
Διαγώνισμα Χημείας B’ Λυκείου 

Σάββατο 18 / 2 / 2023 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ Α (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

σωστή απάντηση: 

Α1. Το 2ο μέλος των αλκινίων ονομάζεται 

α. αιθίνιο 

β. προπίνιο 

γ. προπένιο 

δ. προπαδιένιο 

(Μονάδες 5) 

A2. Τα συντακτικά ισομερή έχουν 

α. ίδιο μοριακό τύπο 

β. ίδια χαρακτηριστική ομάδα 

γ. ίδιο ηλεκτρονιακό τύπο 

δ. ίδιο στερεοχημικό τύπο  

(Μονάδες 5) 

A3.  Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες παρουσιάζουν ισομέρεια ομόλογης 

σειράς με 

α. τους αιθέρες. 

β. όλες τις αλκοόλες. 

γ. τις κορεσμένες δισθενείς αλκοόλες. 

δ. τους κορεσμένους μονοσθενείς αιθέρες. 

(Μονάδες 5) 

Α4.  Δεν έχει συντακτικά ισομερή η ένωση: 

α. αιθανόλη 

β. 1- προπανόλη 

γ. αιθίνιο 

δ. προπαδιένιο 

 (Μονάδες 5) 

Α5. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστή (Σ) 

ή λανθασμένη (Λ), χωρίς αιτιολόγηση. 

α. Σε κάθε μοριακό τύπο οργανικής ένωσης αντιστοιχούν δύο ή 

περισσότερες ισομερείς ενώσεις. 

β. Όταν δύο οργανικές ενώσεις έχουν ίδιο Mr είναι οπωσδήποτε 

ισομερείς.  



γ. Οι οργανικές ενώσεις Α και Β που εμφανίζουν μεταξύ τους μόνο 

ισομέρεια θέσης ανήκουν στην ίδια ομόλογη σειρά. 

δ. Το αργό πετρέλαιο χρησιμοποιείται στο εμπόριο επειδή είναι φτηνό 

ε. Τα αλκάνια είναι γενικά αδρανείς ενώσεις. 

(Μονάδες 5 x 1 = 5) 

ΘΕΜΑ Β (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 

Β1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων: 

α. 3-μεθυλο-4-πεντεν-1-όλη 

β. αίθυλο ισοπροπυλαιθέρας 

γ. 2-πεντίνιο 

δ. 2,2,4-τρίχλωροεξάνιο 

ε. 2-χλωροπεντανικό οξύ 

στ. μεθυλο-1-προπανόλη 

ζ. αιθανικός προπυλεστέρας 

(Μονάδες 7 x 1 = 7) 

Β2. Να γράψετε τις αντιδράσεις (τέλειας) καύσης για τις παρακάτω ενώσεις.  

α. C3H8 

β. C4H6 

γ. H2C=CH2 

δ. C5H12O 

(Μονάδες 4 x 2 = 8) 

Β3. Α. Οργανική ένωση με Γ.Μ.Τ.: CvH2vO έχει Mr = 72. 

α. Να βρείτε τον μοριακό τύπο της ένωσης 

β. Να γράψετε όλα τα πιθανά συντακτικά ισομερή της ένωσης. 

Β. Οργανική ένωση με Γ.Μ.Τ.: CvH2vO2 έχει Mr = 74. 

α. Να βρείτε τον μοριακό τύπο της ένωσης 

β. Να γράψετε όλα τα πιθανά συντακτικά ισομερή της ένωσης. 

(Μονάδες 5 + 5 = 10) 

ΘΕΜΑ Γ (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 

Γ1. 14g ενός αλκενίου Α απαιτούν για πλήρη αντίδραση 5,6L Η2, μετρημένα 

σε συνθήκες STP. Να βρείτε: 

i. Τον μοριακό τύπου του αλκενίου Α και τα συντακτικά του ισομερή.



ii. Τον συντακτικό τύπο του αλκενίου Α, αν γνωρίζετε ότι με προσθήκη HCl

στο αλκένιο Α σχηματίζεται αποκλειστικά μόνο ένα προϊόν.

 (Μονάδες 3 + 4 = 7) 

Γ2.  Να γράψετε του συντακτικούς τύπους στο παρακάτω διάγραμμα 

αντιδράσεων.  

 (Μονάδες 6 x 2 = 12) 

Γ3.   12g κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης Α αντιδρούν με Na, οπότε 

ελευθερώνονται 2,24L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να βρεθεί ο 

μοριακός τύπος της αλκοόλης Α και οι δυνατοί συντακτικοί της τύποι.  

 (Μονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Δ (Μονάδες 25) 

Δ1. Ισομοριακό μείγμα, που αποτελείται από προπάνιο (C3H8) και ένα 

αλκένιο A, καταλαμβάνει όγκο 22,4L, μετρημένο σε STP. Το μείγμα καίγεται 

πλήρως και τα καυσαέρια διαβιβάζονται σε πυκνό διάλυμα H2SO4, οπότε η 

μάζα του διαλύματος αυξάνεται κατά 7,2g 

i. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου Α και ποια είναι τα

συντακτικά του ισομερή;

ii. Να υπολογίσετε τη μάζα του αρχικού μίγματος.

(Μονάδες 4 + 4 = 8) 

Δ2.  Αέριο μείγμα, που αποτελείται από αιθένιο και ένα αλκάνιο, 

καταλαμβάνει όγκο 150mL. Το μείγμα αυτό αναμειγνύεται με 700mL O2 

και προκαλείται ανάφλεξη, οπότε οι υδρογονάνθρακες καίγονται 



πλήρως. Τα καυσαέρια αρχικά ψύχονται στη συνήθη θερμοκρασία, 

οπότε ελαττώνεται ο όγκος τους κατά 500mL. Στη συνέχεια διαβιβάζονται 

σε περίσσεια διαλύματος KOH, οπότε τελικά μένουν 50mL οξυγόνου. Να 

βρείτε: 

i. Τη σύσταση σε mol του αρχικού μείγματος

ii. Το μοριακό τύπο του αλκανίου

iii. Τη μεταβολή του όγκου των καυσαερίων κατά τη διαβίβασή τους στο

διάλυμα KOH

Όλοι οι όγκοι των αερίων μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας. 

 (Μονάδες 3 + 3 + 3 = 9) 

Δ3. 

76,2 g  FeCl2  αντιδρούν  με  0,5 L  διαλύματος  K2Cr2O7  0,4 Μ,  παρουσία  HCl. 

Να  υπολογίσετε  πόσα  γραμμάρια  ΚCl  παράγονται. 

Δίνεται η αντίδραση: 

6 FeCl2 + K2Cr2O7 + 14 HCl  →  6 FeCl3 + 2 CrCl3 + 2 KCl + 7 H2O 

(Μονάδες 8) 

ΔΙΝΟΝΤΑΙ: ArFe= 56 

  ArCl= 35,5 

 ArK= 39 

 ArO = 16 

 ArH = 1  

  ArC= 12,  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


