
 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2017 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

(Α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων: 

(α) 3 2CH CH CH HC    (κύριο προϊόν) 

(β) 2HC CH HC    (κύριο προϊόν) 

(γ) 2 4 2C H O O   (πλήρης καύση) 

(δ) 3 2 2CH CH CH H O     (κύριο προϊόν) 

Να διατυπώσετε τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται το 
κύριο προϊόν στην αντίδραση (δ). 

Μονάδες 8 
 

(Β) Δίνονται οι οργανικές ενώσεις 2 2CH CH  (Α) και CH CH  (Β). 

Να χαρακτηρίσετε σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω 
προτάσεις. 
(α) Η ένωση (Β) μπορεί με κατάλληλο αντιδραστήριο να δώσει ως 

προϊόν 3CH CH O   . 

(β) Η ένωση (Α) πολυμερίζεται. 
(γ) Η ένωση (Α) με προσθήκη HBr  παράγει την ένωση 

  
2 2CH CH

Br Br


  

Μονάδες 8 
 

(Γ) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων: 
(α) Μετατροπή του προπένιου σε προπάνιο. 
(β) Μετατροπή του αιθενίου σε χλωροαιθάνιο. 
(γ) Μετατροπή του προπινίου σε 1,1,2,2 τετράβρωμο προπάνιο. 
 

Μονάδες 9 
 



 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

(Α)  Η οργανική ένωση (Α)  είναι το τρίτο μέλος της ομόλογης σειράς των 
αλκενίων. 

(α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος της ένωσης (Α). 

(β) Να γράψετε την αντίδραση τέλειας καύσης της ένωσης (A). 

(γ) Να βρείτε ποιο ισομερές αλκένιο της ένωσης (Α) με επίδραση 
HC   δίνει ένα και μοναδικό προϊόν. 

Μονάδες 15 
 

(Β) Ένα αλκίνιο έχει 40Mr   . 
(α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκινίου. 
(β) Να γράψετε την αντίδραση πλήρους υδρογόνωσης του αλκινίου. 

Μονάδες 5 
 

(Γ) Να εξετάσετε την ορθότητα της παρακάτω πρότασης: 
Μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα αέριο είναι το προπάνιο ή το 
προπίνιο χρησιμοποιώντας διάλυμα 2Br   σε 2CC  . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ένα αέριο καύσιμο είναι μείγμα αιθινίου και ενός αλκενίου Α. 
(α) Ποια η ποσότητα ( σε mol ) του αιθινίου, αν γνωρίζουμε ότι αντιδρά 

με 232g Br   και σχηματίζει κορεσμένο προϊόν; 

 
(β) Το αλκένιο Α παράγεται από αφυδάτωση 3 213 8, g CH CH OH  στους 

0170 C  . Να βρείτε το συντακτικό τύπο και την ποσότητα ( σε mol ) 

του αλκενίου. 
 
(γ) Ποιος όγκος αερίου ( σε STP ) παράγεται αν καεί πλήρως το μείγμα 

των δύο υδρογονανθράκων; 
Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ 4ο  

(Α) 4 2, g   αλκενίου (Α) αντιδρούν πλήρως με 2Br  . Η παραγόμενη ένωση 

(Β) με αλκοολικό διάλυμα N OH  μετατρέπεται στην οργανική 
ένωση (Γ), ο όγκος της οποίας σε STP βρέθηκε ίσος με 2 24, L . Να 

βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ.  
Μονάδες 15 

 
(Β) Αλκίνιο με επίδραση νερού παρουσία 4 2 4Hg,HgSO , H SO  σχηματίζει 

οργανική ένωση στην οποία η μάζα του οξυγόνου βρέθηκε να είναι 
τετραπλάσια της μάζας του υδρογόνου. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος 
του αλκινίου. 

Μονάδες 10 
 
Δίνονται 
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Καλή Επιτυχία !!!! 


