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    ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ Προσανατολισμού                                                               
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ: 

1. Ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ αντιδρά με Na και ελευκερϊνει αζριο H2; 

    α) CH3OCH2CH2CH3                                                β) HCOOCH3     

    γ) C6H5CH2OH                                                         δ) HCH=O 

 

2. Ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ ςχθματίηεται κατά τθν  αντίδραςθ: 

2-προπανόλθ + μεκανικό οξφ → 

    α)  μεκυλο προπανικό οξφ                                              β) HCOOCH2CH2CH3      

    γ)   μεκανικόσ ιςοπροπυλεςτζρασ                                 δ) CH3CH2CH2COOH  

 

3.  Διάλυμα Br2 ςε CCl4 δεν αποχρωματίηεται από :  

   CH2=CHCH3                     CH3–CH2CΗ=Ο           CH2=C=CH3                 CH≡CCH3        CH3CH=CH2COOH 

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

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

      

4. Από τισ παρακάτω αλκοόλεσ δεν αφυδατϊνεται προσ αλκζνιο θ 
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5. Ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ δε μπορεί να παραςκευαςτεί (ωσ κφριο ι ωσ μοναδικό προϊόν) 

με προςκικθ Η2Ο ςε ακόρεςτο υδρογονάνκρακα; 

α) προπανάλθ                                                                 β) αικανάλθ 

γ) αικανόλθ                                                                     δ) 2- προπανόλθ 

25 μονάδες 

 

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 τθσ ανκρακικισ 

αλυςίδασ. 

     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) Τα αλκυλοιωδίδια  είναι δραςτικότερα ςτισ αντιδράςεισ υποκατάςταςθσ από τα 

αλκυλοχλωρίδια.    

                    10 μονάδες 

                                                                               

Β2. Οι επόμενεσ χθμικζσ μετατροπζσ πραγματοποιοφνται με μία απευθείασ αντίδραςη. Να 

γραφοφν οι χθμικζσ εξιςϊςεισ  των αντίςτοιχων αντιδράςεων: 

α) CH3C   → CH3COOH                                                   β) CH3CH2CH2MgBr   CH3CH2CH3       

γ) CH3CH2CH2ΟΗ   CH3CH2CH=Ο                                      δ)  CH3CH2CH2Cl    CH3CH2CH2ΟΗ 

ε) CH3OH   CH3ΟNa                                                             ςτ) C4H8Cl2   CH3CH2 C CH 

η) CH3CH2Cl    CH3COOCH2CH3                                                                                              

7 μονάδες  

Β3. Με πρϊτθ φλθ τισ κατάλλθλεσ καρβονυλικζσ  ενϊςεισ να παραςκευάςετε τισ επόμενεσ ενϊςεισ: 
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α) 2-υδρόξυ προπανικό οξφ                                                                           

β)  μεκανόλθ       

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

       8 μονάδες 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 

 

 

15 μονάδες 

 

Γ2. . Σε πζντε γυάλινεσ φιάλεσ περιζχονται 5 άκυκλεσ οργανικζσ ενϊςεισ : ΗCOOH, CH3CH=O, CH3CH2OH, 

CH3COOH,  HCH=O. Για το περιεχόμενο κάκε φιάλθσ δίνονται οι εξισ πλθροφορίεσ: 

• Η ζνωςθ ςτθ φιάλθ 1 διαςπά το ανκρακικό νάτριο και επίςθσ αποχρωματίηει διάλυμα KMnO4/H2SO4  

• Η ζνωςθ ςτθ φιάλθ 2 ανάγει το αντιδραςτιριο Fehling και δίνει οργανικό προϊόν, το οποίο αποχρωματίηει 

το διάλυμα KMnO4/H2SO4 . 

• Η ζνωςθ ςτθ φιάλθ 3 αντιδρά με I2+NaOH και δίνει ίηθμα, ενϊ όταν οξειδωκεί πλιρωσ με διάλυμα 

K2Cr2O7/H2SO4 δίνει τθν ζνωςθ που περιζχεται ςτθ φιάλθ 4. 

• Η ζνωςθ ςτθ φιάλθ 5 ανάγει το αντιδραςτιριο Tollens, ενϊ, όταν αντιδρά με I2+NaOH, δίνει ίηθμα. 

 Να προςδιορίςετε το περιεχόμενο κάκε φιάλθσ                                                                                                                                                     

10 μονάδες 
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ΘΕΜΑ Δ 

1) Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 

                                        

CvH2vO2 (A) + H2O 
           

→      B   +    Γ   
               
→               B 

                                                          + I2 /NaOH 

 

                                                       Δ  + CHI3 

 

Γ 
                
→          Ε  

        
→     Θ 

           ( )  
→           ενδιάμεςο προϊόν

          
→        Λ 

                 
→              δεν αντιδρά 

                         + Δ                                                                                          π. H2SO4, 

                                                                                                                          170 0C 

                      Ζ                                                                                        Μ (κφριο προϊόν) 

 

α) Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων Α ζωσ M.   

10 μονάδες 

β) Σε 250 mL διαλφματοσ ΚΜnO4 ςυγκζντρωςθσ 0,2 Μ, οξινιςμζνου με H2SO4 , προςκζτουμε 0,1 mol  τθσ 

ζνωςθσ Δ. Να εξετάςετε αν κα αποχρωματιςτεί το διάλυμα.      

5 μονάδες   

 

 

Δ2) Μια ποςότθτα τθσ ζνωςθσ C4H10O (Α) χωρίηεται ςε τρία ίςα μζρθ. Το 1ο μζροσ αντιδρά με το 

απαιτοφμενο μεταλλικό Na, οπότε εκλφεται 2,24 L ςε stp αζριο H2. Το 2ο μζροσ αντιδρά πλιρωσ με 

αλκαλικό διάλυμα (NaOH) I2 και δίνει x g κίτρινο ίηθμα. Το 3ο μζροσ αποχρωματίηει V mL όξινο (H2SO4) 

διάλυμα ΚΜnO4 0,1 Μ. Ποιοσ είναι ο Σ.Τ. τθσ ζνωςθσ (Α) και ποιεσ οι τιμζσ για τα x και V;  

10 μονάδες 
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