
 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ – [Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ υποδομή] 
28/11/2020 

 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Επιλέξτε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις: 
 
 

1. Ο μοριακός τύπος του μεθυλοβουτανίου είναι: 
1. C4H10 
2. C5H12 
3. C5H10 
4. C4H8 

 
 

2. Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών κετονών, 
ονομάζεται: 

1. Αιθανόλη 
2. Προπανόνη 
3. Βουτανόνη 
4. Βουτανάλη 

 
 

3. Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αιθέρων, 
έχει μοριακό τύπο: 

1. C2H6O 
2. C2H4O 
3. C3H8O 
4. C3H6O 

 
 

4. Η οργανική ένωση, CH3CH2COCH3, ονομάζεται: 
1. Βουτανάλη 
2. Βουτανόνη 
3. Αίθυλο- μέθυλ- αιθέρας 
4. 2-βουτανόλη 

  



 

 

5. Από τις οργανικές ενώσεις: CH3CH2CH=O (A), C4H10 (B), CH3C N (Γ) και C2H2 (Δ), 
ακόρεστη (-ες), είναι: 

1. Οι Β και Δ 
2. Οι Γ και Δ 
3. Η Δ 
4. Η Β 

 

(15 μονάδες) 
 

Α2. Να γράψετε σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει καθεμία από τις παρακάτω 
άκυκλες οργανικές ενώσεις 
 

1. C4H10 
2. C2H2 
3. C4H9OH 
4. C3H6O2 
5. C2H4O 
6. C5H10 

                                                                                              
   (3 μονάδες) 

 
 

Α3. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω 
προτάσεις. 
 
1. Αν στο μόριο μίας οργανικής ένωσης υπάρχει διπλός ή τριπλός δεσμός 

μεταξύ δύο οποιωνδήποτε ατόμων, τότε η ένωση αυτή είναι ακόρεστη. 
2. Αν το μόριο μίας οργανικής ένωσης αποτελείται από μόνο ένα άτομο 

άνθρακα, τότε αυτή η ένωση θα είναι υποχρεωτικά κορεσμένη. 
3. Η ένωση CH2=CHCH3, είναι το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των 

αλκενίων. 
4. Η ένωση CH3CH2CHO είναι μία κετόνη. 
5. Υπάρχει οργανική ένωση με την ονομασία αιθανόνη. 
6. Στα καρβοξυλικά οξέα, η χαρακτηριστική ομάδα βρίσκεται πάντα στην 

άκρη της ανθρακικής αλυσίδας. 
7. Η κορεσμένη ένωση C2H4O μπορεί να είναι αλδεΰδη ή κετόνη. 

 
(7 μονάδες) 

  



 

 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΟΜΟΛΟΓΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

CH3COOH ….. ……. , ν ≥ … 

….. 2- χλωροβουτάνιο ……. , ν ≥ … 

…… μεθανάλη ……. , ν ≥ … 

CH2=CHCH=CH2 …… ……. , ν ≥ … 

 
(8 μονάδες) 

 
Β2. Κορεσμένη μονοσθενής κετόνη Α, έχει σχετική μοριακή μάζα Μr= 86 και το 

μόριό της έχει διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα. Δίνονται οι σχετικές 
ατομικές μάζες (Ar): C:12, H:1, O:16. 

 
α) Να γράψετε το συντακτικό τύπο και την ονομασία της ένωσης Α. 
 

(2 μονάδες) 
 

β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονομασίες των δύο πρώτων 
μελών της ομόλογης σειράς στην οποία ανήκει η ένωση Α. 
 

 (3 μονάδες) 
 
 

Β3. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των επόμενων οργανικών ενώσεων: 
1. Βουτανάλη 
2. Μεθυλοβουτανόνη 
3. Μέθυλο – 1 – προπανόλη 
4. Διαίθυλο – αιθέρας 
5. Μεθυλο – προπανικό οξύ 
6. 2,2 – διμεθυλο – βουτάνιο 

 
(12 μονάδες) 

 
  



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ1. Να ονομάσετε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

 
(15 μονάδες) 

 

Γ2. Να προσδιορίσετε το λάθος ή τα λάθη (αν υπάρχουν) στις παρακάτω 

δοσμένες ονομασίες των οργανικών ενώσεων και να εξηγήσετε το 

λάθος δίνοντας τις ορθές. 

 

(10 μονάδες) 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 

Δ1. 4,48L αέριας NH3 (σε STP) αντιδρούν με 19,6g H2SO4. Να υπολογιστεί η μάζα του 
παραγόμενου άλατος καθώς και οι ποσότητες των ουσιών στο τέλος της 
αντίδρασης.  

2NH3(g) + H2SO4(aq) → (NH4)2SO4(aq) 
 

Δίνονται: ArH=1, ArN= 14, ArS=32, ArO=16 
(9 μονάδες) 



 

 

Δ2. 26,4g (NH4)2SO4 αντιδρούν πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα NaΟΗ, οπότε 
ελευθερώνεται αέρια αμμωνία (NH3). Η παραγόμενη ποσότητα αμμωνίας 
αντιδρά πλήρως με HCl προς παραγωγή ενός άλατος (NH4Cl). Να υπολογίσετε 
τον όγκο της αέριας αμμωνίας, μετρημένη σε θερμοκρασία 27οC και πίεση 
0,82atm καθώς και την μάζα του παραγόμενου άλατος (NH4Cl). 

 
(NH4)2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + 2NH3(g) 

 
NH3(g) + HCl(aq) → NH4Cl(aq) 

 
 Δίνονται: ArH=1, ArN= 14, ArS=32, ArO=16, ArCl=35,5 και R=0,082 atm∙L/mol∙K 
 

(9 μονάδες) 
 

Δ3. Ορισμένη ποσότητα αερίου υδρόθειου (H2S) έχει μάζα 136g. Να υπολογίσετε: 
1. Τον όγκο που καταλαμβάνει σε STP συνθήκες η παραπάνω ποσότητα αερίου. 
2. Την πυκνότητα του H2S σε πίεση 8,2 atm και θερμοκρασία 67o C. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες ArH=1, ArS=32 και R=0,082 atm∙L/mol∙K 
 

(7 Μονάδες) 
 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


