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Προτεινόμενο διαγώνισμα Χημείας Β΄ Λυκείου 

Αντικείμενο εξέτασης: Πετρέλαιο / Υδρογονάνθρακες – Αλκοόλες – Καρβοξυλικά 

οξέα – Λίπη και έλαια.  

Επιμέλεια θεμάτων: Καραλή Μαρία 

Χρονική διάρκεια: 3 ώρες 

 

ΘΕΜΑ Α
 

 

Για τις προτάσεις Α1 έως Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

 

Α1 Ο Γενικός Μοριακός Τύπος των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων είναι: 

α) CνΗ2νΟ2, ν  2 

β) CνH2v+2Ο2, ν  1 

γ) CνH2v+1COOH, ν  0 

δ) CνH2v+1COOH, ν  1 

                                                                                                                        Μονάδες 4 

 

Α2 Τα λίπη και τα έλαια είναι:
 

α) Προϊόντα πολυμερισμού της γλυκερίνης 

β)  Μίγματα τριγλυκεριδίων 

γ) Εστέρες γλυκερίνης με οργανικά ή ανόργανα οξέα 

δ) Μίγματα λιπαρών οξέων 

                      Μονάδες 4 

 

Α3 Ίσες μάζες αιθενίου, προπινίου και αιθινίου αντιδρούν με το ίδιο διάλυμα 

Br2/CCl4. Μεγαλύτερο όγκο διαλύματος Br2/CCl4 αποχρωματίζει το:  

α) αιθίνιο 

β) προπίνιο 

γ) αιθένιο 

δ) κανένα, όλα τον ίδιο 

                      Μονάδες 4 

 

Α4 Το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου είναι το: 

α) CO2 

β) CH4  

γ) C2H2  

δ) CO  

            Μονάδες 4 

 

Α5 Με προσθήκη H2O στο 1-βουτίνιο σχηματίζεται: 

α) 1-βουτανόλη 

β) βουτανόνη  

γ) 2-βουτανόλη 

δ) βουτανάλη  

            Μονάδες 4 
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Α6 Nα αντιστοιχίσετε τις αλκοόλες της στήλης Α με τα προϊόντα οξείδωσής τους 

που βρίσκονται στη στήλη Β. 

Στήλη Α    Στήλη Β 

α) μεθανόλη    i) CH3CH2CH=O 

β) αιθανόλη    ii) CH3COOH 

γ) 2-προπανόλη   iii) CH3COCH3 

δ)1-προπανόλη   iv) CH2=O 

     v)  CH3CH2COOH 

     vi) CH3CH=O 

                                                                                                            Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β
 

 

Β1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

   

α) Η βενζίνη είναι τεχνητό καύσιμο.  

β) Η πυρόλυση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία παρουσία αέρα.  

γ) Ο διαιθυλο αιθέρας και η 2 - μεθυλο - 2 –προπανόλη περιέχουν στο μόριό 

τους τον ίδιο αριθμό ατόμων υδρογόνου.    

δ) Το 1-βουτίνιο και το 2-βουτίνιο αντιδρούν με μεταλλικό νάτριο. 

ε) Η εμφάνιση της τρύπας του όζοντος οφείλεται κυρίως στους 

χλωροφθοράνθρακες (CFC’s). 

στ) Ο Pt χρησιμοποιείται ως καταλύτης στην αντίδραση εστεροποίησης. 

ζ) Το οξικό οξύ είναι το ξύδι. 

η) Σαπούνια είναι τα άλατα με Na ή Κ των καρβοξυλικών οξέων.  

                                                                                                       Μονάδες 8 

 

Β2 Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των επόμενων αντιδράσεων: 

α) Προσθήκη H2O στο μεθυλο – προπένιο. 

β) Εξουδετέρωση διαλύματος αιθανικού οξέος με διάλυμα ΚΟΗ. 

γ) Προσθήκη Η2Ο στο προπίνιο παρουσία καταλυτών (τελικό προϊόν). 

δ) Αντίδραση μεθανικού οξέος με μεθυλο-1-προπανόλη. 

ε) Αντίδραση οξικής ζύμωσης. 

στ) Αντίδραση της 2-προπανόλης με Na. 

                                                                                                                   Μονάδες 12 

Β3 α) Στον καταλυτικό μετατροπέα ενός αυτοκινήτου, λόγω κατασκευαστικού 

σφάλματος, καταστράφηκε η επίστρωση με τον καταλύτη Ρόδιο(Rh). Ποιοι 

πρωτογενείς ρύποι θα αυξηθούν από το συγκεκριμένο κατασκευαστικό 

ελάττωμα; 

                                                                                                    (Μονάδες 2) 

β) Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

φωτοχημικού νέφους. 

                      (Μονάδες 3) 

                         

                        Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Γ
 

 

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών: 

 

 
 

α) Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι και οι ονομασίες των οργανικών ενώσεων Α έως 

Δ. 

β) Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Br2 σε CCl4, περιεκτικότητας 8% w/v, 

που μπορεί να αποχρωματιστεί από 5,2 g της ένωσης Α; 

γ) Ποιος όγκος διαλύματος NaOH 0,2Μ απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 6 g 

της ένωσης Β; 

δ) Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την ένωση Β από την ένωση Γ και πώς την ένωση 

Β από την ένωση Δ; 

ε) 3 g της ένωσης Γ καίγονται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20% v/v 

O2). Να υπολογιστούν: 

i. Ο όγκος του παραγόμενου CO2 σε STP συνθήκες. 

ii. Η μάζα των υδρατμών που παράγονται από την καύση. 

iii. Ο  όγκος του αέρα, σε STP συνθήκες, που απαιτήθηκε για την καύση. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Ar): C = 12, H=1, O=16, Na = 23, Br = 80. 

 

                                                                                  Μονάδες 4+6+7+2+6=25                                                                                  

ΘΕΜΑ Δ
 

Δ1 0,4 mol κορεσμένης μονοσθενής αλκοόλης Α χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το 

πρώτο μέρος αντιδρά με περίσσεια Na. Το δεύτερο μέρος οξειδώνεται πλήρως με 

όξινο διάλυμα KMnO4, οπότε σχηματίζονται 14,8 g καρβοξυλικού οξέος Β. 

α) Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α και Β; 

β) Ποιος είναι ο όγκος του αερίου που εκλύθηκε (σε STP) κατά την αντίδραση του 

πρώτου μέρους της αλκοόλης με Na; 

γ) Πόσα g NaOH απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση της ένωσης Β; 

                                                                                                               Μονάδες 15 

 

Δ2 Ορισμένη ποσότητα αιθανικού οξέος χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος 

διαλύεται στο H2O και για την πλήρη εξουδετέρωσή του απαιτούνται 200 mL 

διαλύματος Ca(OH)2 3,7% w/v. Το δεύτερο μέρος αντιδρά με περίσσεια Na2CO3, 

οπότε εκλύεται αέριο Χ. 

α) Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου Χ που εκλύθηκε (σε STP) και τη μάζα του 

άλατος που παράχθηκε. 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα της αρχικής ποσότητας του αιθανικού οξέος. 

 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Αr): C = 12, H = 1, Na = 23, Ca = 40, O = 16.  

                                                                                                                      Μονάδες 10 
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