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ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΗΜΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ  

Β’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 18/ 01/ 2021 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΘΔΜΑΣΩΝ: ΓΚΙΣΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Ο Γεκζηόξ Μμνζαηόξ Τύπμξ ηςκ αζεένςκ είκαζ: 

Α. CvH2v+2O ιε v ≥ 1 

Β. CvH2v+1OCηH2η+1 ιε v ≥ 1 ηαζ η ≥ 1 

Γ. CvH2vO ιε v ≥ 2 

Γ. CvH2vO2 ιε v ≥ 2 

(5 ιμκάδεξ) 

Α2. Όηακ ηαίβεηαζ έκα ηαύζζιμ: 

Α. Δηθύεηαζ εενιόηδηα ηαζ πανάβεηαζ θςξ 

Β. Μεηαηνέπεηαζ δ εενιζηή εκένβεζα ζε πδιζηή 

Γ. Πανάβεηαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ οδναηιμί 

Γ. Πανάβεηαζ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ οδναηιμί. 

(5 ιμκάδεξ) 

Α3. Ζ έκςζδ ιε ζοκηαηηζηό ηύπμ: 
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Α. 3 – αίεοθμ – αμοηακζηό μλύ 

Β. 3 – ιέεοθμ  - πεκηακζηό μλύ 
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Γ. 2 – αίεοθμ – 1 – αμοηακζηό μλύ 

Γ. 2 – ιέεοθμ – αμοηακζηό μλύ 

(5 ιμκάδεξ) 

Α4. Οζ εκώζεζξ 1 – αμοηέκζμ ηαζ 2 – ιέεοθμ – 2 – αμοηέκζμ: 

Α. Πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα αθοζίδαξ 

Β. Δίκαζ δζαδμπζηά ιέθδ ηδξ ίδζαξ μιόθμβδξ ζεζνάξ 

Γ. Δίκαζ ημνεζιέκμζ οδνμβμκάκεναηεξ 

Γ. Πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα εέζδξ 

(5 ιμκάδεξ) 

Α5. Γίκεηαζ δ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ πθήνμοξ ηαύζδξ ημο βεκζημύ ιμνζαημύ ηύπμο ηςκ 

εζηένςκ: 

CvH2VΟ2(g) + αO2(g) b CO2(g) + c H2O(g)  

Όπμο α, b, c ακηζζημζπμύκ μζ ηζιέξ: 

Α. α = 3κ/2, b = v, c = 2v 

Β. α = (3κ + 2)/2, b = v, c = v 

Γ. α = 3κ -2, b = v, c = v 

Γ. α = (3κ -2)/2, b = v, c = v 

(5 ιμκάδεξ) 

ΘΔΜΑ B  

Αηεηοθμζαθζηοθζηό μλύ: είκαζ δ 

δναζηζηή μοζία ηδξ αζπζνίκδξ ιε 

ζζπονή ακηζπονεηζηή, ακηζθθεβιμκώδδ 

ηαζ ακαθβδηζηή δνάζδ. 
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Παναηεηαιόθδ: είκαζ δ δναζηζηή 

μοζία ημο θανιαηεοηζημύ 

ζηεοάζιαημξ “Depon”. Πανμοζζάγεζ 

ακαθβδηζηέξ ηαζ ακηζπονεηζηέξ 

ζδζόηδηεξ ακάθμβεξ ημο 

αηεηοθμζαθζηοθζημύ μλέμξ, όιςξ 

έπεζ δπζόηενδ ακηζθθεβιμκώδδ 

δνάζδ. 

 

 

 

 

Β1. Ακηζβνάρηε ζηζξ απακηήζεζξ ζαξ ημοξ παναπάκς ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ ηςκ εκώζεςκ 

ηαζ ηοηθώζηε ηζξ παναηηδνζζηζηέξ μιάδεξ πμο δζαεέηεζ ημ ηάεε ιόνζμ. Σηδ ζοκέπεζα κα 

μκμιάζεηε ηάεε παναηηδνζζηζηή μιάδα πμο πνμζδζμνίζαηε.  

(10  ιμκάδεξ) 

Β2. Τνεζξ θμζηδηέξ Χ, Ψ ηαζ Ε ζζπονίγμκηαζ ακηζζημίπςξ ηα παναηάης: 

Φμζηδηήξ Χ: ηαζ ηα δύμ ιόνζα ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ εηενμηοηθζηέξ εκώζεζξ.  

Φμζηδηήξ Ψ: ηαζ μζ δύμ εκώζεζξ πενζέπμοκ ανςιαηζημύξ δαηηοθίμοξ ζηα ιόνζά ημοξ.  

Φμζηδηήξ Ε: δ παναηεηαιόθδ είκαζ ζζμηοηθζηή ηαζ ημ αηεηοθμζαθζηζθζηό μλύ είκαζ 

εηενμηοηθζηή έκςζδ. 

Πμζμξ ηαηά ηδ βκώιδ ζαξ είκαζ μ ζςζηόξ ζζπονζζιόξ; Αζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή 

ζαξ. 

(2 + 3 ιμκάδεξ) 

 

Β3. Σηδκ παναηάης εζηόκα πανμοζζάγεηαζ μ ζοκηαηηζηόξ ηύπμξ ημο ιμνίμο ηδξ 

ζαμοπνμθαίκδξ, δ μπμία πανμοζζάγεζ επίζδξ ακηζθθεβιμκώδδ, ακηζπονεηζηή ηαζ ακαθβδηζηή 

δνάζδ. Ζ ζαμοπνμθαίκδ είκαζ δ δναζηζηή μοζία πμθθώκ θανιαηεοηζηώκ ζηεοαζιάηςκ 

όπςξ ημ Nurofen ηαζ ημ Algofren. 
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i) H ζαμοπνμθαίκδ δίκεζ πανόιμζεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ιε ημ αηεηοθμζαθζηζθζηό μλύ ή 

ηδκ παναηεηαιόθδ; Αζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.   

(2 + 3 ιμκάδεξ) 

 

ii) Ζ ζαμοπνμθαίκδ ςξ πνμξ ηδ δζάηαλδ ηδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ παναηηδνίγεηαζ: 

α. εηενμηοηθζηή έκςζδ 

α. ανςιαηζηή έκςζδ 

β. αθεζηοηθζηή έκςζδ  

Αζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

(2 ιμκάδεξ) 

iii) H ζαμοπνμθαίκδ ςξ πνμξ ηδ πδιζηή ηάλδ ηδξ παναηηδνίγεηαζ: 

α. εζηέναξ 

α. αθδεΰδδ 

β. ηαναμλοθζηό μλύ  

 

Αζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.  

(3 ιμκάδεξ) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Ζ βαθαηηζηή γύιςζδ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ εδώ ηαζ πζθζάδεξ πνόκζα βζα ηδκ παναζηεοή 

ηονζώκ ηαζ βζαμονηζώκ, ζηδνίγεηαζ ζηδ ιεηαηνμπή ηδξ θαηηόγδξ ζε βαθαηηζηό μλύ από ηα 

μλοβαθαηηζηά ααηηήνζα.  

Σημ παναηάης ζπήια πανμοζζάγμκηαζ μζ ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηδξ θαηηόγδξ ηαζ ημο 

βαθαηηζημύ μλέμξ.  
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i. Nα βνάρεηε ημ όκμια ημο βαθαηηζημύ μλέμξ ηαηά ΗUPAC. 

(2 ιμκάδεξ) 

ii.  Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζώζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ πθήνμοξ ηαύζδξ ηδξ θαηηόγδξ 

(C12H22O11) ηαζ ημο βαθαηηζημύ μλέμξ.   

(6 ιμκάδεξ) 

iii. Τμ μζκόπκεοια ή αζεακόθδ ηαζ ημ μλζηό μλύ ή αζεακζηό μλύ είκαζ 2 άθθα πνμσόκηα 

ορδθήξ αζμιδπακζηήξ ζδιαζίαξ πμο πανάβμκηαζ από ηδκ αθημμθζηή ηαζ ηδκ μλζηή 

γύιςζδ, ακηζζημίπςξ. Να βνάρεηε: 

 ημοξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ ηςκ παναπάκς δύμ εκώζεςκ.  

 ηδκ ακηίδναζδ πθήνμοξ ηαύζδξ ηδξ αζεακόθδξ. 

 ηδκ ακηίδναζδ αηεθμύξ ηαύζδξ ημο μλζημύ μλέμξ πμο μδδβεί ζε απμηθεζζηζηή 

παναβςβή ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα. 

(6 ιμκάδεξ) 

Γ2. Τμ εοπάνζζημ άνςια ημο ακακά μθείθεηαζ ζηδκ έκςζδ: CH3CH2CH2COOCH2CH3. 

i. Να μκμιάζεηε ηδκ παναπάκς έκςζδ. 

ii. Να ανείηε ηνία ζοκηαηηζηά ζζμιενή μιόθμβδξ ζεζνάξ ιε ηδκ έκςζδ αοηή. 

(2 + 3 ιμκάδεξ) 

Γ3. Θμνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ ηαναμκοθζηή έκςζδ (Α) έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα Mr = 86. 

i. Nα πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηό ηύπμ ηδξ έκςζδξ Α. 
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ii. Να ανείηε ηαζ κα μκμιάζεηε όθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο ακηζζημζπμύκ 

ζηδκ έκςζδ Α. 

Γίκμκηαζ Ar(C) = 12, Ar(H) = 1, Ar(O) = 16 

(1 + 5 ιμκάδεξ) 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Σημκ παναηάης πίκαηα παναηίεεκηαζ ηα ειπεζνζηά μκόιαηα μνζζιέκςκ μνβακζηώκ 

εκώζεςκ. Να ιεηαθένεηε ημκ παναηάης πίκαηα ζηζξ απακηήζεζξ ζαξ ηαζ κα ζοιπθδνώζεηε 

ηα ηεκά ημο. 

 Σοκηαηηζηόξ Τύπμξ Διπεζνζηό Όκμια Όκμια ηαηά 

IUPAC 

Θμνεζιέκδ ή 

Αηόνεζηδ 

Έκςζδ 

1. HC ≡ CH Αηεηοθέκζμ   

2. CH2 = CH – Cl Βζκοθμπθςνίδζμ    

3.  Ηζμπνέκζμ 2 – ιέεοθμ – 

1,3 – 

αμοηαδζέκζμ 

 

4.  Αηνοθμκζηνίθζμ Πνμπεκμκζηνίθζμ  

5. CH2 = CH – C ≡ CH Βζκοθαηεηοθέκζμ    

6. CHCl3 Χθςνμθόνιζμ    

7.  Γθοηενίκδ  1, 2, 3 – 

πνμπακμηνζόθδ  

 

8. HOOC – COOH Ολαθζηό μλύ   

9. CH2 = CH – COOH Αηνοθζηό μλύ   

10.  Φμνιαθδεΰδδ  Μεεακάθδ  

11.  Αηεηαθδεΰδδ  Αζεακάθδ  

12. CCl4 Τεηναπθςνάκεναηαξ   

 

(12 ιμκάδεξ) 

Γ2. Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζώζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηέθεζαξ ηαύζδξ ηςκ μνβακζηώκ 

εκώζεςκ πμο ακηζζημζπμύκ ζημοξ ανζειμύξ 1, 2, 3, 5, 8 ηαζ 9 από ημκ πίκαηα ημο 

ενςηήιαημξ Γ1. 

(6 ιμκάδεξ) 
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Γ3. Α) Nα ανείηε πμζεξ από ηζξ εκώζεζξ ημο πίκαηα ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιόθμβδ ζεζνά.  

Β) Να βνάρεηε έκα ζζμιενέξ εέζδξ ηαζ έκα ζζμιενέξ μιόθμβδξ ζεζνάξ ημο ζζμπνεκίμο 

(έκςζδ 3 από ημκ πίκαηα). 

Γ) Να βνάρεηε έκα ζζμιενέξ εέζδξ ηδξ βθοηενίκδξ (έκςζδ 7 από ημκ πίκαηα). 

Γ) Να βνάρεηε ημ ιμνζαηό ηύπμ ημο ηέηανημο ιέθμξ ηδξ μιόθμβδξ ζεζνάξ πμο ακήηεζ δ 

αηεηαθδεΰδδ (έκςζδ 11 από ημκ πίκαηα) ηαζ όθμοξ ημοξ δοκαημύξ ζοκηαηηζημύξ ηύπμοξ 

ημο ιε ηα ακηίζημζπα μκόιαηά ημοξ. 

Δ) Να βνάρεηε ημ ιμνζαηό ηύπμ ημο ηνίημο ιέθμοξ ηδξ μιόθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ 

ημ αηεηοθέκζμ (έκςζδ 1 από ημκ πίκαηα) ηαζ όθα ηα δοκαηά ζοκηαηηζηά ζζμιενή ημο ιε ηα 

ακηίζημζπα μκόιαηά ημοξ. 

(7 ιμκάδεξ) 

Δυχόμαστε Δπιτυχία! 

 

 

 

 

 


