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ΘΕΜΑ 1Ο  
(Α)  Διατυπώστε τον κανόνα του Μαρκόνικωφ και γράψτε ένα παράδειγμα 

Μονάδες 6  
(B)  

i. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα των κορεσμένων μονοσθενών 

αλκοολών που αντιστοιχούν στον μοριακό τύπο 
4 9C H OH  . 

Μονάδες 8 
ii. Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω αλκοόλες ως πρωτοταγείς, δευτεροταγείς ή 

τριτοταγείς. 

Μονάδες 4 

(Γ) Για την καύση ενός αερίου υδρογονάνθρακα ο όγκος 2O   που απαιτείται είναι ίσος με τα 

3/2 του όγκου του 2CO   που παίρνουμε από την καύση. Σε ποιά ομόλογη σειρά ανήκει ο 

υδρογονάνθρακας; 

Μονάδες 12 
ΘΕΜΑ 2Ο  
(Α)   Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων: 
 (α) μετατροπή του αιθινίου σε αιθάνιο 

(β) μετατροπή του αιθενίου σε χλωροαιθάνιο 
(γ) μετατροπή του αιθινίου σε αιθανάλη    

Μονάδες 6 
(Β)  Να συμπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόμενες χημικές 

εξισώσεις: 
 (α) 2 4

3 2 170o

H SO

C
CH CH OH    

 (β) 3 2CH CH CH HC   ( κύριο προϊόν)  

 (γ) 2HC CH HC    (κύριο προϊόν) 
 (δ) 4 2CH O   (πλήρης καύση) 

Μονάδες 7 



 

 

(Γ) Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές): 
 (α) 2 4 2C H O O   (πλήρης καύση) 

 (β) 2 2 2CH CH H O    

 (γ) 3 2 2CH CH CH CH HC      (κύριο προϊόν) 

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

Μονάδες 6 
(Δ)  Δίνονται οι οργανικές ενώσεις :    

2 2CH CH    (Α) και  CH CH   (Β). 

Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις : 

(α) η ένωση Β μπορεί με κατάλληλο αντιδραστήριο να δώσει ως προïόν  
3 0CH CH   . 

(β) η ένωση Α πολυμερίζεται. 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 3Ο  
Για τις ενώσεις HC CH   και αλκένιο Α, που αποτελούν συστατικά ενός μείγματος 
γνωρίζουμε τα εξής:  
(Α) Από την πλήρη καύση 0,5 mol  αλκενίου Α παράγονται 222,4 L CO  (σε STP  ). Να 

προσδιορίσετε το συντακτικό τύπο του αλκενίου Α.  
 

(Β) 52 g HC CH  αντιδρούν με την απαιτούμενη ποσότητα 2H   και παράγεται κορεσμένη 

ένωση Β. Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g  ) της ένωσης Β που παράγεται. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες      1, 12, 16r r rA H A C A O    . 

Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ 4Ο  
10 L  αερίου αλκενίου Α κατά την πλήρη καύση τους σχηματίζουν 230LCO   μετρημένα στις 

ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 
(Α) Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου Α; 
(Β) Μια ποσότητα από το αλκένιο Α διαβιβάζεται σε νερό παρουσία 2 4H SO  , οπότε αντιδρά 

όλη η ποσότητα του αλκενίου και σχηματίζονται 30 g   οργανικού προϊόντος Β. Να 

υπολογίσετε τη μάζα του αλκενίου σε g   που αντέδρασε. 

(Γ) Να υπολογίσετε τα 2mol O  που απαιτούνται για την τέλεια καύση 0,2 mol   του 

οργανικού προϊόντος Β. 
 Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες      1, 12, 16r r rA H A C A O    . 

Μονάδες 25 
 

Καλή Επιτυχία !!! 


