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ΘΔΜΑΤΑ ΦΗΜΔΙΑΣ B ΛΥΚΔΙΟΥ
10/02/2019
ΘΔΜΑ Α
Σηηο εξσηήζεηο Α1 έσο θαη Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε
Α1.Με επίδξαζε ρισξίνπ ζε CH4 , παξνπζία θσηόο, νη ρεκηθέο ελώζεηο πνπ κπνξνύλ λα
παξαρζνύλ είλαη:
α. 4
β. 3
γ. 2
δ. 1
A2. Αέξην κίγκα απνηειείηαη από αηζάλην, αηζέλην θαη πξνπέλην, δηαβηβάδεηαη ζε ζσιήλα
πνπ πεξηέρεη πεξίζζεηα δηαιύκαηνο Br2 ζε CCl4 . Μεηά ηε δηαβίβαζε , από ην δηάιπκα :
α. εμέξρεηαη κόλν ην αέξην αηζάλην
β. εμέξρνληαη ηα αέξηα αηζάλην θαη πξνπέλην
γ. δελ εμέξρεηαη θαλέλα αέξην
δ. εμέξρεηαη κόλν ην πξνπέλην
Α3. Θαηά ηε πξνζζήθε λεξνύ ζην 1 βνπηίλην , ην θύξην πξντόλ είλαη:
α. βνπηάλην
β. βνπηαλάιε
γ. βνπηαλόλε
δ. 2 – βνπηέλ – 2- όιε
A4. Θαηά ηελ αθπδάησζε ησλ αιθννιώλ παξαζθεπάδεηαη:
α. αιθέλην
β. αηζέξαο
γ. αιθίλην
δ. αιθέλην ή αηζέξαο
Α5. Θαηά ηελ νμείδσζε ηεο 2 βνπηαλόιεο πξνθύπηεη
α. βνπηαλάιε
β. βνπηαληθό νμύ
γ. βνπηαλόλε
δ. δελ νμεηδώλεηαη
Μονάδερ 5+5+5+5+5
ΘΔΜΑ Β
Β1. Να γξάςεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:
α. Ζ έλσζε C4H6 αληηδξά κε ακκσληαθό δηάιπκα CuCl θαη παξάγεηαη ίδεκα ζηα πξντόληα.
β. Ζ έλσζε C2H6O δελ νμεηδώλεηαη.
γ. Ζ έλσζε C4H10O αληηδξά κε Na θαη νμεηδώλεηαη ζε θεηόλε.
δ. Ζ αιθνόιε C5H11OH δελ κπνξεί λα αθπδαησζεί πξνο αιθέλην ζηνπο 170νC , παξνπζία
νμένο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
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Β2. Γίλνληαη νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ επόκελσλ αιθννιώλ:
Α:

CH3CHCH3
|
OH

Β:

CH3CH2CH2OH

CH3
|
Γ: CH3CCH3
|
OH

α. Να νλνκάζεηε ηηο αιθνόιεο θαη λα ηηο ραξαθηεξίζεηε σο πξσηνηαγείο, δεπηεξνηαγείο
θαη ηξηηνηαγείο.
β. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ:
I.
(B) + Ο2 →
II.
(Α) + HCOOH ⥨
ΗΗΗ.

(Γ)

170𝑜 𝑐/𝐻2 𝑆𝑂4

ΜΟΝΑΓΔΣ 9
Β3. 7,4 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο αληηδξνύλ κε πεξίζζεηα Na θαη εθιύνληαη
1,12 L Ζ2 ζε STP.
α. Να γξαθεί ε ρεκηθή αληίδξαζε.
β. Να βξεζεί ν κνξηαθόο ηύπνο θαζώο θαη ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηεο αιθνόιεο αλ
γλσξίδνπκε όηη δελ νμεηδώλεηαη.
Γίλνληαη: ArC=12, ArH=1 , ArO=16,
ΜΟΝΑΓΔΣ 10

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Γίλεηαη ην επόκελν δηάγξακκα ρεκηθώλ κεηαηξνπώλ:



𝐶3 𝐻7 𝑂𝐻

170𝑜 𝑐/𝐻2 𝑆𝑂4

o

Α (1 ηαγήο)

Α

+

2𝛰

→ Ε

𝐵
+𝛤

+𝐻2 𝑂/𝐻 +

𝛤

+𝛰

𝛥

Ε

α. Να γξαθνύλ νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ A σο Ε.
ΜΟΝΑΓΔΣ 10
β. Σε 3 δνρεία ππάξρνπλ νη ελώζεηο Α, Β θαη Ε.
Με πνην ηξόπν ζα δηαθξίλνπκε ζε πνηα έλσζε βξίζθεηαη ζην θάζε δνρείν;
Να γξαθνύλ νη αληίζηνηρεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο, κε ηηο νπνίεο δηαθξίλνπκε ηηο ελώζεηο
Α θαη Β.
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
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Γ2. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ αθόινπζσλ αληηδξάζεσλ, αλαγξάθνληαο ην
θύξην πξντόλ, όπνπ απηό ρξεηάδεηαη:
α. Δπίδξαζε Na ζε αηζαλόιε
β. Δπίδξαζε πεξίζζεηαο πνζόηεηαο ΖCl ζε αηζίλην
γ. Πνιπκεξηζκόο ρισξναηζελίνπ
δ. Δπίδξαζε Ζ2Ο ζε 3-κέζπιν - 1 – πεληίλην
ε. Πιήξεο νμείδσζε ηεο 1- βνπηαλόιε
ΜΟΝΑΓΔΣ 10
ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Έλα αιθέλην (Α) θαηαιακβάλεη όγθν 2,24 L ζε STP ζπλζήθεο. Τν αιθέλην θαίγεηαη κε
ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα Ο2 θαη ηα θαπζαέξηα δηαβηβάδνληαη ζε αθπδαηηθό κέζν, όπνπ
παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο κάδαο ηνπ αθπδαηηθνύ θαηά 5,4 g. Να βξεζεί:
α. ν κνξηαθόο θαη ζπληαθηηθόο ηύπνο ηνπ αιθελίνπ Α.
Γ2. 0,05 mol ηνπ αιθελίνπ (Α) αληηδξνύλ κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα Ζ2, παξνπζία
θαηαιύηε Ni θαη πξνθύπηεη αιθάλην. Να βξεζεί:
α. ε κάδα ηνπ αιθαλίνπ πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε.
Γ3. 0,05 mol ηνπ αιθελίνπ Α δηαβηβάδνληαη ζε 50 ml δηαιύκαηνο Br2/CCl4 16%w/v .
α. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή αληίδξαζε θαη
β. Να εμεηάζεηε αλ ζα απνρξσκαηηζηεί ην δηάιπκα
Γ4. 2,6 g αηζηλίνπ αληηδξνύλ κε Na θαη εθιύεηαη αέξην Ζ2.
α. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή αληίδξαζε θαη
β. Να βξείηε ηνλ όγθν ηνπ Ζ2 ζε STP ζπλζήθεο
Γίλνληαη: ArC=12, ArH=1 , ArO=16, ArBr=80
Μονάδερ 5+5+7+8
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