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ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                        Γενικής Παιδείας &  Προετοιμασίας Γ                                                               

 

ΘΕΜΑ Α 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

Α1) Ποιοσ από τουσ παρακάτω μοριακοφσ τφπουσ αντιπροςωπεφει τον μεγαλφτερο αρικμό 
ιςομερϊν κυκλικϊν κι άκυκλων ενϊςεων;  
Α. C4H9Br  

Β. C7H16  

Γ. C6H6  

Δ. C5H10  

Ε. C3H6Br2 

 

Α2) Θ αντίδραςθ προςκικθσ HBr ςτο CH3C≡CH οδθγεί ςτθν κορεςμζνθ τελικι ζνωςθ  
Α. CH3CHBrCH2Br  
Β. CH3CH2CHBr2  
Γ. CH2BrCH2CH2Br  
Δ. CH2BrCH2CH3  

Ε. CH3CBr2CH3 

 

Α3) Το κφριο προϊόν τθσ επίδραςθσ αλκοολικοφ διαλφματοσ ΚΟΘ ςτθν οργανικι ζνωςθ 
RCl: 2,3-διμζκυλο, 3-χλωρο πεντάνιο είναι:  
Α. 2,3 -διμζκυλο 2-
πεντζνιο  

Β. 3,4 -διμζκυλο 2-
πεντζνιο  

Γ. 2,3 -διμζκυλο 3-
πεντζνιο  

Δ. 2,3 -διμζκυλο 2-
πεντίνιο  
 
 

Α4) Ζνα κορεςμζνο μονοκαρβοξυλικό οξφ Α και μία κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ Β 
αντιδροφν ςε όξινο περιβάλλον και ςχθματίηουν μία οργανικι ζνωςθ Γ, θ οποία ζχει 
ςχετικι μοριακι μάηα 74. Θ Γ μπορεί να είναι  
Α. ο μεκανικόσ 
μεκυλεςτζρασ  

Β. θ 1-βουτανόλθ  Γ. το προπανικό οξφ  Δ. ο αικανικόσ 
μεκυλεςτζρασ  
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Α5) Το άτομο άνκρακα τθσ παρακάτω ανκρακικισ αλυςίδασ με το οποίο πρζπει να ςυνδεκεί το –
OH, ϊςτε να προκφψει δευτεροταγισ αλκοόλθ, είναι:  

 

 

         Α. C
1                         

Β. C
2                     

Γ. C
3                       

Δ. C
4 

Μονάδες 25
 

 

ΘΕΜΑ B 

Β1) Να γραφοφν ο μοριακόσ τφποσ και τα ςυντακτικά ιςομερι των ενϊςεων: 

α) αλκίνιο με Mr = 68.    

β) κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ με ςχετικι μοριακι μάηα 74. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar) των στοιχείων: O: 16, Η : 1, C: 12.  

 

Μονάδες  6  

 

Β2) Να προςδιοριςτοφν οι ςυντακτικοί τφποι των επόμενων ενϊςεων: 

α) Θ αλκοόλθ C3H7OH (Α) με οξείδωςθ μετατρζπεται ςε καρβοξυλικό οξφ. 

β) Θ αλκοόλθ C4H9OH (Β) με πλιρθ οξείδωςθ μετατρζπεται ςε καρβονυλικι ζνωςθ. 

γ) Θ αλκοόλθ C5H11OH (Γ) δεν αντιδρά με όξινο διάλυμα K2Cr2O7 . 

Μονάδες  6  

 

 

Β3) Να προςδιοριςτοφν οι ςυντακτικοί τφποι των οργανικϊν ενϊςεων Α,Β,Γ,Δ,Ε ςτισ επόμενεσ αντιδράςεισ: 

 α) Κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ Α αντιδρά με αικανικό οξφ και ςχθματίηει εςτζρα Β με Mr = 102. Θ 

αλκοόλθ Α με οξείδωςθ μετατρζπεται ςε κετόνθ Γ. 

β) Κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ Δ αντιδρά με αικανικό οξφ και ςχθματίηει εςτζρα Ε με Mr = 116. Θ 

αλκοόλθ Δ δε μπορεί να οξειδωκεί ςτισ ςυνικεισ ςυνκικεσ. 

Μονάδες  5  
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Β4) Να ςυμπλθρωκοφν οι χθμικζσ εξιςϊςεισ των επόμενων αντιδράςεων. 

α) Επίδραςθ όξινου διαλφματοσ KMnO4 ςτθ 2-προπανόλθ. 

β) Επίδραςθ όξινου διαλφματοσ K2Cr2O7 ςτθ 2-βουτανόλθ. 

Μονάδες 8  

        

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1) Σε ποιεσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ μπορεί να παρατθρθκεί αλλαγι χρϊματοσ ενόσ διαλφματοσ 

όγκου 500 mL που περιζχει K2Cr2O7 οξινιςμζνο με H2SO4 και ζχει ςυγκζντρωςθ 1 Μ; 

α) προςκικθ 100 mL δ/τοσ 2-βουτανόλθσ 1 Μ. 

β) προςκικθ 1 L δ/τοσ 1-προπανόλθσ 0,1 Μ. 

γ) προςκικθ 5 mol CH3CH=O. 

Μονάδες  9  

 

 

Γ2) 6 g κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ αλκοόλθσ Α αντιδροφν με περίςςεια Na, οπότε ελευκερϊνονται  1,12 L 

αερίου, μετρθμζνα ςε ςυνκικεσ STP. 

α) Ποιοσ είναι ο μοριακόσ τφποσ τθσ αλκοόλθσ Α και ποια τα ςυντακτικά τθσ ιςομερι; 

β) Θ αλκοόλθ Α ςχθματίηει με οξείδωςθ τθν κετόνθ Β. Ποιοι είναι οι ςυντακτικοί τφποι των ενϊςεων Α και Β; 

γ) Να γραφεί θ χθμικι εξίςωςθ τθσ εςτεροποίθςθσ τθσ Α με το μεκανικό οξφ. 

Μονάδες  9  

 

Γ3) 8,4 g αικενίου κερμαίνονται με 5,6 L Θ2 ςε ςυνκικεσ STP,παρουςία Ni. 

α) Ποια θ ςφςταςθ του αερίου που προκφπτει; 

β) Ποιον όγκο διαλφματοσ Br2 ςε τετραχλωράνκρακα περιεκτικότθτασ 10 % w/v μπορεί να αποχρωματίςει  

το αζριο που προκφπτει; 

Μονάδες  7  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1) 100 mL αλκανίου αναμειγνφεται με 3 L αζρα και το μείγμα αναφλζγεται οπότε καίγεται πλιρωσ. Τα 

καυςαζρια , μετά τθν ψφξθ ςτθ ςυνικθ κερμοκραςία διαβιβάηονται ςε  περίςςεια διαλφματοσ ΚΟΘ, οπότε 

παρουςιάηεται ελάττωςθ του  όγκου τουσ κατά 300 mL. 

Να υπολογιςτοφν : 
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α) Ο μοριακόσ τφποσ του αλκανίου.                                                                                                               Μονάδες  5  

 

β) Ο όγκοσ των  καυςαερίων μετά τθν ψφξθ και τθ διαβίβαςθ ςτο διάλυμα βάςθσ.                           Μονάδες  5  

Δίνεται ότι:  Όλοι οι όγκοι μετρικθκαν ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ P και Τ. 

 

 

Δ2) Στο ακόλουκο ςχιμα οι οργανικζσ ενϊςεισ ςυμβολίηονται με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η. 

 

  
 

α) Να αναγνωρίςετε όλεσ τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α ζωσ Ε και να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ όλων των 

αντιδράςεων.  

Μονάδες  5  

 

β) Ποιεσ από τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α ζωσ Η αντιδροφν με νάτριο; Να γράψετε τισ ςχετικζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ. 

Μονάδες  5  

  

γ) 92 g τθσ ζνωςθσ Δ αναμειγνφονται με 0,896 L αζρα με ςφςταςθ 20% v/v Ο2 και 80% v/v Ν2 και 

αναφλζγονται. Να υπολογιςτεί θ ςφςταςθ των καυςαερίων ςε mol.  

Μονάδες  5  

Όλοι οι όγκοι είναι μετρθμζνοι ςε ςυνκικεσ STP. 

 

 

 



ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ «ΚΤΡΙΣΗ» 
ΠΡΩΣΟ ΚΤΚΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ 

 
 

 

Θζματα Β’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                            Φεβρουάριος 2019 

 

 

 

 

 

 

 
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  .  

 


