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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΘΕΜΑ 1ο   

(Α)  Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων :  
α. 2 βουτένιο                                    

β. 1 πεντίνιο 

γ. 2 βουτανόλη                               

δ. 2 προπεν -1- ολη 

ε. 3 πεντανόνη                                  

στ. 2 μέθυλο προπενικό οξύ 

ζ. 2,2 διμέθυλο βουτανάλη         

η. 3,3 διμέθυλο 1 βουτίνιο 

θ. αιθανάλη                                      

ι. μεθανικό οξύ 

ια. 3 μέθυλο 1 πεντένιο                 

ιβ. 3 αίθυλο 2 μέθυλο 1 πεντένιο 

ιγ. 3 βουτενάλη                              

ιδ. 4,4 διμέθυλο 1 πεντεν - 3 – ονη 

Μονάδες 14 

(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. 

Μονάδες 6 
(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 

Μονάδες 5 



 

 

 

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 

Μονάδες 5 
(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  ............................................. 

Μονάδες 5 

(Γ) Μια χημική ένωση E  έχει μοριακό τύπο 5 10C H  . Είναι ισομερής με την E  η ένωση: 

α. 2 μεθυλο 1 βουτένιο 

β. 2,3 διμεθυλο 1 βουτένιο 

γ. 1 εξένιο 

δ. 3,3 διμεθυλο 1 βουτένιο 

Μονάδες 5 

(Δ) Να γραφτεί ο μοριακός τύπος του τρίτου μέλους της ομόλογης σειράς: 

α. Των αλκαδιενίων 

β. Των αιθέρων 

γ. Των αλκινίων 

Μονάδες 5 

(Ε) Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ενώσεις με τα ονόματα: 

 μεθένιο,  3 βουτένιο,  2,2 διμέθυλο  1 βουτένιο,  2 προπανικό οξύ. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

(Α) 5 6, t  αερίου αλκανίου σε STP ζυγίζουν 4 g  . Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκανίου. 

 Δίνονται:  Ar  : 12 1C H   . 

Μονάδες 5 

(Β) Να γραφτεί ο μοριακός τύπος ενός ακόρεστου υδρογονάνθρακα με 3 διπλούς δεσμούς. 

Μονάδες 4 

(Γ) Να γραφτεί ο συντακτικός τύπος ενός αλκαδιένιου με 5 άτομα άνθρακα και διακλαδισμένη ανθρακική 

αλυσίδα. 

Μονάδες 4 

(Δ) Να αναφέρετε τα 3 είδη της συντακτικής ισομέρειας και να γράψετε από ένα παράδειγμα στην κάθε 

περίπτωση. 

Μονάδες 4 

(Ε) Να εξηγήσετε αν μπορεί να υπάρξει υδρογονάνθρακας με μοριακό τύπο 4 5C H  . 

Μονάδες 3 

(Ζ) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους του προπυλίου και του ισοπροπυλίου. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

(Α) Να βρεθούν και να ονομαστούν τα άκυκλα ισομερή των ενώσεων: 

α. 5 8C H   

β. 4 10C H O   

γ. 5 10C H   

Μονάδες 20 

(Β) Να αποδείξετε ότι όλα τα αλκένια έχουν την ίδια % w w  περιεκτικότητα σε άνθρακα. 

 Δίνονται:  Ar  : 12 1C H   . 

Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ! !!  


