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Επαναληπτικό  Διαγώ νισμα Χημει ας 
Β’ Λυκει όυ Γενικη ς Παιδει ας σε ό λη 
την υ λη 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

Θέμα Α 

Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 

1 - 5 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ.  

1. Από τισ ακόλουκεσ ομόλογεσ ςειρζσ, αυτι που δεν περιλαμβάνει οξυγόνο ςτισ ενϊςεισ 

που ανικουν ςε αυτι είναι: 

α. οι αλκοόλεσ β. τα αμίδια γ. οι αμίνεσ δ. οι κετόνεσ 
 

2. Από τισ παρακάτω ενϊςεισ, αυτι που μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ζναν τριπλό δεςμό 

είναι: 

α. C5H10 β. C5H12 γ. C6H10 δ. C6H12 
 

3. Αναμιγνφουμε      αικανόλθσ κερμοκραςίασ      με      νερό ίδιασ κερμοκραςίασ. 

Από τθν παραπάνω διαδικαςία προκφπτει διάλυμα όγκου V και κερμοκραςίασ κ, όπου: 

α. V=100mL και κ=250C β. V=100mL και κ>250C 
γ. V<100mL και κ>250C δ. V>100mL και κ<250C 
 

4. Από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ ενϊςεισ, θ πιο αςτακισ είναι θ: 

α. CH2=CH2 β. CH3CH2OH γ. CH3C(OH)=CH2 δ. CH3C(CH3)2CH=CH2 
 

5. Από τισ παρακάτω ενϊςεισ, δεν μπορεί να αφυδατωκεί θ: 

α. CH3CH2OH β. CH3C(CH3)2CH2CH2OH γ. CH3CH(CH3)CH(CH3)OH δ. CH3C(CH3)2CH2OH 
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Θέμα Β 

1. Παρακάτω, απεικονίηονται τα μόρια κάποιων οργανικϊν ενϊςεων, ςε τριςδιάςτατεσ 

αναπαραςτάςεισ. Στο φφλλο απαντιςεϊν ςασ, να γράψετε το γράμμα κάκε μορίου και 

δίπλα, το όνομα που αντιςτοιχεί ςε κακζνα από αυτά. 

α. 

 

β. 

 

γ. 

 

δ. 

 

ε. 

 

ςτ. 

 
Υπόμνημα 

 
 
 
 

→ Άνθρακασ 

 
 

→ 
 

Υδρογόνο 
 

 
 

→ 
 

Οξυγόνο 
 

 

2. Μία οργανικι ζνωςθ, διακζτει ςτο μόριό τθσ τόςα άτομα άνκρακα, όςα το τρίτο μζλοσ 

τθσ ομόλογθσ ςειράσ των κετονϊν και τόςα άτομα υδρογόνου, όςα το πζμπτο μζλοσ τθσ 

ομόλογθσ ςειράσ των καρβοξυλικϊν οξζων. 

α. Να προςδιορίςετε τον μοριακό τφπο τθσ ζνωςθσ. 

β. Να γράψετε όλα τα άκυκλα ςυντακτικά ιςομερι τθσ. 

γ. Να ονομάςετε κακζνα από τα ιςομερι τθσ ζνωςθσ. 
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Στθν παρακάτω ερϊτθςθ 3 να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ το γράμμα κάκε 

πρόταςθσ και δίπλα ςε κάκε γράμμα τθ λζξθ Σωςτό για τθ ςωςτι πρόταςθ και τθ λζξθ 

Λάθοσ για τθ λανκαςμζνθ. 

3. α. Τα καυςαζρια από τθν τζλεια καφςθ     C3H6 μετρθμζνα ςε STP, καταλαμβάνουν 

όγκο      . 

β. Η ζνωςθ CH3CH=CHCH3, με προςκικθ HBr δίνει ζνα μόνο προϊόν. 

γ. Το άκροιςμα των μικρότερων ακζραιων ςυντελεςτϊν, τθσ αντίδραςθσ τζλειασ καφςθσ τθσ 

C5H12O είναι 43. 

δ. Ο μοριακόσ τφποσ μιασ ζνωςθσ που αποτελείται από 69,41% C, 4,16% Η και 26,42% Ο και 

ζχει ςχετικι μοριακι μάηα μεταξφ των τιμϊν 230 και 250 είναι C13H6O4. 

ε. Η βανιλίνθ, C3H8O3 (Mr=152), είναι θ ζνωςθ που δίνει τθ γεφςθ βανίλιασ ςτα τρόφιμα. Τα 

άτομα οξυγόνου που περιζχονται ςε      δείγματοσ βανίλιασ είναι 5,35×1023. 

 

Θέμα Γ 

35,2g μιασ οργανικισ ζνωςθσ Α, χωρίηεται ςε δφο ίςα μζρθ. Το πρϊτο, κατεργάηεται με 

οξινιςμζνο διάλυμα KMnO4 και ζτςι προκφπτει ζνωςθ Β. Η ζνωςθ Β αντιδρά με  επαρκι 

ποςότθτα Na2CO3 και ελευκερϊνει 2,24L αερίου, μετρθμζνα ςε STP και παράγεται οργανικι 

ζνωςθ Γ. 

Στο δεφτερο μζροσ του δείγματοσ τθσ ζνωςθσ Α, επιδροφμε με διάλυμα κειικοφ οξζοσ, 

ςτουσ 1700C. Η οργανικι ζνωςθ Δ που παράγεται από τθν αντίδραςθ αυτι, απομονϊνεται 

και χωρίηεται ςε τρία μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ επιδροφμε με οξινιςμζνο υδατικό διάλυμα και 

θ οργανικι ζνωςθ Ε που παράγεται, ςτθ ςυνζχεια οξειδϊνεται προσ τθν ζνωςθ Ζ. Στο 

δεφτερο δείγμα τθσ Δ, επιδροφμε με διάλυμα Br2 ςε CCl4 και προκφπτει ζνωςθ Μ, τθν οποία 

αντιδροφμε με αλκοολικό διάλυμα NaOH και παράγεται ζνωςθ Ν. Η Ν, με επίδραςθ Na, 

ελευκερϊνει αζριο και παράγει ζνωςθ Ξ. Στο τρίτο δείγμα τθσ Δ, επιδροφμε με HCl, οπότε 

παράγεται ζνωςθ Θ, θ οποία όταν αντιδράςει με αλκοολικό διάλυμα KOH, δίνει ζνωςθ Κ, 

που με προςκικθ νεροφ, οδθγεί ςτθ Λ, θ οποία δεν αντιδρά με οξινιςμζνο διάλυμα Κ2Cr2O7.   

α. Να βρείτε τον μοριακό τφπο τθσ ζνωςθσ Α. 

β. Να γράψετε όλα τα άκυκλα ςυντακτικά ιςομερι τθσ ζνωςθσ Α. 

γ. Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ όλων των οργανικϊν ενϊςεων (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Μ, 

Ν, Ξ, Θ, Κ και Λ) που περιγράφονται ςτθν άςκθςθ. 

δ. Να ονομάςετε τισ ενϊςεισ αυτζσ. 

Δίνονται:             . 
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Θέμα Δ 

Υδρολφουμε, ςε όξινο περιβάλλον,        οργανικισ ζνωςθσ Α και λαμβάνουμε δφο 

οργανικά προϊόντα, τα Β και Γ. 

Η ζνωςθ Β, αποχρωματίηει όξινο διάλυμα KMnO4, με ταυτόχρονθ ζκλυςθ αερίου. 

Η ζνωςθ Γ υφίςταται κερμικι κατεργαςία, παρουςία Al2O3, από όπου προκφπτει ζνωςθ Δ. 

Η Δ αντιδρά πλιρωσ με       διαλφματοσ      Βr2 ςε CCl4 και παράγεται ζνωςθ Ε. 

Η Ε, παρουςία αλκοολικοφ διαλφματοσ ΚΟΗ, δίνει ζνωςθ Ζ. 

Η Ζ απομονϊνεται και χωρίηεται ςε δφο ίςα μζρθ. 

Το πρϊτο μζροσ τθσ Ζ ενυδατϊνεται, παρουςία H2SO4 και HgSO4, οπότε προκφπτει ζνωςθ 

Θ. Στθ ςυνζχεια θ Θ αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα ιόντων Cu2+ και ςχθματίηει ερυκρό ίηθμα 

και οργανικι ζνωςθ Κ. 

Το δεφτερο μζροσ τθσ Ζ, αντιδρά με αμμωνιακό διάλυμα CuCl και ςχθματίηει καςτανζρυκρο 

ίηθμα Λ. 

Με εξαίρεςθ τθν αντίδραςθ υδρόλυςθσ τθσ ζνωςθσ Α ςε Β και Γ, όλεσ οι αντιδράςεισ 

κεωροφνται ποςοτικζσ. 

α. Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ. 

β. Να βρείτε το ποςοςτό τθσ ζνωςθσ Α που υδρολφκθκε. 

γ. Να υπολογίςετε τθ μάηα ςε g, του ιηιματοσ Λ που ςχθματίςτθκε. 

δ. Να αναφζρετε, ποιεσ ενϊςεισ από τισ Α ωσ Λ, αντιδροφν με μεταλλικό Na.  

ε. Μια ιςομερισ ζνωςθ τθσ Α, είναι: 

α. θ προπανόλθ β. ο προπανικόσ μεκυλεςτζρασ 
γ. το προπανικό οξφ δ. ο αικανικόσ αικυλεςτζρασ 
 

Δίνονται:                                . 

 


