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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΗΜΔΙΑΣ B' ΛΥΚΔΙΟΥ – ΥΠΟΓΟΜΗ Γ' ΛΥΚΔΙΟΥ 

26 - 11 - 2022 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο (Σ) ή ιαλζαζκέλεο 

(Λ). Να μεταυέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 

1. Η έλσζε CH3CH=O είλαη αθόξεζηε. 

2. Η έλσζε CH4 είλαη θνξεζκέλε. 

3. Τα αιθέληα είλαη θνξεζκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο. 

4. Οη ελώζεηο HCOOCH3 θαη HCOOH έρνπλ ηελ ίδηα ραξαθηεξηζηηθή νκάδα. 

5. Ο 6C δηαζέηεη 4 κνλήξε ειεθηξόληα θαη κηθξή αηνκηθή αθηίλα. 
 

(10 μονάδες) 
 

 
Α2. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Να 
μεταυέρετε αριθμούς & γράμματα στην κόλλα σας. 
 

1. Από ηηο παξαθάησ νξγαληθέο ελώζεηο, αηζέξαο είλαη ε: 
 

α. CH3-CH2-CH=O 

β. CH3-CH2-CH2-CH2-OΗ 

γ. CH3-CΟΟ-CH2-CH3 

δ. CH3-Ο-CH3 

2. Πνηνο από ηνπο επόκελνπο κνξηαθνύο ηύπνπο αληηζηνηρεί ζε αιθέλην; 

α. C3H8 

β. C3H6 

γ. C3H4 

δ. C2H6 

3. Μία νξγαληθή έλσζε είλαη αξσκαηηθή όηαλ: 
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α. έρεη δηαθιαδηζκέλε αλζξαθηθή αιπζίδα 

β. έρεη επζύγξακκε αλζξαθηθή αιπζίδα 

γ. πεξηέρεη δαθηύιην (θπθιηθή) 

δ. πεξηέρεη εμακειή δαθηύιην πνπ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από 

άλζξαθεο, κε ελαιιαγή απιώλ θαη δηπιώλ δεζκώλ κεηαμύ 

ηνπο 

4. Τα αιθέληα θαη ηα αιθαδηέληα: 

α. είλαη αθόξεζηεο ελώζεηο 

β. αλήθνπλ ζηνπο πδξνγνλάλζξαθεο 

γ. πεξηέρνπλ άλζξαθεο ελσκέλνπο κε δηπιό δεζκό ζην κόξηό 

ηνπο 

δ. όια ηα παξαπάλσ 

5. Τν νμπγόλν κπνξεί λα ζρεκαηίζεη: 

α. δύν δηπινύο δεζκνύο 

β. δύν απινύο δεζκνύο 

γ. ηέζζεξηο απινύο δεζκνύο 

δ. έλαλ ηξηπιό δεζκό 

(15 μονάδες) 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Να αληηζηνηρίζεηε θαηάιιεια. Να μεταυέρετε αριθμούς & γράμματα στην 

κόλλα σας. 

 

Ομόλογη Σειρά Γενικός Μοριακός Τύπος 

1. αιθάληα α. CvH2v-2,    λ≥3 

2. αιθέληα β. CvH2v+1ΟΗ,    λ≥1 

3. αιθίληα γ. CvH2λΟ,    λ≥3 

4. αιθαδηέληα δ. CvH2v+2,    λ≥1 

5. αιθνόιεο ε. CvH2λΟ2,    λ≥2 

6. αηζέξεο δ. CvH2v+1CΗ=O,    λ≥0 

7. αιδεύδεο ε. CvH2v+1COOH,   λ≥0 

8. θεηόλεο ζ. CvH2v+2Ο,    λ≥2 

9. θαξβνμπιηθά Ομέα η. CvH2v-2,    λ≥2 

10. εζηέξεο θ. CvH2v,    λ≥2 
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(12 μονάδες) 

 

Β2. Να ππνινγίζεηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (Mr) ηνπ δεπηέξνπ κέινπο ησλ. 

1. αιθαλίσλ 

2. αιθελίσλ 

3. αιθαδηελίσλ 

Δίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Αr: H:1 , C:12 , O:16 

Να μεταυέρετε αριθμούς & απαντήσεις στην κόλλα σας. 

 (6 μονάδες) 
 

Β3. 1. Κνξεζκέλε κνλνζζελήο αιθνόιε έρεη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα Mr=32. Να 

βξείηε ηνλ κνξηαθό ηεο ηύπν & λα γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό ηεο ηύπν.  

2. Κνξεζκέλε κνλνζζελήο αιδεϋδε έρεη ζρεηηθή κνξηαθή κάδα Mr=58. Να 

βξείηε ηνλ κνξηαθό ηεο ηύπν & λα γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό ηεο ηύπν.  

Δίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Αr: H:1 , C:12 , O:16 

Να μεταυέρετε αριθμούς & απαντήσεις στην κόλλας σας. 

        (7 μονάδες) 

                                                                   

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. 84 g C2H4 (αηζελίνπ) θαίγνληαη πιήξσο, ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε 
αληίδξαζε:  
 
C2H4 (g) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2Ο (l).  
 
Να ππνινγίζεηε ηα L ηνπ CO2 πνπ παξάγνληαη από ηελ θαύζε, κεηξεκέλα ζε 
ζπλζήθεο STP. 
Να απαντήσετε κατάλληλα στην κόλλα σας. 

(7 μονάδες) 
 

Γ2. Να απαληήζεηε θαηάιιεια ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Να μεταυέρετε 

αριθμούς & απαντήσεις στην κόλλα σας. 

 
1. Πόζα mol NH3 (g) παξάγνληαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε:  
 

Ν2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g) 
 
 α. όηαλ δηαζέηνπκε 4 mol Ν2 (g) θαη 12 mol H2 (g); 
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β. όηαλ δηαζέηνπκε 6 mol Ν2 (g) θαη 15 mol H2 (g); 
 

2. Πόζα mol H2O (g) παξάγνληαη ζύκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 
 Ο2 (g) + 2 H2 (g) → 2 H2Ο (g) 

όηαλ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 6 g H2 (g) θαη 67.2 L O2 (g) , κεηξεκέλα ζε 
ζπλζήθεο STP; 

(18 μονάδες) 
 

Δίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Αr: C:12 , H:1 , O:16 

 

ΘΔΜΑ  Γ 

Γ1. Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

 
1. Ο όξνο ‘‘πξόηππε ελζαιπία αληίδξαζεο’’ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εθθξάζεη ηε κεηαβνιή ηεο ελζαιπίαο, όηαλ: 

α) Η αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο. 

β) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο ε ζεξκνθξαζία δε κεηαβάιιεηαη. 

γ) Ο ππνινγηζκόο ηεο αλαθέξεηαη ζε πίεζε 1 atm θαη ζηνπο 298 Κ. 

δ) Ο ππνινγηζκόο ηεο αλαθέξεηαη ζε πίεζε 1 atm θαη ζηνπο 0 νC. 

 
2. Γηα ηε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε Η2(g) + ½Ο2(g) → Η2Ο(g) ΔΗαληίδξαζεο < 0 

ηζρύεη όηη:  

α)Η ελζαιπία 1 mol Η2Ο(g) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ελζαιπία 1 mol 

Η2(g) θαη 1 mol Ο2(g)  

β) Η ελζαιπία 1 mol Η2Ο(g) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ελζαιπία 1 mol 

Η2(g) θαη 1/2 mol Ο2(g)  

γ) Η ελζαιπία 1 mol Η2Ο(g) είλαη κηθξόηεξε από ηελ ελζαιπία 1 mol 

Η2(g) θαη 1/2 mol Ο2(g)  

δ) Η ελζαιπία 1 mol Η2Ο(g) είλαη κηθξόηεξε από ηελ ελζαιπία 1 mol 

Η2Ο(l) 

 

 

(6 μονάδες) 

Γ2. Πόζα L κεζαλίνπ (CH4) κεηξεκέλα ζε STP πξέπεη λα θανύλ πιήξσο 

γηα λα ειεπζεξσζνύλ 53kcal ζεξκόηεηαο;  

Δίλεηαη ε ελζαιπία θαύζεο ηνπ κεζαλίνπ ζε STP:  ΔΗC= -265 
kcal/mol   

θαζώο θαη ε αληίδξαζε θαύζεο:  CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 

(3 μονάδες) 
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Γ3. α. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ελζαιπίαο (ΔΗ), ηεο αληίδξαζεο: 

 

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

 

αμηνπνηώληαο ηηο επόκελεο ζεξκνρεκηθέο εμηζώζεηο: 

 

(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 

 

(8 μονάδες) 

 

β.  Αλ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαζπαζηνύλ 18,8 g ΗΝΟ2 (ζύκθσλα κε 

ηε ζεξκνρεκηθή εμίζσζε ΙV), λα ππνινγηζηνύλ: 

 i. Ο όγθνο ηνπ παξαγόκελνπ Ο2 (ζε STP). 

 ii. To πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ζα απνξξνθεζεί. 

 

Δίλνληαη νη ηηκέο ησλ Ar ησλ: Η=1, Ν=14, Ο=16. 

 

(4 μονάδες) 

Γ4. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο ζεξκνρεκηθόο θύθινο. Να ππνινγίζεηε 

ηηο άγλσζηεο ηηκέο x θαη y. 

 
(4 μονάδες) 

 
 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ και ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ! 
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