
1 
 

 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΗΜΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ  

Β’ ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 05/ 04/ 2021 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΘΔΜΑΣΩΝ: ΓΚΙΣΑΚΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Με πνμζεήηδ κενμφ ζε αθηίκζμ, πανμοζία ηαηαθοηχκ Ηg, HgSO4, H2SO4, 

θαιαάκεηαζ: 

Α. Καναμκοθζηή έκςζδ 

Β. Αθδεΰδδ  

Γ. Κεηυκδ 

Γ. Αθημυθδ 

(5 μονάδες) 

Α2. Με επίδναζδ ΗCl ζημ 2 – αμοηέκζμ πανάβεηαζ: 

Α. Ιζμιμνζαηυ ιείβια 2 – πθςνμαμοηάκζμ ηαζ 3 – πθςνμαμοηάκζμ  

Β. Μείβια πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ημ 2 – πθςνμαμοηάκζμ ηαζ δεοηενεουκηςξ απυ 

ημ 3 - πθςνμαμοηάκζμ 

Γ. Απμηθεζζηζηά 2 - πθςνμαμοηάκζμ 

Γ. Απμηθεζζηζηά 1 - πθςνμαμοηάκζμ 

(5 μονάδες) 

Α3. Τα ηαοζαένζα ιεηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ εκυξ αθηεκίμο ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα 

αένα (80% N2 ηαζ 20% Ο2) απμηεθμφκηαζ απυ: 

Α. Πενίζζεζα αθηεκίμο, μλοβυκμ, δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ οδναηιμφξ 

Β. Άγςημ, δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ οδναηιμφξ 

Γ. Άγςημ, πενίζζεζα μλοβυκμο, δζμλείδζμ ημο άκεναηα, οδναηιμφξ 

Γ. Γζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ οδναηιμφξ 

(5 μονάδες) 
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Α4. Η επίδναζδ πενίζζεζαξ ανςιίμο, ζε δζαθφηδ CCl4, ζηα αθηίκζα μδδβεί ηεθζηά ζε 

ζπδιαηζζιυ: 

Α. Αθηοθμανςιζδίμο 

Β. Κμνεζιέκμο δζανςιζδίμο 

Γ. Αηυνεζημο δζανςιζδίμο 

Γ. Κμνεζιέκμο ηεηναανςιζδίμο 

(5 μονάδες) 

Α5. Με πνμζεήηδ οδνμβυκμο ζε αθδεΰδεξ πανμοζία ηαηαθφηδ Ni πανάβεηαζ: 

Α. Γεοηενμηαβήξ αθημυθδ 

Β. Πνςημηαβήξ αθημυθδ 

Γ. Κεηυκδ 

Γ. Τνζημηαβήξ αθημυθδ 

(5 μονάδες) 

 

ΘΔΜΑ B  

Β1. i. Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α. αζεακυθδ 

α. ιεεοθμπνμπέκζμ 

β. αμοηακυκδ 

δ. 1 – αμοηίκζμ 

ε. ιεεοθμαμοηάκζμ  

ii. Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ πθήνμοξ ηαφζδξ ηςκ ιμνζαηχκ 

ηφπςκ ηςκ παναπάκς μνβακζηχκ εκχζεςκ. 

(10 μονάδες) 

Β2. Να ακηζβνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ επυιεκςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ πνμζεήηδξ 

ηαζ κα ηζξ ζοιπθδνχζεηε. Να πνμζδζμνίζεηε ημ ηφνζμ ηαζ δεοηενεφμκ πνμσυκ, υπμο αοηυ 

απαζηείηαζ. 

i. 
CH3 CH CH2 + H2O

H2SO4

 
 

ii. 
CH3 C CH+ H2O

H2SO4

HgSO4  
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iii. 
CH3 C CH3

O

+ H2

 
iv. 

CH3 C CH2

CH3

+ H2

  

 
v. 

CH3 C CH + BrH
CCl4

Br2

 
 

vi. 
CH2 CH2 + Cl2

 
 

vii. 
CH2

O

+ H2

 
 

viii. 
CH CH + 2 Br2

CCl4

 
 

ix. 
CH3 CH

O

+ HCN
+ 2H2O / H

+

 
x. 

CH3 C CH3

O

+ HCN
+ 2H2O / NaOH

 
(10 μονάδες) 

Β3. Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ςξ ζςζηέξ ή θακεαζιέκεξ ηαζ κα 

αζηζμθμβήζεηε υθεξ ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

i. O ηακυκαξ ημο Μarkovnikov ηαεμνίγεζ ημ ηφνζμ πνμσυκ ζηζξ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ 

ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ. 

ii. Τμ αηεηοθέκζμ είκαζ ημ ιυκμ αθηίκζμ, ημ μπμίμ ιε πνμζεήηδ κενμφ, πανμοζία 

ηαηαθοηχκ Hg, HgSO4, H2SO4 δίκεζ αθδεΰδδ ςξ ιμκαδζηυ πνμσυκ.   

iii. Με πνμζεήηδ Η2 ζε ηαναμκοθζηέξ εκχζεζξ πανάβεηαζ πνςημηαβήξ, δεοηενμηαβήξ ή 

ηνζημηαβήξ αθημυθδ. 

iv. Η εκοδάηςζδ αθηεκίςκ, πανμοζία H2SO4, μδδβεί ζε ζπδιαηζζιυ ιυκμ δεοηενμηαβχκ 

ή ηνζημηαβχκ αθημμθχκ ςξ ηφνζα ή ιμκαδζηά πνμσυκηα. 

v. Η ηοακοδνζκζηή ζφκεεζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ ακηίδναζδ ακμζημδυιδζδξ. 

(5 μονάδες) 

 

Ni 

Ni 

Pt 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Να πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ πμο ακηζζημζπμφκ ζηα βνάιιαηα A, B, G, 

E, L, M, Z ηαζ Q βζα ημ παναηάης δζάβναιια πδιζηχκ ιεηαηνμπχκ. Σε ακηζδνάζεζξ πμο 

πνμηφπηεζ ηαζ δεοηενεφμκ πνμσυκ απαζηείηαζ δ ακαβναθή ιυκμ ημο ηφνζμο. 

CH3 CH2 C CH
H2O/ HgSO4/H2SO4

A
H2/ Ni

Β

ΗCN

G
2H2O / H

+

E

HCl

L
Br2/ CCl4

M

H2/ Ni

 Z
H2O/ H2SO4

Q

 

(8 μονάδες) 

Γ2. Να ακηζβνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ παναηάης πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ ηαζ κα ηζξ 

ζοιπθδνχζεηε πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά, ακαβνάθμκηαξ ηαζ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ηαηαθφηεξ, 

υπμο απαζηείηαζ. 

i. CvH2v + H2O  

ii. CvH2v-2 + HCl (πενίζζεζα) 

iii. CvH2v-2 + H2O 

iv. CxHy + O2 (πθήνδξ ηαφζδ) 

v. CvH2v+2Ο + O2 (πθήνδξ ηαφζδ) 

(5 μονάδες) 

Γ3. Σημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε 2 θζάθεξ, πςνίξ εηζηέηεξ, πμο πενζέπμοκ ηα αένζα πνμπάκζμ 

ηαζ πνμπέκζμ. Πνμηείκεηε πχξ ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηάεε θζάθδξ. 

(4 μονάδες) 

Γ4. 2,24 L εκυξ αθηζκίμο ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αένα (80% v/v 

Ν2, 20% v/v Ο2) ηαζ πανάβμκηαζ 6,72 L CO2, ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ.  

α. Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ημο αθηζκίμο. 

α. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αένα πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ, ιεηνδιέκμ ζε 

ζοκεήηεξ STP. 

(4 x 2 μονάδες) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 200 mL πνμπζκίμο εενιαίκμκηαζ ιε 300 mL H2, πανμοζία ηαηαθφηδ Ni, μπυηε 

πνμηφπηεζ ιείβια αενίςκ, ημ μπμίμ ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα 

μλοβυκμο. Να ανεεεί:  

α. δ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ζφζηαζδ ημο αενίμο ιείβιαημξ οδνμβυκςζδξ.  

α. μ υβημξ ημο CO2 ηαζ ηςκ οδναηιχκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηδκ ηαφζδ. 

β. μ υβημξ ημο Ο2 πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ ηαφζδ ημο ιείβιαημξ αενίμο οδνμβυκςζδξ. 

Όθμζ μζ υβημζ ηςκ αενίςκ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. 

(4 + 4 + 2 μονάδες) 

 

Γ2. 4,48 L αζεεκίμο ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ δζααζαάγμκηαζ ζε 500 mL δζαθφιαημξ Br2 

ζε δζαθφηδ CCl4 πενζεηηζηυηδηαξ 12,8 % w/v.  

α. Να ελεηάζεηε ακ εα απμπνςιαηζζηεί ημ δζάθοια ανςιίμο. 

α. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιεηααμθή ιάγαξ ημο δζαθφιαημξ ανςιίμο. 

Γίκμκηαζ Ar(Βr) = 80, Ar(C) = 12, Ar(H) = 1 

(4 + 4 μονάδες) 

Γ3. Τμ αηεηοθέκζμ ή αζείκζμ είκαζ δ πνχηδ φθδ βζα ηδ αζμιδπακζηή παναβςβή πμθθχκ 

πνμσυκηςκ, υπςξ ηδξ αηεηαθδετδδξ ηαζ ημο αεκγμθίμο. 

α. Να οπμθμβίζεηε ημ ιέβζζημ υβημ δζαθφιαημξ Br2 0,5 M, ζε δζαθφηδ CCl4, πμο ιπμνεί κα 

απμπνςιαηζζηεί απυ 1,3 g CH ≡ CH. 

α. Η ίδζα πμζυηδηα αηεηοθεκίμο (δδθαδή 1,3 g CH ≡ CH) ακαιεζβκφεηαζ ιε 22,4 L αένα 

(80% Ν2 v/v, 20% v/v Ο2), ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ ηαζ ημ ιείβια ηαίβεηαζ πθήνςξ. Τα 

ηαοζαένζα δζααζαάγμκηαζ ζε αθοδαηζηυ ιέζμ ηαζ ζε πενίζζεζα δζαθφιαημξ αάζδξ, NaOH. 

Να οπμθμβίζεηε: 

i. ηδ ζφζηαζδ ηςκ ηαοζαενίςκ, ζε L, ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ. 

ii. ηδ ιεηααμθή ιάγαξ ημο δζαθφιαημξ αάζδξ, ΝaOH. 

iii. ηδ ιεηααμθή ιάγαξ ημο αθοδαηζημφ ιέζμο. 

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

(3 + 4 μονάδες) 

Δυχόμαζηε Δπιηυχία! 
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