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ΘΕΜΑ 1Ο : 

 
1.1  Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων  :  

i. 2 βουτένιο  

ii. μεθανάλη 

iii. 2,3 διμέθυλο βουτάνιο 

iv. 2 μέθυλο βουτανικό οξύ 

v. 3 μέθυλο 2 πεντένιο 

vi. 1,3 βουταδιένιο 

vii. 2 χλωρο βουτάνιο 

 

Μονάδες 8 

1.2  Δίνεται ο μοριακός τύπος 4 8C H  .  

i. Να γράψετε τα άκυκλα συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν στην ένωση 

αυτή.    

ii. Να εξηγήσετε ποιά από τα προηγούμενα ισομερή εμφανίζουν ισομέρεια 

θέσης και ποιά ισομέρεια ανθρακικής αλυσίδας. 

Μονάδες 7 

1.3  Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ενώσεις με τα ονόματα :  

  Μεθίνιο, Αιθανόνη, Αιθαδιένιο, 2 μέθυλο προπίνιο  

Μονάδες 5 

1.4  Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του δεύτερου μέλους της ομόλογης 

σειράς των αλκαδιενίων.  

Μονάδες 5 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

 
2.1  Να γράψετε το συντακτικό τύπο και το όνομα των παρακάτω 

ενώσεων :  

i. Ενός αλκενίου το οποίο έχει 4 άτομα άνθρακα και διακλαδισμένη 

ανθρακική αλυσίδα. 

ii. Του πρώτου μέλους της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών 

κετόνων. 

Μονάδες 6 

2.2  Να χαρακτηρίσεται τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή 

λανθασμένες (Λ).  

i. Κάθε χημική ένωση που περιέχει άνθρακα είναι οργανική. 

ii. Η προπανάλη είναι κορεσμένη ένωση. 

iii. Το προπένιο και το προπίνιο είναι ισομερείς ενώσεις. 

iv. Το βουτάνιο έχει 3 ισομερή. 

Μονάδες 7 

2.3  Για την ένωση 3 2 2CH CH CH CH O     να γραφεί ο συντακτικός 

τύπος ενός ισομερούς αλυσίδας και ενός ισομερούς ομόλογης 

σειράς. 

 

Μονάδες 6 

2.4  Αλκάνιο έχει 30rM   . Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκανίου.  

 Δίνονται : 12 1rA : C , H    

Μονάδες 6 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 
 

3.1  Να βρεθούν και να ονομαστούν τα άκυκλα ισομερή των ενώσεων :    

i. 4 10C H O   

ii. 4 9C H Cl   

Μονάδες 10 

 



 

 

 

3.2  Υδρογονάνθρακας έχει 28rM  . Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του 

υδρογονάνθρακα.  

 Δίνονται : 12 1rA : C , H    

 

Μονάδες 7 

3.3  Σε μία κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη η μάζα του οξυγόνου βρέθηκε 

να είναι διπλάσια από τη μάζα του υδρογόνου που περιέχεται στην 

ένωση. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος της αλκοόλης.  

 

 Δίνονται : 1 16rA : H , O    

 

Μονάδες 8 

3.4  Στην ένωση 40 28C H  το πλήθος των διπλών δεσμών που μπορεί  να 

περιέχονται σε αυτή είναι :  

i. 20 

ii. 27 

iii. 16 

             Αιτιολογήστε την απάντησης σας.   

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 
 

4.1  Αέριος υδρογονάνθρακας απαιτεί για την πλήρη καύση του 

τριπλάσιο όγκο οξυγόνου και παράγεται διπλάσιος όγκος 2CO  . Να 

βρεθεί ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα. Οι όγκοι των αερίων 

μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.  

 

Μονάδες 10 

 

4.2  5,6 L υδρογονάνθρακα  σε (STP) καίγονται πλήρως και παράγονται  

22 g 2CO  και 4,5 g 2H O  .  Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του 

υδρογονάνθρακα .  

 Δίνονται : 12 16 1rA : C , O , H    

Μονάδες 15 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


