
Διαγώνισμα Γ΄ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού  

2ο, 6ο, 7ο Κεφάλαιο 

ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

A1. Αν για την αντίδραση: A(g) + Β(g) ⇋ 2Γ(g) ισχύει Ea = 80kJ και ΔΗ = -50kJ, 

τότε για την αντίδραση: 2Γ(g) ⇋ A(g) + Β(g) θα ισχύει:  

α. Εa = 130 kJ και ΔΗ = 50 kJ  

β. Εa = 80 kJ και ΔΗ = 50 kJ  

γ. Εa = 130 kJ και ΔΗ = -50 kJ  

δ. Εa = 80 kJ και ΔΗ = 30 kJ 

Μονάδες 5 

A2. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν αντιδρά με ΝaΟΗ;  

α.CH3CH2Cl  β.C6H5CH2OH   γ.C6H5OH   δ.HCOOH 

Μονάδες 5 

A3. Κατά την επίδραση περίσσειας διαλύματος KMnO4 παρουσία Η2SO4 στην 

μεθανόλη προκύπτει: 

 α.HCOOH   β.HCH=O   γ.CO2  δ. Δε γίνεται αντίδραση 

Μονάδες 5 

A4. Οργανική ένωση Χ αντιδρά, με ιώδιο σε αλκαλικό περιβάλλον, οπότε παράγεται 

κίτρινο ίζημα και προπανικό νάτριο. Επίσης αντιδρά με Na, οπότε εκλύεται αέριο. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ένωση Χ είναι η: 

α. 2-προπανόλη  β. βουτανόνη   γ. 2-βουτανόλη  

δ. είτε η βουτανόνη, είτε η 2-βουτανόλη 

Μονάδες 5 

A5. Η ενέργεια δεσμού C = C στο μόριο του CH2 = CH2 είναι 602 kJ/mol. Η ενέργεια 

δεσμού C – C στο μόριο του CH3 – CH3 είναι δυνατό να είναι: 

α. 346 kJ/mol   

β. 301 kJ/mol   

γ. 1204 kJ/mol   

δ. 282 kJ/mol 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;  

α. Για την διάκριση της αιθανόλης (CH3CH2OH) από την μεθανόλη (CH3OH) μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αλκαλικό διάλυμα ιωδίου (ΚΟΗ / Ι2). 

β. Η μεθανόλη μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard 

(RMgX) στην κατάλληλη καρβονυλική ένωση και υδρόλυση του ενδιάμεσου 

προϊόντος. 

γ. Η υδρόλυση ενός εστέρα πραγματοποιείται με μεγαλύτερη απόδοση σε αλκαλικό 

περιβάλλον απ’ ότι σε όξινο. 

δ. Η μεταβολή της ενθαλπίας ισούται με τη θερμότητα που εκλύεται ή απορροφάται 

κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης.  

ε. Δίνεται η αντίδραση: CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) ΔΗ = - 890 kJ  

Αν παράγονταν υδρατμοί, Η2Ο(g), θα εκλυόταν λιγότερη θερμότητα. 

Μονάδες 5 

Β2. Σε τέσσερα δοχεία (1, 2, 3 και 4) περιέχονται οι ενώσεις:  

προπανικό οξύ (CH3CH2COOH)   προπανόνη (CH3COCH3)  

2-προπανόλη (CH3CH(OH)CH3)   2-υδροξυπροπανικό οξύ (CH3CH(OH)COOH)  

Σε κάθε δοχείο περιέχεται μια μόνο ένωση. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται 

στο κάθε δοχείο, αν γνωρίζετε τα εξής:  

Ι. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 1 και 2 αντιδρούν με NaHCO3 και 

σχηματίζεται αέριο. 

ΙΙ. Οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 1 και 3 αντιδρούν με όξινο διάλυμα 

K2Cr2Ο7 και μετατρέπουν το χρώμα του από πορτοκαλί σε πράσινο. Να 

αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Να αναγράψετε τις χημικές εξισώσεις στις 

οποίες βασιστήκατε.  

Μονάδες 10 

B3. Με αναγωγή του ορυκτού αιματίτη, που αποτελείται κυρίως από Fe2O3, 

παράγεται ο μεταλλικός σίδηρος, σύμφωνα με την παρακάτω χημική εξίσωση:  

Fe2O3(s) + 3CO(g) →2Fe(s) + 3CO2(g)  

i. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ενθαλπίας της παραπάνω αντίδρασης. Δίνονται οι 

παρακάτω θερμοχημικές εξισώσεις:  

C(s) + O2(g) → CO2(g) , ΔΗ1 = -394 kJ  

C(s) + ½ O2(g) → CO(g) , ΔΗ2 = -110 kJ  

2Fe(s) + 3/2O2(g) → Fe2O3(s) , ΔΗ3 = -822 kJ  
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ii. Αν αντιδράσουν 32g Fe2O3 με 6,72L CO, μετρημένα σε STP συνθήκες, να βρείτε 

πόσα γραμμάρια νερού μπορούν να εξαερωθούν από τη θερμότητα που θα εκλυθεί, 

αν γνωρίζουμε ότι:  

H2O(l) →H2O(g), ΔΗ = 40 kJ/mol.  

Δίνονται Ar(Fe) = 56, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1  

Μονάδες 5+5 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών αντιδράσεων: 

 

α. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, 

Θ, Κ, Λ και Μ.   

10 μονάδες 

β. Η οργανική ένωση Δ αντιδρά πλήρως με διάλυμα I2/KOH και σχηματίζουν 39,4g 

κίτρινου ιζήματος. Να βρείτε τα mol της ένωσης Δ που αντέδρασαν. Δίνονται οι 

σχετικές ατομικές μάζες: ArC = 12, ArH = 1, ArI = 127. 

5 μονάδες 

 

Γ2. Δίνεται η οργανική ένωση  CH≡C-CH2Cℓ  της οποίας τα άτομα άνθρακα 

αριθμούνται από 1 έως 3. 

α. Πόσοι δεσμοί σ (σίγμα) και πόσοι δεσμοί π (πι) υπάρχουν στην ένωση; 

β. Να αναφέρετε το είδος των υβριδικών τροχιακών που έχει κάθε άτομο άνθρακα 

της ένωσης. 

γ. Να εξηγήσετε τι είδους ατομικά τροχιακά επικαλύπτονται κατά το σχηματισμό 

ομοιοπολικών δεσμών στο μόριο της ένωσης.  

Μονάδες 3 + 3 + 4 
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ΘΕΜΑ Δ 

Oργανική ένωση Α που, που περιέχει δύο άτομα Ο στο μόριό της, αντιδρά με NaOH, 

δίνοντας δύο οργανικές ενώσεις Β και Γ. Για τις ενώσεις αυτές δίνονται οι εξής  

πληροφορίες: 

Ι. Η ένωση Β μετατρέπει σε πράσινο το όξινο διάλυμα K2Cr2O7. 

ΙΙ. Η ένωση Γ, όταν θερμαίνεται παρουσία Cu, δίνει την οργανική ένωση Δ.  

Στην ένωση Δ προστίθεται αρχικά ΗCN και το προϊόν που παράγεται Ε αντιδρά με 

Η2Ο, παρουσία οξέος, οπότε τελικά σχηματίζεται η οργανική ένωση Ζ με ΣΤ: 

 

Δ1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων; Α, Β, Γ, Δ, Ε. 

10 μονάδες 

Δ2. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων: 

α. Α + NaOH → 

β. Β + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

γ. Δ + HCN → … →  

6 μονάδες 

Δ3. Ομογενές ισομοριακό μείγμα δυο οργανικών ενώσεων Ν και Ξ που έχουν 

μοριακό τύπο C4H10O, έχει μάζα 29,6g. Το μείγμα αυτό χωρίζεται σε δυο (2) ίσα 

μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά πλήρως με περίσσεια Na και εκλύεται αέριο όγκου 2,24L 

μετρημένα σε STP συνθήκες. Το 2ο μέρος απαιτεί για την πλήρη οξείδωσή του 

200mL διαλύματος KMnO4 συγκέντρωσης 0,2Μ παρουσία H2SO4. Να βρείτε τους 

συντακτικούς τύπους των ενώσεων Ν και Ξ. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C=12, H=1, O=16, επίσης να θεωρήσετε 

τις αντιδράσεις ποσοτικές. 

9 μονάδες 

 

 

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ !!! 


