και να ονομάςετε όλουσ τουσ  δυνατοφσ ςυντακτικοφσ τφπουσ : 

α) των κορεςμζνων υδρογονανκράκων με 5 άτομα άνκρακα 

β) του τρίτου μζλουσ τθσ ομόλογθσ ςειράσ των αλκινίων. 

γ) τθσ  άκυκλθσ κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ αλκοόλθσ με  μοριακό τφπο C4H10O                                

                                                                                                                                                  Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Γ 

21,2 g Na2CO3  προςτίκενται ςε 500 mL διαλφματοσ ΗCl ςυγκζντρωςθσ 1 Μ .  

Η αντίδραςθ που πραγματοποιείται  περιγράφεται από τθ χθμικι εξίςωςθ: 

Na2CO3 (aq) +  2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO2 (g) + H2O(ℓ) 

Να υπολογίςετε :  

Γ1.Τον όγκο του αερίου που ελευκερϊνεται ςε ςυνκικεσ  STP.                                            Μονάδες 10 

Γ2. Τθ ςφςταςθ ςε mol του διαλφματοσ μετά τθν αντίδραςθ                                                Μονάδες 8            

Γ3. Τα γραμμάρια του NaCl που παράγονται.                                                                           Μονάδες 7 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Αr):  Νa: 23 ,Ο:16, C: 12, Cl: 35,5  
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ΘΕΜΑ Δ 

Σε  εργαςτιριο  ελζγχου  ρφπανςθσ  περιβάλλοντοσ  πραγματοποιοφνται  τα  παρακάτω πειράματα για δυο 

διαφορετικά καφςιμα:  

Δ1.  Δείγμα καφςιμου   Α   που αποτελείται από 44,8 L CH4  ( ςε STP) καίγεται πλιρωσ. Να υπολογίςετε τθ 

μάηα (ςε g) του CO2 που παράγεται από τθν καφςθ.                                                                       Μονάδες  12 

Δ2.  Από  τθν  πλιρθ  καφςθ  δείγματοσ    καφςιμου    Β,  που  αποτελείται  από  0,5  mol αλκανίου, 

παράγονται 176 g CO2 .Να προςδιορίςετε το μοριακό τφπο του αλκανίου.  

Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ : Αr (C)=12, Αr (O)=16                                                            Μονάδες  13 

 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 

Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 


