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ΦΗΜΔΙΑ B’ ΛΥΚΔΙΟΥ
20/10/2019
ΘΔΜΑ Α
Να επζθέλεηε ηδ ζςζηή απάκηδζδ ζηζξ παναηάης διζηεθήξ πνμηάζεζξ
Α1. Από ηζξ εκώζεζξ:
i. CH2 = CH2
ii. CH3CH2CH=O
iii. CH2 =CHCH3
iv. CHΞCH
ημνεζιέκεξ είκαζ:
α. δ ii.
α. δ iv.
β. όθεξ.
δ. ηαιία.
Α2. Μία από ηζξ αζηίεξ βζα ηζξ μπμίεξ μ άκεναηαξ ζπδιαηίγεζ ιεβάθμ ανζειό πδιζηώκ
εκώζεςκ είκαζ ημ όηζ:
α. πενζέπεηαζ ζημ CO2 ηδξ αηιόζθαζναξ.
α. ιπμνεί κα οπάνπεζ ζε ιμνθή πμθθώκ ζζμηόπςκ.
β. δζαεέηεζ 4 ιμκήνδ δθεηηνόκζα ζηδκ ελςηενζηή ζηζαάδα.
δ. ανίζηεηαζ ζηδ θύζδ ζε ζδιακηζηέξ πμζόηδηεξ.
Α3. Σε πμζα από ηζξ παναηάης μιόθμβεξ ζεζνέξ πενζέπεηαζ ημ -ΟΗ ςξ παναηηδνζζηζηή
μιάδα;
α. Σηζξ αθημόθεξ.
α. Σηα αθηάκζα.
β. Σηα ηαναμλοθζηά μλέα.
δ. Σηζξ αθδεΰδεξ.
Α4. Πμζα από ηζξ παναηάης εκώζεζξ δεκ ακήηεζ ζηδκ μνβακζηή πδιεία
α. ΗCOOH
α. CH4
β. ΗCΞCH
δ. CaCO3
A5. O βεκζηόξ ιμνζαηόξ ηύπμξ ηςκ αθηεκίςκ είκαζ
α. CvH2v+2 , v≥1
α. CvH2v, v≥2
β. CvH2v-2 , v≥2
δ. CvH2vΟ, v≥1
μονάδερ 25
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ΘΔΜΑ Β
Να βνάρεηε ζηδ ηόθθα ζαξ βζα ηδκ μιάδα Α ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηδξ έκςζδξ, εκώ βζα ηδκ
μιάδα Β ημ όκμια ημο ζοκηαηηζημύ ηύπμο πμο ζαξ δίκεηε:
ΟΜΑΓΑ Α:
α) ιεεακόθδ, α) πνμπζκζηό μλύ, β) 2ιέεοθμ αμοηάκζμ, δ) αζεακάθδ, ε) 3αμοηεκ2μθδ
ζη) αζεακζηόξ ιεεοθεζηέναξ, γ) 2,3δζιέεοθμ αμοηακάθδ, δ) 2πθςνμ αμοηζκζηό μλύ
μονάδερ 16
ΟΜΑΓΑ Β:
α) CH3CH2OH, α) CH2=C=CHCH2, β) CH3CH2OCH2CH3, δ) CH≡CCH=O,
ε) HCOOH,

ζη) CH3CHCHCH3,
| |
OH OH

γ) CH3CHCH2CCH3, δ)
|
||
CH3
O

CH3C=C−CH2,
| |
CH3 Br

ε) COOH
|
COOH
μονάδερ 9

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Να βνάρεηε ημ ιμνζαηό ηύπμ ημο δεύηενμο ηαζ ημο ηέηανημο ιέθμοξ ηδξ μιόθμβδξ
ζεζνάξ:
α) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ αθδεϋδώκ
α) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ αζεένςκ
β) ηςκ αθηαδζεκίςκ
δ) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ αθημμθώκ
ε) ηςκ αθηοθαθμπθςνζδίςκ
μονάδερ 10
Γ2.
α)Κμνεζιέκμ ιμκμηαναμλοθζηό μλύ (Α) έπεζ Mr=60.
Να βνάρεηε ημ ιμνζαηό ηύπμ, ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηαεώξ ηαζ ημ όκμια ημο μλέμξ.
α) Αθηαδζέκζμ έπεζ Mr=40.
Να βνάρεηε ημ ιμνζαηό ηύπμ, ημ ζοκηαηηζηό ηύπμ ηαεώξ ηαζ ημ όκμια ηδξ έκςζδξ.
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: C:12, O:16, H:1
μονάδερ 8
Γ3. Να ανεεμύκ μζ ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηςκ επόιεκςκ μνβακζηώκ εκώζεςκ:
α) Κμνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθδεΰδδ έπεζ ηδκ ίδζα ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα ιε ημ ηνίημ ιέθμξ
ηςκ αθηακίςκ.
α) Αθηάκζμ πενζέπεζ ζημ ιόνζό ημο ηνζπθάζζα ανζειό αηόιςκ οδνμβόκμο ζε ζπέζδ ιε ηα
άημια ημο άκεναηα.
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: C:12, O:16, H:1
μονάδερ 7
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Η ιεεακμεεζόθδ, CH3SH, είκαζ έκα δύζμζιμ αένζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθύ
ιζηνέξ πμζόηδηεξ βζα ηδκ άιεζδ ακίπκεοζδ δζαννμώκ ζε εβηαηαζηάζεζξ θοζζημύ αενίμο.
Καηά ηδκ ηαύζδ ημο θοζζημύ αενίμο δ έκςζδ αοηή ηαίβεηαζ ζύιθςκα ιε ηδκ ελίζςζδ:
CH3SH (g) + 3 O2 (g) CO2 (g) + 2 H2O (l) + SO2 (g)
α. Πμζμξ όβημξ SO2 (ζε STP ζοκεήηεξ) πνμηύπηεζ ηαηά ηδκ ηαύζδ 0,48 g CH3SH;
Σπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ, C:12, H:1, S:32. Γναιιμιμνζαηόξ όβημξ, Vm=22,4L (STP)
Γ2. Σε 500 mL δζαθύιαημξ Ca(OH)2 δζααζαάζαιε 1,12 L αένζμο HCl ζε STP ηαζ πνμέηορε
δζάθοια Γ όβημο 500 mL .
α. Πμζα ήηακ δ ζοβηέκηνςζδ ημο ανπζημύ δζαθύιαημξ Ca(OH)2;
β. Πμζα δ ιάγα ημο άθαημξ πμο πανάβεηαζ
Σπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ, Ca:40, Cl;35,5. Γναιιμιμνζαηόξ όβημξ, Vm=22,4L (STP)
Γίκεηαζ δ ακηίδναζδ : Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 +2H2O

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι καθηγητέρ:
Αλεξίος Αλέξανδπορ
Βλάσος Λίνα
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