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Θέμα Α  
 

Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο Α1–Α3 επηιέμηε απιά ηε ζσζηή 

απάληεζε. 
 

Α.1 Σην κόξην ηνπ αηζίληνπ ν ζ-δεζκόο C-C εμεγείηαη κε επηθάιπςε: 

α) δύν πβξηδηαθώλ ηξνρηαθώλ sp θαζελόο αηόκνπ άλζξαθα 

β) δύν πβξηδηαθώλ ηξνρηαθώλ sp
3
 θαζελόο αηόκνπ άλζξαθα 

γ) δύν αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ s θαζελόο αηόκνπ άλζξαθα 

δ) δύν αηνκηθώλ ηξνρηαθώλ p θαζελόο αηόκνπ άλζξαθα 

 

Α.2 Από ηηο νξγαληθέο ελώζεηο CH3 – C   C – CH3 (i)  CH3 – CH2 – CCH                        

(ii)  CH3 – CH2 – OH (iii) θαη CH3 – CH = CH2    (iv) εκθαλίδνπλ όμηλεο ηδηόηεηεο: 

       α. κόλν ε (iii)  γ. νη (ii), (iii) θαη (iv) 

       β. νη (i) θαη (ii)  δ. νη (ii) θαη (iii) 

 

Α.3 Δίλνληαη νη αληηδξάζεηο: 

    α.CH3CH(Br)CH2-Br +2NαOH  
OHHC 52 CH3CCH + 2NαBr + 2H2O 

   β.CH2=CH2  +   H2     Ni  CH3CH3 

   γ.CH3CH2Cl +  AgOH  CH3CH2OH + AgCl
  

   δ.CH3CH2OH  
C170,SOH o

42 C2H4  + H2O 

   

 Από ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη ζαλ αληηδξάζεηο απόζπαζεο: 

         Ι)α,β 

        ΙΙ)α,γ,δ 

       ΙΙΙ)α,δ 

       ΙV)θακία 

 

 Α.4 Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό 

ζαρ ηη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

 

α)Με αθπδάησζε ηεο 2-κεζπιν-2-βνπηαλόιεο θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ην αιθέλην πνπ ζρεκαηίδεηαη ζαλ θύξην πξντόλ είλαη ην 2-κεζπιν-2-βνπηέλην. 

β) Τν πξνπίλην εμνπδεηεξώλεηαη από πδαηηθό δηάιπκα NaOH. 

γ)Τν πνιπβηλπινρισξίδην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία δίζθσλ, 

πιαζηηθώλ ρξσκάησλ θαη πιαζηηθώλ ζρνηληώλ. 

δ)Σύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ κνξηαθώλ ηξνρηαθώλ ππάξρνπλ δύν είδε 

κνξηαθώλ ηξνρηαθώλ,ηα δεζκηθά(ρακειήο ελέξγεηαο)  θαη ηα 

αληηδεζκηθά(πςειήο ελέξγεηαο). 

ε)Καηά ηελ  αληίδξαζε πξνζζήθεο πεξίζζεηαο ΗCl ζε πξνπίλην παξάγεηαη ζαλ 

θύξην πξντόλ ην    1,1- δηρισξνπξνπάλην. 



 

Α.5 Γξάςηε δύν ρεκηθέο εμηζώζεηο κε ηηο νπνίεο ζηελ πξώηε λα εθδειώλεηαη ν 

όμηλνο ραξαθηήξαο ηεο θαηλόιεο (C6H5OH) θαη ζηε δεύηεξε ε ηθαλόηεηα 

πνιπκεξηζκνύ ηνπ  2-κεζπιν-1,3-βνπηαδηέληνπ. 

 

Θέμα Β  
 

           Β1. Να βξεζνύλ νη ζπληαθηηθνί ηύπνη ησλ ελώζεσλ (θύξηα νξγαληθά πξντόληα) 

             Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Π. 

 

C6H12O2 (B)

+SOCl2

(Γ) (Δ)

+ H2O, H+

-CH3CH2COOH

+Mg, αιθέρας

(A)

+I2, NaOH

όχι ίζημα

 

     

CH CH (E)
+(Δ) + H2O

(Ζ)
+ H2O

HgSO4

H2SO4

(Λ)

(M) (N) (Π)

+ H2

+ SOCl2

+ KCN
+H2

π.H2SO4

170 oC

(K)

+ I2, KOH
(Θ)   + κίτρινο 

ίζημα

              

 Β2. Οξηζκέλε πνζόηεηα από ηελ έλσζε C5H12O ρσξίδεηαη ζε ηξία ίζα    κέξε. Τν 1
ν
 

κέξνο αληηδξά πιήξσο κε Να θαη ειεπζεξώλεη 1,12L αεξίνπ (STP). Τν 2
ν
 κέξνο κε 

επίδξαζε αιθαιηθνύ δηαιύκαηνο Ι2 δελ ζρεκαηίδεη θίηξηλν ίδεκα. Τν 3
ν
 κέξνο απαηηεί 

γηα πιήξε νμείδσζε 400mL όμηλνπ (H2SO4) δηαιύκαηνο KMnO4 0,1M. 

      

    i) Να ππνινγηζηεί ε αξρηθή κάδα ηεο έλσζεο C5H12O. 

    

  ii) Να πξνζδηνξηζηεί ν ζπληαθηηθόο ηύπνο C5H12O θαη λα γξαθνύλ νη ρεκηθέο       

εμηζώζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.   

         Δίλνληαη:   Ar: C=12, H=1, O=16 
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