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Ονοματεπώνυμο:  ___________________________________________________________________ Ημ/νία: _______________________ 

 Για τα παρακάτω θέματα δίνονται: A r (C)=12, A r ( H)=1, A r (O)=16  

ΘΕΜΑ Α 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Α1. Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων έχει μοριακό τύπο: 

α)  C2H6 β) C2H4 γ) C3H6 δ) C3H4 

Α2. Δύο μέλη μιας ομόλογης σειράς είναι δυνατόν να διαφέρουν κατά: 

α) 1 άτομο C και 3 άτομα H γ) 1 άτομο C και 2 άτομα H 

β) 2 άτομα C και 2 άτομα H δ) 2 άτομα C και 3 άτομα H 

Α3. Οργανική ένωση έχει μοριακό τύπο C3H8O. Ποια από τις επόμενες ενώσεις δεν είναι ισομερής 

της; 

α) προπανάλη γ) 2-προπανόλη 

β) 1-προπανόλη δ) αιθυλο-μεθυλαιθέρας 

Α4. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν πολυμερίζεται; 

α)  CH3-CH=CH2 β) CH2=CH-Cℓ γ) CH3CH3 δ) C2H4 

Α5. Ποιες από τις επόμενες ονομασίες είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να γράψετε τα σωστά 

ονόματα για όσες είναι λανθασμένα. 

α)  3,4-διμεθυλο-2-βουτανόλη 

β)  2-μεθυλο-2-βουτενάλη 

γ)  4-χλωρο-2-πεντανόλη 

δ)  4-βρωμο-3-μεθυλο-1-πεντένιο 

ε)  αιθυλο-προπυλο-εστέρας 

στ)  CH3CHCH2
 προπένιο 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να δοθούν οι ορισμοί για τις παρακάτω έννοιες: 

α) ισοκυκλικές ενώσεις β) κορεσμένες ενώσεις γ) ισομέρεια θέσης 

δ) πετρέλαιο ε) αριθμός οκτανίου στ) πετροχημεία 
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(Α1-Α4=16, Α5=9 μονάδες) 
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Β2. Να εξηγήσετε γιατί είναι λανθασμένες οι παρακάτω προτάσεις: 

α) Η άκυκλη κορεσμένη ένωση C2H4O2 δεν έχει συντακτικά ισομερή. 

β) Το κύριο προϊόν της επίδρασης H2O στο CH3-CH=CH2 είναι η CH3-CH2-CH2-OH. 

γ) Υπάρχει οργανική ένωση με όνομα «αιθανόνη». 

δ) Κατά την κλασματική απόσταξη, το αργό πετρέλαιο διαχωρίζεται στις χημικές ενώσεις που το 

αποτελούν. 

Β3. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: 

α) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα άνθρακα 

β) ενός ακόρεστου υδρογονάνθρακα που έχει στο μόριό του 4 άτομα υδρογόνου 

γ) ενός κορεσμένου καρβοξυλικού οξέος με διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα 

δ) μιας αρωματικής ένωσης (χωρίς το όνομά της) 

ε) μιας ένωσης που να παρουσιάζει με τον διμεθυλαιθέρα ισομέρεια ομόλογης σειράς 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να γράψετε την ονομασία καθεμιάς από τις παρακάτω ενώσεις: 

α)  δ)  

β) CH3-CH=O  

γ)  ε)  

Γ2. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων: 

α) προπανικό οξύ δ) 3-πεντενάλη 

β) 1-χλωροβουτάνιο ε) αιθανικός μεθυλεστέρας 

γ) μεθυλο 1-προπανόλη  

Γ3. Να βρεθούν και να ονομαστούν τα συντακτικά ισομερή που έχουν μοριακό τύπο: 

α) C4H9Cℓ β) C4H8O 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Μια κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Β έχει σχετική μοριακή μάζα M r=60. 

α) Ποιος είναι ο μοριακός της τύπος και ποιοι οι πιθανοί συντακτικοί της τύποι; 

β) Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητά της σε άνθρακα. 

Δίνονται: A r (C)=12, A r ( H)=1, A r (O)=16  

Δ2. Για τον υδρογονάνθρακα Α υπάρχουν τα εξής δεδομένα: 

 2,24L του υδρογονάνθρακα Α (μετρημένα σε STP συνθήκες), σχηματίζουν με πλήρη καύση 

17,6g CO2. 

(Β1=12, Β2=8, Β3=5 μονάδες) 

(Γ1=10, Γ2=5, Γ3=10 μονάδες) 
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 1,12L του υδρογονάνθρακα Α (μετρημένα σε STP συνθήκες), μπορούν να αποχρωματίσουν 

80mL διαλύματος Br2 σε CCℓ4 , περιεκτικότητας 10% w/v σε Br2. 

α) Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα Α; 

β) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του Α, αν γνωρίζουμε ότι με προσθήκη HCN σχηματίζεται 

ένα μόνο (μοναδικό) προϊόν; 

Δίνονται: A r (C)=12, A r ( O)=16, A r ( Br )=80  

 

(Δ1=10, Δ2=15 μονάδες) 


