
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. (25 μονάδες)  

1. Η ένωση CH3CH2CH2CH2OH είναι: 

    α. αλκοόλη  β. αιθέρας  γ. αλκάνιο  δ.  αλδεΰδη                                                  

2. Ο γενικός μοριακός τύπος για τους κορεσμένους υδρογονάνθρακες είναι: 

    α. CνH2ν-2  β.  CνH2ν   γ. CνH2ν+2   δ. CνH2ν+1   

3. Με προσθήκη HCl στο προπένιο σχηματίζεται κυρίως: 

    α. 1- χλωροπροπάνιο  β. 2- χλωροπροπάνιο  γ. 1,2- διχλωροπροπάνιο    

4. Τα συντακτικά ισομερή της ένωσης με μοριακό τύπο C5H10 είναι: 

    α. 6    β. 5   γ. 4   δ.  7     

5. Να κάνετε την αντιστοίχιση: 

1.αλκάνιο                 α.CH3CH2CH=CHCH3 

2.καρβονυλικό οξύ        β.CH3-O-CH3 

3.αλκένιο                         γ.CH3CH2CH3 

4.αλκοόλη              δ.CH3CH2CH2COOH 

5.αιθέρας              ε.CH3CH2OH 

 

ΘΕΜΑ Β 
 

1.  Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις(10 μονάδες) 
 

a) CH≡ CH + 2Η2  (παρουσία καταλύτη)  
b) CH3CH=CH2 + HBr  (κύριο προϊόν) 

c) CH3-CH=CH2 + H2 → 

d) CH3-CH=CH2 + Br2 → 

e) αιθίνιο + 2Na → 

 

 

 

 



2. Να γράψετε το συντακτικό τύπο των παρακάτω οργανικών ενώσεων(8  μονάδες) 

 

a)  1-προπανόλη 

b)  Βουτανόνη 

c)  2,2-διμεθυλοβουτάνιο 

d)  μεθυλοπροπανικό οξύ 

 

3. Ένας άκυκλος υδρογονάνθρακας Α (αλκάνιο ή αλκένιο ή αλκίνιο) έχει στο μόριό του 6 άτομα υδρογόνου, η 

σχετική μοριακή του μάζα ( Mr) είναι ίση με 42 και μπορεί να αντιδράσει με διάλυμα Br2. Να βρεθεί ο 

μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα.(7 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

1. 4,4 g ενός αλκανίου Α καίγονται πλήρως παρουσία αέρα και παράγονται 13,2 g CO2. 

a) Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκανίου Α.(4 μονάδες) 

b) Να υπολογίσετε τον όγκο του οξυγόνου, μετρημένο σε STP, που απαιτήθηκε για την πλήρη καύση.(7 μονάδες) 

2.  Να προσδιορίσετε πόσα L υδρογόνου, μετρημένα σε STP, απαιτούνται για την πλήρη υδρογόνωση 5,2 g 

C2H2.(7 μονάδες) 

3. 0,2 mol αλκενίου Β διαβιβάζονται σε διάλυμα Br2/CCl4. Όταν το βρώμιο αποχρωματιστεί εντελώς, έχουν 

παραχθεί 40,4 g οργανικής ένωσης Γ. Να γράψετε την χημική εξίσωση της αντίδρασης του αλκενίου Α με το 

Br2 και τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Β και Γ.(7 μονάδες)  

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr(H)=1, Αr(C)=12, Αr(Br)=80 , Αr (O)=16 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο εργαστήριο διαθέτουμε C2H4 και C2H6. 

a) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) ατμοσφαιρικού αέρα (περιεκτικότητα 20% v/v σε οξυγόνο) μετρημένα στις 

ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης που απαιτείται για την καύση 10 L C2H6. (μονάδες 8) 

b) Ποσότητα C2H4, 2,24 L σε STP , διαβιβάζονται σε διάλυμα Br2 σε CCl4. Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του 

προϊόντος της αντίδρασης. (μονάδες 8) 

c) Αν διαβιβάσουμε 0,2 mol ισομοριακού μείγματος από τους παραπάνω υδρογονάνθρακες σε νερό παρουσία 

H2SO4 , να υπολογίσετε τη μάζα του παραγόμενου προϊόντος. (μονάδες 9) 

Δίνονται: Ar (O)= 16, Ar (C)= 12, Ar (Η)= 1, Ar (Br)= 80 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


