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ΧΗΜΕΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                                                                        Γενικής Παιδείας &  Προετοιμασίας Γ                                                               

 

ΘΕΜΑ Α 

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

Α1. Από τισ παρακάτω αλκοόλεσ δεν αφυδατϊνεται προσ αλκζνιο θ 

                                                                                                   Μονάδες 5 

Α2.   Δε μπορεί να παραςκευαςτεί ωσ κφριο προϊόν προςκικθσ νεροφ ςε ακόρεςτο υδρογονάνκρακα: 

 α) CH3CH2OH                                                                                   β) CH3CH2CH2OH 

 

 γ)                                                                                                        δ)2 - προπανόλθ 

    

CH3CCH3

O                                                                                                                                                      Μονάδες 5 

Α3. Διάλυμα Br2 ςε CCl4 δεν αποχρωματίηεται από :  

   CH
2
=CHCH3                     

CH
3
–CH2CΗ=Ο           CH

2
=C=CH

3                 
CH≡CCH3        CH3CH=CH2COOH 

(I)                                    (II)                          (III)                        (IV)                      (V)  

 α) τισ (II) και (V)              β)  τθν  (V)                 γ) τθ (II)                   δ) καμία.                                         Μονάδες 5 

      

Α4. Από τισ καρβονυλικζσ ενϊςεισ που ακολουκοφν δραςτικότερθ ςε αντιδράςεισ προςκικθσ  είναι: 

α) 

CH3CCH3

O  β) 

CH3CH

O  γ) 

CH3CCH2CH3

O  δ) 

C6H5CH

O  

Μονάδες 5 

Α5.  Με προςκικθ Η2Ο ςτο 2- εξζνιο ςχθματίηεται: 

α)2- εξανόλθ ωσ  κφριο προϊόν                                                 β) 3-εξανόλθ ωσ κφριο προϊόν    

γ) ιςομοριακό μείγμα των δφο αλκοολϊν                             iv)  3-εξανόλθ αποκλειςτικά                 Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ B 

Β1. Να χαρακτθρίςετε  τισ επόμενεσ προτάςεισ  γράφοντασ τθ λζξθ Σωστό για κάκε πρόταςθ που ιςχφει και 

τθ λζξθ  Λάθος για κάκε λανκαςμζνθ πρόταςθ. 

α)  Η προςκικθ HCN ςε καρβονυλικι ζνωςθ είναι αντίδραςθ ανοικοδόμθςθσ. 

β)  Όλα τα αλκίνια με προςκικθ νεροφ ςχθματίηουν καρβονυλικι ζνωςθ. 

γ) Όλεσ οι πρωτοταγείσ αλκοόλεσ παραςκευάηονται με προςκικθ αντιδραςτθρίου Grignard  ςε μεκανάλθ. 

δ)  Δφο από τισ ιςομερείσ αλκοόλεσ με μοριακό τφπο C4H9OH δε μποροφν να παραςκευαςτοφν με αναγωγι 

καρβονυλικισ ζνωςθσ.  

ε) Το 2- βουτίνιο δεν αντιδρά με νάτριο.                                                                                                  Μονάδες 5 

 

Β2.Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα                                              Μονάδες  5      

 

B3. Να ςυμπλθρϊςετε τισ επόμενεσ χθμικζσ εξιςϊςεισ (αντιδρϊντα, προϊόντα και ςυνκικεσ): 

α)CH3-CH=CH2 + HBr→…………. (κφριο προϊόν)  

β) HC≡CH +  Br2
…..
    …………..(τελικό προϊόν) 

γ) CΗ3CH(CH3)CH=CΗ2  +  H2

….
→ 

 

δ)  CH3CΗ = CΗ2  +  Η2O
…….
   

 

ε) CH3C≡CH   + Na→ 

 

ςτ) CH3C≡CH + H2O 
…….
                                   

Μονάδες  6 

Β4. Ποςότθτα αικενίου πολυμερίηεται πλιρωσ. Το πολυμερζσ που προκφπτει ζχει ςχετικι μοριακι μάηα 

Mr= 28.000.Να γράψετε τθ χθμικι εξίςωςθ του πολυμεριςμοφ και να υπολογίςετε τον αρικμό μορίων του 

μονομεροφσ που ςυνκζτουν ζνα μόριο του πολυμεροφσ.Αr(C)=12,Αr(H)=1                                                                                           

 

Μονάδες  4 

Β5.Από ηνπο επόκελνπο πδξνγνλάλζξαθεο  κπνξεί λα απνρξσκαηίζεη κεγαιύηεξε πνζόηεηα Br2: 

α) 0,1mol HC≡CH                                                                                  β) 0,15 mol CH3C≡CH       

γ) 0,2 mol CH2=CH2                                                                          δ)  0,25 molCH3CΗ = CΗ2 

Μονάδες  5 

        

ΘΕΜΑ Γ 
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Γ1. Με πρϊτθ φλθ τισ κατάλλθλεσ καρβονυλικζσ  ενϊςεισ να παραςκευάςετε  τισ επόμενεσ ενϊςεισ: 

α) 2-υδρόξυ προπανικό οξφ                                                                          β)  μεκανόλθ       

γ)  3-αικυλο-2-μεκυλο-3-εξανόλθ (με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ) 

Μονάδες  7 

Γ2. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 

Αν θ Ζ  είναι δευτεροταγισ αλκοόλθ να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των οργανικϊν ενϊςεων Α ζωσ Ζ.                                                                                                                 

Μονάδες  9 

 
Γ3. Ποιεσ από τισ ενϊςεισ του διαγράμματοσ 

α. ζχουν όξινο υδρογόνο;                                                                                                                                 Μονάδες  6  

β. είναι αλκοόλεσ     (εκτόσ τθσ Ζ)                                                                                                                    Μονάδες  3  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Αέξην αιθέλην  (Α) όγθνπ 20 mL απαηηεί  γηα πιήξε  θαύζε 120 mL  O2. Οη όγθνη ησλ αεξίσλ κεηξήζεθαλ 

ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο. 

Γ1. Να βξείηε ην κνξηαθό ηύπν ηνπ αιθελίνπ (Α) θαη λα γξάςεηε ην ζπληαθηηθό ηνπ ηύπν αλ γλσξίδνπκε όηη  

κε επίδξαζε λεξνύ δίλεη κόλν έλα πξντόλ.                                                                                      Μονάδες  9 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ζε g  ηεο έλσζεο  πνπ παξάγεηαη αλ ζε 42 g ηνπ αιθελίνπ (Α) πξνζηεζεί  Br2. 

                                                                                                                                                         Μονάδες  4                                                                                                                     

Γ3. Γίλνληαη νη παξαθάησ πνζόηεηεο ρεκηθώλ νπζηώλ: 4,48 L αιθελίνπ κεηξεκέλα ζε STP ζπλζήθεο  θαη  

10,4 g ακετυλενίου (CH≡CH). 

Καηά ηελ αληίδξαζε όιεο ηεο πνζόηεηαο ηνπ αιθελίνπ κε λεξό  ζε όμηλν πεξηβάιινλ, παξάγνληαη  12 g 

πξντόληνο. 
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α.  Να πξνζδηνξίζεηε ην κνξηαθό ηύπν ηνπ αιθελίνπ.                                                                 Μονάδες  4  

β. Να πξνζδηνξίζεηε ην  ζπληαθηηθό ηύπν ηνπ πξντόληνο ηεο  αληίδξαζεο.                                Μονάδες  4 

Γ3 Καηά ηελ θαηεξγαζία κε λεξό όιεο ηεο πνζόηεηαο ηνπ ακετυλενίου, παξνπζία  

θαηάιιεισλ θαηαιπηώλ, παξάγεηαη πξντόλ Χ. Να ππνινγίζεηε ηα mol ηνπ ηειηθνύ  

πξντόληνο Χ  θαη  λα αλαθέξεηε ην όλνκα ηνπ πξντόληνο Χ.                                               Μονάδες  4 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο   αηνκηθέο κάδεοAr(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16                           

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
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  .  

 


