
 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ B΄ ΛΥΚΕIΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

26/02/2022 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) (να 

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

1. Το απλούστερο αλκάνιο που εμφανίζει συντακτικά ισομερή είναι το C4H10. 

2. Η αιθανόλη δεν έχει συντακτικά ισομερή. 

3. Με προσθήκη νερού στο αιθένιο παράγεται ένα μοναδικό προϊόν. 

4. Με προσθήκη νερού στο προπένιο παράγεται κυρίως η 1-προπανόλη. 

5. Η διαβίβαση από διάλυμα Br2/CCl4 χρησιμοποιείται για τη διάκριση των αλκενίων από 

τα αλκάνια. 

6. Αλκένια είναι οι υδρογονάνθρακες που έχουν στο μόριο τους έναν ή περισσότερους 

διπλούς δεσμούς. 

7. Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από βουτάνιο. 

 

 (7 μονάδες) 

 

 

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα 

σας). 

 

1. Κατά τη διαβίβαση των καυσαερίων πλήρους καύσης από πυκνό θειϊκό οξύ (π. H2SO4) 

δεσμεύεται: 

α. το οξυγόνο 

β. οι υδρατμοί 

γ. το διοξείδιο του άνθρακα 

δ. κανένα από τα παραπάνω 

 

 

 



 

2. Ισομέρεια ομόλογης σειράς εμφανίζουν: 

α. το 1,2-βουταδιένιο και το 1,3-βουταδιένιο 

β. το βουτάνιο και το μεθυλοπροπάνιο 

γ. ο διμέθυλαιθέρας και η μεθανόλη 

δ. το αιθανικό οξύ και ο μεθανικός μεθυλεστέρας 

 

3. Αν η καύση της βενζίνης στον κινητήρα ήταν τέλεια, ποια από τις παρακάτω χημικές 

ουσίες δεν θα υπήρχε στα καυσαέρια; 

α. CO2 

β. Η2Ο 

γ. CxHy 

δ. Ν2 

 

4. Δεν έχει συντακτικά ισομερή η ένωση: 

α. αιθίνιο 

β. προπανάλη 

γ. διμεθυλαιθέρας 

δ. προπίνιο 

 

5. Κατά την προσθήκη Cl2 στο προπένιο παράγεται το: 

α. 2,2-διχλωρο-προπάνιο 

β. 1,3-διχλωρο-προπάνιο 

γ. 1,2-διχλωρο-προπάνιο 

δ. 1,1-δίχλωρο-προπάνιο 

(15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να γράψετε και να ονομάσετε τα συντακτικά ισομερή με μοριακό τύπο C4H10O. 

 

(10 μονάδες) 

 

Β2. Να γράψετε τις αντίστοιχες παρασκευές (αντίδραση εστεροποίησης) και να ονομάσετε 

τους ισομερείς εστέρες με μοριακό τύπο C3H6O2. 

 (7 μονάδες) 

 

Β3. Ένα διάλυμα που περιέχει 8 g Br2 σε διαλύτη CCl4 απαιτεί για να αποχρωματιστεί 2.8 g 

ενός αλκενίου. α. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου και β. ποια τα συντακτικά του 

ισομερή. 

Δίνονται: Arc :12 , ArH :1 , ArBr : 80  

(8 μονάδες) 

 



 

Β4. Να ισοσταθμίσετε και να μεταφέρετε ολοκληρωμένες τις παρακάτω αντιδράσεις στην 

κόλλα σας. 

α. CνH2v-2 (g)   +   O2 (g)   →   CO2 (g)   +   H2O (g) 

 

β. CvH2ν+2Ο (l)   +   O2 (g)   →   CO2 (g)   +   H2O (g) 

(3 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Ποσότητα προπανίου ίση με 4.4 g καίγεται πλήρως με O2. Να υπολογίσετε: 

 α. τη μάζα του CO2 και των υδρατμών που παράγονται 

 β. τον όγκο του Ο2 που απαιτείται για την καύση, μετρημένο σε συνθήκες STP. 

Δίνονται: Arc :12 , ArH :1 , ArΟ : 16 

(10 μονάδες) 

 

 

Γ2. Ποιός αέριος υδρογονάνθρακας, κατά την πλήρη καύση του, δίνει διπλάσιο όγκο CO2 και 

διπλάσιο όγκο υδρατμών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας; 

 (5 μονάδες) 
 
 

Γ3. 5 L αερίου μίγματος C3H8 και ενός αλκενίου καίγονται πλήρως με την απαιτούμενη 
ποσότητα O2. Τα καυσαέρια έχουν όγκο 26 L, ενώ μετά την ψύξη τους στη συνήθη 
θερμοκρασία (25οC) μένει αέριο όγκου 12 L. Να βρεθούν: 

α. Η σύσταση (σε L) του αρχικού μίγματος 
β. ο μοριακός τύπος του αλκενίου 

Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.  
Δίνονται: Arc :12 , ArH :1 , ArΟ : 16 

(10 μονάδες) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ  Δ 

 
Δ1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

1. Δίνεται ο θερμοχημικός κύκλος: 

 

 
Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει: 

α. ΔΗ1 + ΔΗ2 + ΔΗ3 = 0 

β. ΔΗ1 + ΔΗ2 - ΔΗ3 = 0 

γ. ΔΗ1 - ΔΗ2 + ΔΗ3 = 0 

δ. - ΔΗ1 + ΔΗ2 + ΔΗ3 = 0 

 
2. Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει την απαγορευτική αρχή του 

Pauli; 
 

α. 1s22s12p3      

β. K(2)L(8)M(7) 

γ. 1s22s12px
22py

1 

δ. 1s22s12p73s1 

 

3. Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου 

εκπέμπεται ακτινοβολία με μεγαλύτερη συχνότητα; 

 

α. n = 1 → n = 4  

β. n = 1 → n = 5 

γ. n = 3 → n = 1 

δ. n = 2 → n = 1 

(6 μονάδες) 

 

 

 



 

Δ2. Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις 

H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(g), ΔΗ1  

H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(l), ΔΗ2  

H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(s), ΔΗ3 

 

 
 

 

Να προσδιορίσετε τις παραπάνω φυσικές καταστάσεις (x), (y), (z) του νερού και να 

συγκρίνετε τις αριθμητικές τιμές των ΔΗ1 , ΔΗ2 , ΔΗ3 μεταξύ τους. 

 

(2 μονάδες) 

Δ3.  Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των παρακάτω στοιχείων. 

- Ν Z = 7 

- Rb Z = 37 

- Na Z = 11 

- Ζn  Z = 30 

- Cr Z = 24 

- P Z = 15 

 

α. Να γίνει η ηλεκτρονιακή δόμηση των παραπάνω στοιχείων σε υποστοιβάδες στη 

θεμελιώδη κατάσταση. 

(6 Μονάδες) 



 

β. Να προσδιορίσετε το πλήθος των μονηρών ηλεκτρονίων που έχει κάθε άτομο του εκάστοτε 

στοιχείου. 

(6 Μονάδες) 

 

Δ4. Θερμίτης λέγεται το μίγμα Al και Fe2O3 που χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των 

σιδηροτροχιών, καθώς η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: 

2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe (Ι) 

Η παραπάνω αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη.  

 

α. Να υπολογίσετε την τιμή της ΔH της αντίδρασης (Ι) στη θερμοκρασία θ  οC. 

 

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις (σε θερμοκρασία θ οC): 

 

2 Al(s)  +  3/2 O2(g)    Al2O3(s)  ΔΗ1 = -1680 kJ 

2 Fe(s)  +  3/2 O2(g)    Fe2O3(s) ΔΗ2 = -830 kJ 

 

β. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που θα ελευθερωθεί κατά την αντίδραση μιας 

ποσότητας θερμίτη που περιέχει: 640g Fe2O3 και 135g Al. 

Δίνονται επίσης οι σχετικές ατομικές μάζες: Fe = 56, O = 16 και Al = 27. 

 

(2 + 3 Μονάδες) 

 

 

Καλή  προσπάθεια και κάθε επιτυχία! 
 
 



 

 


