
 

 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ B΄ ΛΥΚΕIΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

13/02/2021 
 

Καθηγητές: Γιάννης Μουτσάκης – Ράνια Στροβολίδη – Γεωργία Μακρή 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή ως Λανθασμένες (Λ). 

α. Το 2ο μέλος της ομόλογης σειράς των κετονών δεν παρουσιάζει ισομέρεια θέσης 

β. Το απλούστερο αλκένιο που έχει συντακτικά ισομερή είναι το C5H10. 

γ. Κατά την πλήρη καύση μιας χημικής ένωσης παράγεται πάντα διοξείδιο του άνθρακα. 

δ. Όλοι οι υδρογονάνθρακες πραγματοποιούν αντιδράσεις προσθήκης 

ε. Η ένωση  ονομάζεται 3 μέθυλο 3 εξανόλη. 

(10 μονάδες) 

 

Α2. Επιλέξτε στα παρακάτω την σωστή απάντηση: 

 

1.  Ποια από τις παρακάτω ενώσεις κατά την πλήρη αντίδρασή τους με ΗBr ΔΕΝ παράγει μείγμα 

προϊόντων (δηλαδή κύριο και δευτερεύον προϊόν, κατά- και αντί- Markovnikov)  

α. CH2=CHCH3 

β. HC≡CH 

γ. CH2=CH2 

δ. CH3CH2CH2CH=CH2 

 

2.  Κατά την πλήρη χλωρίωση του 1-βουτινίου παίρνουμε ως προϊόν το: 

α. 1,2-διχλωρο-1-βουτένιο 

β. 1,1-διχλωρο-1-1βουτένιο 

γ. 1,1,2,2-τετραχλωροβουτάνιο 

δ. 2,2-διχλωρο-1-βουτένιο 



 

 

 

3. Ποια από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν παρουσιάζει ισομέρεια θέσης με την 

CH2=CHCOCH2CH2CH3 

α. CH2=CHCH2CH2COCH3 

β. CH2=CHCH2COCH2CH3 

γ. CH2=CHCH2CH2CH3CΗO 

δ. CH3CH2COCHCHCH3 

 

4. Με όξινη υδρόλυση του 3-μέθυλο-1-βουτινίου παράγεται ως κύριο προϊόν: 

α. 3-μέθυλο-1-βουτεν-2-όλη 

β. 3-μέθυλο-1-βουτεν-1-όλη 

γ. 3-μέθυλοβουτανάλη 

δ. 3-μέθυλοβουτανόνη 

 

5. Ποια από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν αποχρωματίζει διάλυμα Br2/CCl4 

α. CH2=CHCH2CH3 

β. HC≡CH 

γ. CH3CH=O 

δ. CH2=CH2 

 (15 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Ένας φοιτητής χημείας έφτιαξε ένα μικρό χημικό εργαστήριο στο δωμάτιό του και άρχισε να 

πειραματίζεται. Ένα πρωινό, σε δύο δοχεία Α και Β τοποθέτησε τις δύο παρακάτω οργανικές 

ενώσεις. 

- 1-προπανόλη 

- 1-βουτένιο 

 

Τοποθέτησε τα δυο δοχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε να γνωρίζει ποιο δοχείο έχει ποια ουσία και 

βγήκε για μία σύντομη βόλτα, με κωδικό 6, να ξεσκάσει.  

Στον γυρισμό, προς μεγάλη του συμφορά, η μητέρα του είχε μπει και είχε τακτοποιήσει το 

δωμάτιο του με αποτέλεσμα τα δοχεία να βρίσκονται σε άλλη θέση από εκεί που τα είχε 

αφήσει. Καλείται τώρα να βρει τρόπο ώστε να διαπιστώσει ποιο δοχείο περιέχει την εκάστοτε 

ουσία. 



 

 

α) Να γράψετε την πειραματική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής για να 

διαπιστώσει ποια ουσία βρίσκεται σε κάθε δοχείο. 

β) Να γράψετε τις αντίστοιχες αντιδράσεις που θα πραγματοποιηθούν.  

 (4 + 2 μονάδες) 

 

Β2.    

α. Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη έχει Mr=74. Να βρεθούν και να ονομαστούν όλοι οι 

πιθανοί συντακτικοί τύποι.  

β. Κορεσμένη μονοσθενής καρβονυλική ένωση (αλδεΰδη ή κετόνη) έχει Mr=72. Να 

βρεθούν και να ονομαστούν όλοι οι πιθανοί συντακτικοί τύποι.  

Δίνονται: ArH=1, ArC=12 

(12 μονάδες) 

Β3. 24 ml προπενίου θερμαίνονται παρουσία Ni με 30 ml H2. Να υπολογιστεί η σύσταση όλων  

των αερίων μετά την αντίδραση. Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας. 

(7 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.  

 

 

 

 

 

 

 

α) Να γραφτούν (όχι αιτιολόγηση) οι Συντακτικοί Τύποι των παραπάνω οργανικών ενώσεων 

Α,Β,Γ,Δ,Ε αν γνωρίζετε ότι η ένωση Α είναι αλκίνιο με Mr=26. 

Δίνονται: ArH=1, ArC=12 

(10 μονάδες) 

 



 

 

Γ2. Αλκάνιο με Mr=44 καίγεται πλήρως με 250L ατμοσφαιρικού αέρα (80% Ν2 – 20% O2) και 

παράγει 20L υδρατμών. Να βρεθεί η σύσταση των καυσαερίων α) δίχως καμιά κατεργασία, 

β) μετά από την ψύξη τους και γ) μετά από την ψύξη τους και τη διαβίβασή τους από βασικό 

διάλυμα καυστικού νατρίου, NaOH. 

Δίνονται: ArH=1, ArC=12 

(4 + 3 + 3 μονάδες) 

 

Γ3. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει 200 ml διαλύματος Br2/CCl4 περιεκτικότητας 4% 

w/v προσθέτουμε 4,48 L αέριου CH3CH=CH2 σε συνθήκες STP. Να εξετάσετε αν θα 

αποχρωματιστεί το διάλυμα Br2/CCl4. Δίνεται ArBr=80 

(5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

 
Δ1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

1. Για τη θερμοχημική εξίσωση Η2(g) + ½Ο2(g) → Η2Ο(g) ΔΗαντίδρασης < 0 ισχύει ότι:  
α. Η ενθαλπία 1 mol Η2Ο(g) είναι μεγαλύτερη από την ενθαλπία 1 mol Η2(g) και 1 mol Ο2(g)  
β. Η ενθαλπία 1 mol Η2Ο(g) είναι μεγαλύτερη από την ενθαλπία 1 mol Η2(g) και 1/2 mol Ο2(g)  
γ. Η ενθαλπία 1 mol Η2Ο(g) είναι μικρότερη από την ενθαλπία 1 mol Η2(g) και 1/2 mol Ο2(g)  
δ. Η ενθαλπία 1 mol Η2Ο(g) είναι μικρότερη από την ενθαλπία 1 mol Η2Ο(l) 

 

2. Ο όρος ‘‘πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης’’ χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη μεταβολή της 

ενθαλπίας, όταν: 

α. Η αντίδραση πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες. 

β. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης η θερμοκρασία δε μεταβάλλεται. 

γ. Ο υπολογισμός της αναφέρεται σε πίεση 1 atm και στους 298 Κ. 

δ. Ο υπολογισμός της αναφέρεται σε πίεση 1 atm και στους 0 οC. 

 

(6 μονάδες) 

 

Δ2. Πόσα L μεθανίου (CH4) μετρημένα σε STP πρέπει να καούν πλήρως για να ελευθερωθούν 

53kcal θερμότητας;  

Δίνεται η ενθαλπία καύσης του μεθανίου σε STP: ΔΗ=-265kcal/mol 

(2 μονάδες) 



 

 

Δ3. α. Να υπολογίσετε τη μεταβολή ενθαλπίας (ΔΗ), της αντίδρασης: 

HCl(g) + NaNO2(s) → HNO2(l) + NaCl(s) 

 

αξιοποιώντας τις επόμενες θερμοχημικές εξισώσεις: 

 

(Ι): 2NaCl(s) + H2O(l) → 2HCl(g) + Na2O(s)  ΔΗ1 = +500 kJ 

(IΙ): NO(g) + NO2(g) + Na2O(s) → 2NaNO2(s)  ΔΗ2 = -450 kJ 

(IΙI): NO(g) + NO2(g) → N2O(g) + O2(g)  ΔΗ3 = -40 kJ 

(IV): 2HNO2(l) → N2O(g) + O2(g) + H2O(l)  ΔΗ4 = +30 kJ 

(6 μονάδες) 

 

β.  Αν σε κατάλληλες συνθήκες διασπαστούν 18,8 g ΗΝΟ2 (σύμφωνα με τη θερμοχημική εξίσωση 

ΙV), να υπολογιστούν: 

 i. Ο όγκος του παραγόμενου Ο2 (σε STP). 

 ii. To ποσό θερμότητας που θα απορροφηθεί. 

Δίνονται οι τιμές των Ar των: Η=1, Ν=14, Ο=16. 

(4 μονάδες) 

 

Δ4. Κατά την διαβίβαση μείγματος υδρατμών (H2O(g)) και Ο2 σε σωλήνα που περιέχει C σε 

κατάσταση ερυθροπυρώσεως πραγματοποιούνται οι αντιδράσεις: 

C + ½ O2 → CO , ΔΗ = -32kcal 

C + H2O → CO + H2 , ΔΗ = +28kcal. 

 

Ποια πρέπει να είναι η αναλογία mol υδρατμών (H2O(g)) και Ο2 στο μείγμα τους, ώστε αν αυτό 

διαβιβαστεί σε σωλήνα που περιέχει περίσσεια ερυθροπυρωμένου C, να μη παρατηρηθεί 

θερμική μεταβολή; 

(7 μονάδες) 

 

  

 

Καλή  προσπάθεια και κάθε επιτυχία! 



 

 

 


