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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B' ΛΥΚΕΙΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

27 - 11 - 2021 

ΘΕΜΑ Α 

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

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

1. Η ένωση CH3COCH3 είναι κετόνη. 

2. Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων 

είναι το CH3COOH. 

3. Αλκάνια ονομάζονται όλοι οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. 

4. Οι ενώσεις HCOOCH3 και HCOOH έχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα. 

5. Η ένωση CH3CH=O είναι ακόρεστη. 
 

(5 μονάδες) 
 

Α2. Αντιστοιχίστε κατάλληλα (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα 

σας). 

 

1. Αλκοόλες α. CvH2v+2 v≥1 

2. Καρβοξυλικά Οξέα β. CvH2v+1ΟΗ v≥1 

3. Αλκένια γ. R-CO-R’ v≥3 

4. Κετόνες δ. CvH2v-2 v≥1 

5. Αλκάνια ε. CvH2v-2 v≥3 

6. Αλκίνια ζ. –COOC- v≥2 

7. Εστέρες η. CvH2vO v≥1 

8. Αιθέρες θ. CvH2vO2 v≥1 

9. Αλδεΰδες ι. R-O-R’ v≥2 

10. Αλκαδιένια κ. CvH2v v≥2 

 

(5 μονάδες) 
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Α3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις 
στην κόλλα σας). 
 

1. Αρωματική κυκλική ένωση είναι αυτή που: 
 

α. έχει τουλάχιστον ένα ετεροάτομο στο δακτύλιό της.  

β. έχει τουλάχιστον ένα διπλό δεσμό μεταξύ των ανθράκων του 

δακτυλίου της. 

γ. έχει όλους τους άνθρακες του δακτυλίου της ενωμένους με 

διπλούς δεσμούς. 

δ. έχει εναλλαγή μεταξύ απλών και διπλών δεσμών στα άτομα 

άνθρακα του δακτυλίου της. 

 

2. Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους δεν αντιστοιχεί σε αλκάνιο; 

α. C4H10 

β. C10H22 

γ. C7H14 

δ. C15H32 

 

3. Ο γενικός μοριακός τύπος των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών είναι: 

α. CνH2νOH 

β. CνH2νO 

γ. CνH2ν+2O 

δ. CxHyOH 

 

4. Τα μέλη μιας ομόλογης σειράς έχουν: 

α. τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο 

β. παρόμοιες χημικές ιδιότητες 

γ. την ίδια χαρακτηριστική ομάδα 

δ. όλα τα παραπάνω 
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5. Ποιά από τις επόμενες ονομασίες είναι σωστή; 

α. 1-μεθυλοβουτάνιο 

β. αιθανόνη 

γ. 2-βουτανάλη 

δ. προπανόνη 

(15 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Να απαντήσετε τα υποερωτήματα στην κόλλα σας, αιτιολογώντας κατάλληλα. 

 

Β1. 1. Κορεσμένη μονοσθενής αλδεϋδη έχει σχετική μοριακή μάζα Mr=72 και το 

μόριό της έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα. Να γράψετε τον συντακτικό της 

τύπο.  

       2. Κορεσμένη μονοσθενής κετόνη έχει σχετική μοριακή μάζα Mr=58 και το μόριό 

της έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα. Να γράψετε τον συντακτικό της τύπο. 

  

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr: H:1 , C:12 , O:16 

        (9 μονάδες) 

 

Β2. Να υπολογίσετε τη σχετική μοριακή μάζα Mr του τρίτου μέλους των: 

1. κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων 

2. εστέρων 

4. αλκαδιενίων 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr: H:1 , C:12 , O:16 

 (6 μονάδες) 
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Β3. Να ονομάσετε τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 
 
 
α.  H-COOH   β. CH3-CH-COOH  γ. CH3-CH2-CH2-COOH 
              ı                                           
                                                             CH3                                                        

 

 
δ. CH3-CH2-OH   ε. CH3-CH-CH3              στ. CH3-CH2-CH2-CH3 

                                                                ı                                                      
                                                    OH                                                                            

 

 

ζ. CH3-CH=O       η. CH3-CH2-CH2-CH2-CH=O θ.CH3-CH=C=CH-CH3  

 

 

ι. CH2=C=CH-CH2-CH3  

 

 
(15 μονάδες)                                                        

                                                                                                                                      

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων (να 
μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 
 
1. προπινικό οξύ   
2. αιθάνιο   
3. 2,2 διμέθυλοβουτάνιο 
4. 2-βουτανόλη      
5. μεθανάλη 
6. 5-μέθυλο-3-επτέν-2-όλη     
7. βουτανόνη 
        

          
(7 μονάδες) 
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Γ2. Να υπολογίσετε (να απαντήσετε, αιτιολογώντας κατάλληλα στην κόλλα σας): 
 
Ι. Πόσα mol NH3 (g) παράγονται σύμφωνα με την αντίδραση:  
 

Ν2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g) 
 
 α. όταν διαθέτουμε 4 mol Ν2 (g) και 12 mol H2 (g). 

β. όταν διαθέτουμε 6 mol Ν2 (g) και 12 mol H2 (g). 
 
 

ΙΙ. Πόσα γραμμαρία H2O (l) παράγονται σύμφωνα με την αντίδραση: 
 Ο2 (g) + 2 H2 (g) → 2 H2Ο (l) 

όταν διαθέτουμε 112 L O2 (g) μετρημένα σε συνθήκες STP και 10 g H2 (g). 
 

 
(18 μονάδες) 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες Αr: H:1  , O:16 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

Δ1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 
I. 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. 

 
II. 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) 

 

 

(6 μονάδες) 
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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:  ΔΗC= -265 kcal/mol   

καθώς και η αντίδραση καύσης:  CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

(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) 
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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) 

 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 

 
 


