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ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων :  
 

i.  2 βουτένιο                                  ii.  1 πεντίνιο 
    iii. 2 βουτανόλη                              iv.  2 προπεν -1- ολη 
    v. 3 πεντανόνη                                vi.  2 μέθυλο προπενικό οξύ 
    vii. 2,2 διμέθυλο βουτανάλη       viii. 3,3 διμέθυλο 1 βουτίνιο 
    ix. αιθανάλη                                    x. μεθανικό οξύ 
    xi. 3 μέθυλο 1 πεντένιο                 xii.  3 αίθυλο 2 μέθυλο 1 πεντένιο 
    xiii. 3 βουτενάλη                             xiv.  4,4 διμέθυλο 1 πεντεν - 3 – ονη 
 

Β. Οι ενώσεις CH3-CH=CH-CH2-CH3   και   CHC-CH-CH3   

                                                                                                                                 

                                                                                    CH3 

α. εμφανίζουν ισομέρεια αλυσίδας 

β. εμφανίζουν ισομέρεια θέσης 

γ. εμφανίζουν ισομέρεια αλυσίδας και ισομέρεια θέσης 

δ. δεν είναι ισομερείς. 

 
 
Γ.  Από τις οργανικές ενώσεις  (I) έως (V) ποιες είναι ισομερείς; 

CHC-CH-CH3 (I)          CH2=C-CH2-CH3 (II)         CH3-CH=CΗ (III)     

 
                                                                                                                                                                                                       
                CH3                              CH3                                          CH3 

 

CH3-CH2-CH=CH2 (IV)                               CH2=CH-C= CH2 (V) 
                                                                                                                                         
                                                                                                     CH3 



 

 

 

Δ. Μια χημική ένωση Ε έχει μοριακό τύπο C6H12 . 

     Δεν είναι ισομερής με την Ε η ένωση: 

     α. 2 μέθυλο  1 πεντένιο            β. 2,2 διμέθυλο 1 βουτένιο 

     γ. 2,2 διμέθυλο 1 πεντένιο  δ. 3,3 διμέθυλο 1 βουτένιο 

 
Μονάδες 25 

 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

Α. Βρείτε για κάθε ένωση της στήλης (Ι) την ισομερή της που βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ) και να τις 

αντιστοιχήσετε. 

               (Ι)                                                         (ΙΙ) 

   CH3-CH-CH2-CH3                                1 προπανόλη 
                      
          CH3 

    

           CH3-O-CH2-CH3                                   βουτανάλη 

 

   CH3-CH  C=O                                      
                                  
                    CH3   H                                                διμέθυλο προπάνιο 

 

    CH2=C    CHCH3                              

                                                                          2 μέθυλο 1 πεντένιο 

                    CH3   CH3 

 
 
Β. Η ένωση με συντακτικό τύπο CH3-CH2-CH2-CH=O (I) ονομάζεται ............................................  

και ανήκει στην ομόλογη σειρά των .................................................. Η  ένωση   (I)  είναι  

ισομερής  με  τις ενώσεις ...................................... (II)  και ..................................(III).  

Οι ενώσεις (I) και (II) εμφανίζουν ισομέρεια .................................. ενώ οι (I) και (III) 

εμφανίζουν ισομέρεια  ............................................. 

 

Γ. Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν χημικές ενώσεις με τα ονόματα:   μεθένιο, 
αιθανόνη, 3-βουτένιο, 2,2 διμεθυλο-1-βουτένιο. 



 

 

 

Δ. Παρατηρήστε τις παρακάτω χημικές ενώσεις (Ι) έως (VII) και απαντήστε   στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν. 

     CH3-CH2- CH2- CH2-OH  ( Ι )          CH3-CH2-CH-CH3   (ΙΙ) 
                                                                                                

                                                                                OH 

                                                                            ΟΗ 
                                                                               
     CH3-CH-CH2-OH     (ΙΙΙ)                          CH3-C-CH3     (IV) 

                               
             CH3                                                       CH3 

    

CH3-O-CH-CH3     (V)                              CH3-O- CH2- CH2- CH3     (VI) 
                 

                         CH3 

    

CH3-CH2-O- CH2-CH3     (VII) 

 

α) Γιατί όλες οι παραπάνω χημικές ενώσεις εμφανίζουν το φαινόμενο της  ισομέρειας; 

 

     β) Συμπληρώστε τα κενά της πρότασης: 

          Οι ενώσεις (I) , ............. , ............. , .............. ανήκουν στην ομόλογη σειρά 

των..................................................... ενώ οι ενώσεις  ..........................................  ανήκουν  

στην ομόλογη σειρά των .........................  

 

     γ)  Γράψτε τα ονόματα των τεσσάρων πρώτων ενώσεων. 

 

     δ)  Τι μορφή συντακτικής ισομέρειας εμφανίζουν οι ενώσεις: 

           i) Ι και ΙΙ  ii) ΙΙ και VI            iii) I και IV 

 

ε) Βρείτε ένα ζεύγος από τις παραπάνω ενώσεις που να εμφανίζουν μεταξύ τους το ίδιο 

είδος συντακτικής ισομέρειας με αυτό πoυ εμφανίζουν οι ενώσεις V και VII. 

 
Moνάδες 25 

 
 
 
 
 



 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

 

Να βρεθούν και να ονομαστούν τα ισομερή των ενώσεων :  
 
Α. 5 10C H O   

Β. 5 8C H   

Γ. 5 10C H   

 Μονάδες 25 
 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

α)  5,6 L αερίου αλκινίου σε STP καίγονται πλήρως και παράγονται 22 g  CO2. 

 Nα βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκινίου. 
 
 Δίνονται Ar: C=12 , H=1. 
 
β) 4,6 g  αλκοόλης καίγονται πλήρως και παράγονται 4,48 L CO2 (STP). Να βρεθεί ο 

μοριακός τύπος της αλκοόλης. 
 
 Ar : C=12,   H=1,   O=16. 

 Μονάδες 25 

 

     

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


