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ΘΔΜΑΤΑ
ΦΗΜΔΙΑ B’ ΛΥΚΔΙΟΥ
21/10/2018
ΘΔΜΑ Α
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο παξαθάησ εκηηειήο πξνηάζεηο
Α1. Πνηεο από ηηο επόκελεο ελώζεηο ππάγνληαη ζηελ νξγαληθή ρεκεία: CO2 (I), NaHCO3
(II) , CCl4 (III) θαη HCOONa (IV)
α. νη I , II θαη ΙV
β. Ι θαη ΙΙ
γ. κόλν ε ΙΙ
δ. III θαη IV
Α2. Πνηα από ηηο παξαθάησ νξγαληθέο ελώζεηο είλαη θνξεζκέλε;
α. C2H2
β. CH2=CHCl
γ. CH3CΞCH
δ. CH3CH2CH=O
A3. Πνηα από ηηο επόκελεο ελώζεηο αλήθεη ζηνπο θνξεζκέλνπο κνλνζζελείο αηζέξεο;
α. CH3CH2COOH
β. CH3OCH2CH3
γ. CH3CH2COCH3
δ. CH3CH2COOCH3
A4. Ο γεληθόο κνξηαθόο ηύπνο γηα ηα αιθαδηέληα είλαη:
α. CvH2v , v≥2
β. CvH2v-2 , v≥2
γ. CvH2v-2, v≥3
δ. CvH2v+2 , v≥3
Α5. Τν δεύηεξν κέινο ησλ αιθηλίσλ είλαη ην:
α. C3H4
β. C2H2
γ. C4H6
δ. C5H8
μονάδερ 5×5
ΘΔΜΑ Β
Να γξάςεηε ζηε θόιια ζαο γηα ηελ νκάδα Α ην ζπληαθηηθό ηύπν ηεο έλσζεο, ελώ γηα ηελ
νκάδα Β ην όλνκα ηνπ ζπληαθηηθνύ ηύπνπ πνπ ζαο δίλεηε:
ΟΜΑΓΑ Α:
α) αηζίλην, β) πξνπεληθό νμύ, γ) 2βξσκνβνπηάλην, δ) πξνπαλόλε, ε) 3βνπηελ1νιε
ζη) κεζαληθόο αηζπιεζηέξαο, δ) 2,3δηκέζπιν βνπηαλάιε, ε) 2αηζπιν 3βνπηηληθό νμύ
μονάδερ 16
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ΟΜΑΓΑ Β:
α) CH3OH, β) CH2=CHCH=CH2,
ζη) CH3CHCHCH3,
| |
OH OH

γ) CH3CH2OCH2CH3,

δ) CH3CHCH2CCH3, ε) CH2=C−CH2,
|
||
| |
CH3
O
CH3 Cl

δ) CH2=CHCH=O,

ε) HCOOH,

ζ) COOH
|
COOH
μονάδερ 9

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Τη είδνπο ηζνκέξεηα εκθαλίδνπλ κεηαμύ ηνπο νη επόκελεο ελώζεηο:
α) CH≡CCH3 θαη CH2=C=CH2
β) CH3CH2CH=CH2 θαη CH3CH=CHCH3
γ) CH3CH2CH2CH2CH3
θαη CH3CH2CHCH3
|
CH3

μονάδερ 3
Γ2. Να γξάςεηε ην ζπληαθηηθό ηύπν ηνπ δεύηεξνπ κέινπο ηεο νκόινγεο ζεηξάο:
α) ησλ θνξεζκέλσλ κνλνζζελώλ αιδεϋδώλ
β) ησλ θνξεζκέλσλ κνλνθαξβνμπιηθώλ νμέσλ
γ) ησλ αιθελίσλ
μονάδερ 6
Γ3. Να γξάςεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο θαη ηελ νλνκαζία όισλ ησλ άθπθισλ
ηζνκεξώλ πνπ έρνπλ κνξηαθό ηύπν: C5H10
μονάδερ 10
Γ4. Κνξεζκέλε κνλνζζελήο αιθνόιε (Α) έρεη Mr=60.
α) Να γξαθνύλ θαη λα νλνκαζηνύλ νη δπλαηνί ζπληαθηηθνί ηύπνη ηεο έλσζεο Α.
β) Κνξεζκέλε νξγαληθή έλσζε Β εκθαλίδεη ηζνκέξεηα νκόινγεο ζεηξάο κε ηελ έλσζε Α.
Να γξάςεηε ην ζπληαθηηθό ηύπν ηεο έλσζεο Β θαη λα ηελ νλνκάζεηε.
Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: C:12, O:16, H:1
μονάδερ 4+2
ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ππξηηίνπ (Si) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα ησλ ππνινγηζηώλ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αληίδξαζε:
SiCl4

+

2Mg

→

2MgCl2

+

Si

α. Πόζα g Μg απαηηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή 11,2 g Si;
μονάδερ 8
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Γ2. Πνζόηεηα ίζε κε 0,5 mol από ην MgCl2 πνπ παξάγεηαη από ηε πξνεγνύκελε
αληίδξαζε δηαιύεηαη ζε λεξό θαη ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα όγθνπ 500 ml (δηάιπκα Γ1). λα
βξεζνύλ:
α. Η ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο ζε MgCl2
β. Η πεξηεθηηθόηεηα %w/v ηνπ δηαιύκαηνο ζε MgCl2

μονάδερ 5+5

Γ3. Πνζόηεηα ίζε κε 0,2 mol Μg δηαιύεηαη ζε λεξό θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθάησ
αληίδξαζε
Μg + H2OMgO +H2
Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ Η2 πνπ εθιύεηαη ζε STP ζπλζήθεο.
μονάδερ 7
Σρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Si:28 , Mg:24 , Cl: 35,5
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