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ΘΓΜΑ 1Ο  

Α. Σηιπ εοτηήζειπ 1-5 επιλένηε ηη ζτζηή απάμηηζη 

 

1. Οε κλααθεζέμ εθώζεεμ πκν πελεέξκνθ μόθκ ηγθ κμάδα     κθκμάβκθηαε:  

 

 α. κιέα         ΰ. ζεηόθεμ          α. αηζκόηεμ         δ. αηδείδεμ. 

 

2. Σα πλκρόθηα ηγμ αηζκκηεζήμ βύμπζγμ είθαε:  

α. μεδαθόηγ ζαε δεκιείδεκ ηκν άθδλαζα  

ΰ. αεδαθόηγ ζαε μκθκιείδεκ ηκν άθδλαζα  

α. κεθόπθενμα ζαε δεκιείδεκ ηκν άθδλαζα  

δ. μία αηζκόηγ ζαε κιναόθκ. 

 

3. Ηαηά ηγθ πλκζδήζγ νδλκΰλπμίκν ζε πλκπέθεκ πλκζύπηεε ζνλίπμ:  

α. 1-ΰλπμκ πλκπάθεκ                   ΰ. 1,1-δεΰλπμκ πλκπάθεκ  

α. 2-ΰλπμκ πλκπάθεκ                   δ. 1,2-δεΰλπμκ πλκπάθεκ. 

4. Ε κθκμαζία ηγμ έθπζγμ 
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α. 2-μεδνηκ-2-ΰκνηαθόηγ                      ΰ. 3-μεδνηκ-3-ειαθόηγ                  

α. 1,2,4-ηλεμεδνηκ-2-ΰκνηαθόηγ           δ. 1,3,4-ηλεμεδνηκ-3-ΰκνηαθόηγ.  

 

5. αηά ηγθ επίδλαζγ θαηλίκν ζε αηζκόηγ εηενδελώθεηαε έθα αέλεκ πκν είθαε:  

α. νδλκαόθκ             ΰ. κιναόθκ            α. μεδάθεκ              δ. αηζκκηεζό άηαμ. 
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Β. Να αμηιζηξιςήζεηε ηξ κάθε όμξμα ηηπ ζηήληπ (Ι) με ηξ μξοιακό ηύπξ πξρ πεοιέςεηαι ζηημ 

ζηήλη (ΙΙ).  

 

Α. 3-μεδνηκ-1-ΰκνηίθεκ 1. C5H10O 

Β. 2-πεθηέθεκ  2. C4H8O2  

Γ. 3-μεδνηκΰκνηαθάηγ  3. C5H8  

Δ. 2-μεδνηκπλκπαθεζό κιύ 4. C5H10 

Γ. 2-μεδνηκ-2-πλκπαθόηγ 5. C4H8O 

Δ. 2-ΰκνηαθόθγ 6. C4H10O 

 

Γ. Να ξμξμάζεηε κάθε μία από ηιπ παοακάητ εμώζειπ και μα γοάσεηε ζε πξια ξμόλξγη ζειοά 

αμήκει κάθε μία: 

α.CH3-OH      β.CH3-COOH            γ.CH3-CH=CH2          δ.CΕ3-CΕ=Ο 
(Ικθάδεμ 25 ) 

 

ΘΓΜΑ 2Ο  

A. Να ζημειώζεηε πξιεπ από ηιπ παοακάητ ποξηάζειπ είμαι ζτζηέπ (Σ) και πξιεπ 

λαμθαζμέμεπ (Λ), αιηιξλξγώμηαπ όπξρ μπξοείηε ηημ επιλξγή ζαπ: 

 

1. Ε ΰεθβίθγ ηαμΰάθεηαε μόθκ από ηγθ ζηαζμαηεζή απόζηαιγ ηκν αλακύ πεηλεηαίκν. 

2. Σκ ζύλεκ πλκρόθ ηγμ πλκζδήζγμ Ε2Ο ζηκ πλκπέθεκ είθαε γ 2-πλκπαθόηγ. 

3. Ταλαέλεκ κθκμάβεηαε ηκ αέλεκ πκν παλάαεηαε από ηγ ζήογ ηγμ ΰεκμάβαμ. 

4. Όηεμ κε εζκμελείμ αηζκόηεμ με μκλεαζό ηύπκ C4H9OH μπκλκύθ θα κιεεδπδκύθ. 

5. Ε έθπζγ με μκλεαζό ηύπκ C3H6O είθαε κππζδήπκηε γ πλκπαθόθγ. 

6. Οε πλπηκηααείμ αηζκόηεμ κιεεδώθκθηαε ζαε δίθκνθ πμ ηεηεζό πλκρόθ ζεηόθγ. 

7. Σκ ηλίηκ μέηκμ ηγμ κμόηκαγμ ζεελάμ ηπθ ζκλεζμέθπθ μκθκζαλΰκινηεζώθ κιέπθ έξεε 

μκλεαζό ηύπκ C3H7COOH. 

8. Όηαθ κιεεδώθεηαε γ 2-πλκπαθόηγ πλκζύπηεε γ πλκπαθάηγ 

9. Ε ΰκνηαθόθγ είθαε αζόλεζηγ έθπζγ. 

10. Ιπκλκύμε θα δεαπεζηώζκνμε αθ έθα αέλεκ είθαε πλκπάθεκ ή πλκπίθεκ, ξλγζεμκπκεώθηαμ 

δεάηνμα Br2 ζε CCl4. 
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Β. Δίθκθηαε κε ξγμεζέμ εθώζεεμ: α) C20H40     β) C3H7ΟΕ      γ) C8H18 

i. Κα αλαθεί κ αεθεζόμ μκλεαζόμ ηύπκμ ζαε ηκ όθκμα ηγμ αθηίζηκεξγμ κμόηκαγμ ζεελάμ ζηγθ 

κπκία αθήζεε ζάδε μεα από ηεμ παλαπάθπ εθώζεεμ. 

ii. Κα αλαθεί κ ζνθηαζηεζόμ ηύπκμ ηκν δεύηελκν μέηκνμ ζάδε μεαμ από ηεμ παλαπάθπ 

κμόηκαεμ ζεελέμ. 

 

Γ. Κα αλάοεηε ηκ ζνθηαζηεζό ηύπκ ηπθ παλαζάηπ κλααθεζώθ εθώζεπθ: 

i. 2-πλκπαθόηγ 

ii. ΰκνηαθάηγ 

iii. 2,3-δεμεδνηκΰκνηάθεκ 

iv. μεδνηκπλκπαθεζό κιύ 

v. 3-μεδνηκ-2-ΰκνηαθόθγ 

(Ικθάδεμ 10+5+5) 

 

Θέμα 3ξ  

Α. Κα αλάοεηε ηκνμ ζνθηαζηεζκύμ ηύπκνμ ηπθ παλαζάηπ κλααθεζώθ εθώζεπθ (Α), (Β) ζαε (Γ) αθ 

δεαδέηεηε ηεμ ειήμ πηγλκθκλίεμ: 

i) Ο άζνζηκμ νδλκακθάθδλαζαμ (A) έξεε 3 άηκμα άθδλαζα ζηκ μόλεό ηκν ζαε δεθ αθηεδλά με 

δεάηνμα Br2 ζε CCl4. 

ii) Ε έθπζγ C4H9OΕ (Β) δεθ μπκλεί θα κιεεδπδεί, ξπλίμ δεάζπαζγ ηγμ αθδλαζεζήμ ηγμ  

αηνζίδαμ . 

iii) Ε αηζκόηγ C3H8O (Γ) μπκλεί θα κιεεδπδεί δίθκθηαμ πμ ηεηεζό πλκρόθ ζαλΰκινηεζό κιύ. 

 

 

Β. Κα ζνμπηγλώζεηε ηεμ επόμεθεμ ξγμεζέμ ειεζώζεεμ (πλκρόθηα-ζνθηεηεζηέμ): 

i. CH2=CH2 + HCl   

ii. CH≡CH + H2O 
            
→           (ηεηεζό πλκρόθ) 

iii. CΕ3-C≡CH + H2  (ηεηεζό πλκρόθ) 

iv. CH2=CH2 + Βr2 
    
→   

v. CH2 = CH2   (πκηνμελεζμόμ) 

 

Γ. Δεαδέηκνμε πκζόηγηα 0,4 mol εθόμ αηζεθίκν Α. 

i. Ε μεζή πκζόηγηα ηκν αηζεθίκν Α ζαίαεηαε πηήλπμ κπόηε παλάακθηαε 17,6 g CO2. Κα 

πλκζδεκλίζεηε ηκθ μκλεαζό ηύπκ ηκν αηζεθίκν. 

ii. Κα νπκηκαίζεηε ηκθ όαζκ ηκν αελίκν Ε2, ζε STP, πκν απαεηείηαε αεα ηγθ πλήοη 

νδλκαόθπζγ ηγμ νπόηκεπγμ μεζήμ πκζόηγηαμ ηκν αηζεθίκν Α. 

Δίθκθηαε κε ζξεηεζέμ αηκμεζέμ μάβεμ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Ε)=1. 
(Ικθάδεμ 6+10+14) 
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ΘΓΜΑ 4Ο  

Θέμα 4
ο
 (17015) 

7,4 g μεαμ ζκλεζμέθγμ μκθκζδεθκύμ αηζκόηγμ (Α) ζαίακθηαε πηήλπμ κπόηε παλάακθηαε 8,96 L 

αελίκν CO2 ζε STP. 

α. Πκεκμ είθαε κ Ι.Σ. ηγμ αηζκόηγμ (Α);  

β. Αθ γ αηζκόηγ (Α) δεθ μπκλεί θα κιεεδπδεί ξπλίμ θα δεαζπαζδεί γ αθδλαζεζή αηνζίδα, ηόηε θα 

αλάοεηε ηκ ζνθηαζηεζό ηύπκ ηγμ αηζκόηγμ ζαε θα ηγθ κθκμάζεηε. 

γ. Κα αλάοεηε ηγ ξγμεζή ειίζπζγ ηγμ αθηίδλαζγμ ζξγμαηεζμκύ ηγμ αηζκόηγμ (Α) από ηκ 

αθηίζηκεξκ αηζέθεκ.  

Δίθκθηαε Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16 
(Ικθάδεμ 12+6+7) 
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