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ΘΕΜΑ 1ο   

Α] Με προσθήκη περίσσειας HC  στο αιθίνιο προκύπτει η ένωση : 

α) 1 2,  δίχλωρο αιθάνιο 

β) 11,  δίχλωρο αιθάνιο 

γ) χλωροαιθάνιο 

 

5 Μονάδες. 

Β] Χαρακτηρίστε σωστές ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Το 
3 4C H  έχει τρία ισομερή. 

β) Με επίδραση 
2C   στο αιθένιο προκύπτει χλωροαιθάνιο. 

γ) Με επίδραση 
2H O  σε αιθένιο προκύπτει αιθανόλη. 

5 Μονάδες. 

Γ] Αλκόολη με τύπο 
4 9C H OH   είναι τριτοταγής. 

α) Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της αλκόολης. 

β) Να γραφεί ο συντακτικός τύπος μιάς ισομερούς με την προηγούμενη  αλκόολη η 

οποία είναι πρωτοταγής. 

5 Μονάδες. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α] Ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; 

α) Οι τριτοταγείς αλκόολες οξειδώνονται. 

β) Η αντίστροφη αντίδραση της εστεροποίησης ονομάζεται υδρόλυση. 

γ) Για την παρασκευή ενός αλκενίου ή αλκόολη θερμαίνεται παρουσία 
2 4H SO   

στους 170 C  . 

δ) Με επίδραση 
2H O   στο αιθίνιο προκύπτει αιθανόλη. 

6 Μονάδες. 

Β] 11 2, L   αερίου αλκανίου σε STP  ζυγίζουν 8g  . Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του 

αλκανίου . Ar :  12C   1H    

6 Μονάδες. 

Γ] Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του δεύτερου μέλους  της ομόλογης σειράς των κετονών. 

4 Μοναδες. 

Δ] Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκινίου που με επίδραση 
2H O  δίνει ώς προιόν 

αλδεύδη. 

4 Μοναδες. 

Ε] Να γραφεί η αντίδραση μετατροπής της γλυκόζης σε αιθανόλη. 

5 Μοναδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Για τις οργανικές ενώσεις A  και B   δίνονται οι εξής πληροφορίες: 

Η ουσία A  είναι το αιθένιο, ενώ η ουσία B  είναι το αλκίνιο που το μόριο του περιέχει 4 άτομα 

υδρογόνου. 

α) 14g  της ένωσης A  με επίδραση νερού δίνει την οργανική ένωση   . Να υπολογίσετε 

τη μάζα της ένωσης  . 

10 Μονάδες. 

β) Να προσδιορίσετε το συντακτικό τύπο της ένωσης B . 

5 Μονάδες. 

γ) 84g  της ένωσης B  αντιδρά με την απαιτούμενη  ποσότητα 
2H   παρουσία καταλύτη. 

Να υπολογίσετε τον όγκο του 
2H  σε STP  . 

Δίνονται Ar :  12C   1H   16O    

10 Μονάδες. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο   

Α] 10L  αερίου 
2 4C H  αναμειγνύονται με 200L  αέρα που περιέχει 220 0v%

v
 και 

280 v% N
v

  μετρημένα στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.Να βρεθεί ο 

όγκος των καυσαερίων μετά τη ψύξη τους στη σύνηθη θερμοκρασία. 

10 Μονάδες. 

Β] 4 6, g  κορεσμένης μονοσθενούς αλκόολης αφυδατώνονται παρουσία 
2 4H SO  στους 

170 C   και προκύπτουν 2 24, L   αερίου υδρογονάνθρακα μετρημένα  σε STP . Να 

βρείτε το μοριακό τύπο της αλκόολης και να γράψετε τις αντιδράσεις οξείδωσης της. 

Δίνονται Ar :  12C   1H   16O    

15 Μονάδες. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 

 


