
 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ B΄ ΛΥΚΕIΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

04/02/2023 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

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

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

1. Τα αλκάνια εμφανίζουν μόνο ισομέρεια αλυσίδας. 

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

3. Η αιθανόλη δεν έχει συντακτικά ισομερή. 

4. To N2 του ατμοσφαιρικού αέρα δεν παίρνει μέρος στην αντίδραση καύσης. Επομένως, 

ολόκληρη η ποσότητα του Ν2 του αέρα περιέχεται αμετάβλητη στα καυσαέρια.  

5. Σε κάθε αντίδραση καύσης ελευθερώνεται ενέργεια με τη μορφή θερμότητας. 

6. Οι οργανικές ενώσεις CH3COOH και HCOOCH3 έχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα.  

 

 (6 μονάδες) 

 

 

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

σας). 

 

1. Δύο συντακτικά ισομερείς ενώσεις έχουν: 

α. διαφορετικό συντακτικό τύπο 

β. ίδια σχετική μοριακή μάζα (Mr) 

γ. ίδιο μοριακό τύπο 

δ. όλα τα παραπάνω 

 

 

2. Ποια από τις παρακάτω ονομασίες δεν αντιστοιχεί σε οργανική ένωση: 

α. προπανόνη 

β. τρίχλωροαιθάνιο 

γ. αιθενάλη 



 

δ. διμέθυλοπροπανόλη 

 

3. Αν η καύση της βενζίνης με ατμοσφαιρικό αέρα στον κινητήρα του αυτοκινήτου 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. Ισομέρεια ομόλογης σειράς εμφανίζουν: 

α. το αιθανικό οξύ και ο μεθανικός μεθυλεστέρας 

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

γ. το βουτάνιο και το μεθυλοπροπάνιο 

δ. ο διμέθυλαιθέρας και η μεθανόλη 

(15 μονάδες) 

 

A3. Να ισοσταθμίσετε τις παρακάτω αντιδράσεις (να μεταφέρετε αριθμούς και τις αντιδράσεις 

πλήρως συμπληρωμένες στην κόλλα σας). 

 . 

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

 

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

(4 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να ονομάσετε τις επόμενες οργανικές ενώσεις (να μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις 

στην κόλλα σας). 

 

 

1. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3  2. CH2=CH-CH=CH2 3. CH≡CCH2-CH3 

 



 

 

 

4.  5.   6. 

 

 

 

 

 

    8.  CH3-CH2-CH2-OH  9.  7.

 

 

 

(9 μονάδες) 

 

Β2. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων (να 

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

 1. προπένιο   2. 3-πεντεν-2-όνη  3. 1,2,2-τριχλωροπροπάνιο 

 4. μεθυλοπροπάνιο  5. τριμέθυλοβουτάνιο 6. προπενάλη 

 (6 μονάδες) 

 

Β3. Να γράψετε και να ονομάσετε τα συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν στον μοριακό 

τύπο  C4H10O (να μεταφέρετε τις απαντήσεις στην κόλλα σας). 

 

 (10 μονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να παρουσιάσετε πλήρεις τις παρακάτω αντιδράσεις εστεροποίησης, αναγράφοντας 

τους αντίστοιχους συντακτικούς τύπους & ονομασίες σε αντιδρώντα και προϊόντα (να 

μεταφέρετε αριθμούς και απαντήσεις στην κόλλα σας).  

 

 

1.   (μεθανικό οξύ)    +      (αιθανόλη)    ⇄ ....................    +    ………. 

 

 

⇄ ....................    +    ………. 2.    + 

 

 

3.  ……….    +      ……….   ⇄ προπανικός μεθυλεστέρας   +    ………. 

 

 

(12 μονάδες) 



 

 
 

Γ2. Αέριο μίγμα μεθανίου και ενός αλκενίου Α καταλαμβάνει όγκο 300 mL. Το μίγμα αυτό 
καίγεται πλήρως με αέρα (20% Ο2), οπότε παράγονται 400 mL CO2 και 600 mL υδρατμών. 
Να βρείτε: 

α. τη σύσταση (σε mL) του αρχικού μίγματος. 
β. τον μοριακό τύπο του αλκενίου Α. 
γ. τον όγκο του αέρα που απαιτείται για την καύση του μίγματος. 

Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 
 

(13 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. Σε ποια από τις παρακάτω ουσίες αναπτύσσονται ΜΟΝΟ διαμοριακές δυνάμεις 

London; 
α. CH3OH 
β. CO 
γ. CH3CH2CH3 
δ. H2S 

 

3. Ποια ένωση από τις ακόλουθες απαντάται στη φύση υπό τη μορφή κρυσταλλικών 

πλεγμάτων; 

α. H2O 
β. CH3COOH 
γ. NH3 



 

δ. CuCl2 
(9 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. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(2 + 3 μονάδες) 

Δ3.  Δίνονται οι παρακάτω χημικές ουσίες. Να προσδιορίσετε τις δυνάμεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των σωματιδίων και μέσω αυτών να συγκρίνετε τα σημεία 

βρασμού τους.  

α. H2O (Mr= 18) 

β. HCl (Mr= 36.5) 

γ. CO2 (Mr= 44) 

δ. MgCl2 (Mr= 111) 

ε. Br2 (Mr= 160) 

στ. Η2 (Mr= 2) 

(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! 
 

 


