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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΗΜΔΙΑ Β’ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:20/11/2021

ΔΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΑΙΚΑΤΔΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ 

 

ΘΕΜΑ 1
0 

Α. ηηο εξσηήζεηο 1-5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια 

ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε:  

1.Η δσηθή δύλακε (vis vitalis) πίζηεπαλ όηη είλαη: 

ε δύλακε ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ α. 

ε δπλαηόηεηα ησλ νξγαληζκώλ λα παξάγνπλ ρεκηθέο ελώζεηο β. 

ε ηθαλόηεηα ησλ δώσλ λα επηβάιινληαη ζε άιια γ. 

ε ηθαλόηεηα ησλ νξγαληζκώλ λα παξάγνπλ νξγαληθέο ελώζεηο. δ. 

 

2.Μηα από ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ν άλζξαθαο ζρεκαηίδεη κεγάιν αξηζκό ρεκηθώλ ελώζεσλ 

είλαη όηη: 

α. κπνξεί λα ππάξρεη ζε κνξθή ηζνηόπσλ 

β. πεξηέρεηαη ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκόζθαηξαο 

γ. δηαζέηεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα ηέζζεξα κνλήξε ειεθηξόληα 

βξίζθεηαη ζηε θύζε ζε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο δ. 

 

3. To NaCl δηαιύεηαη πεξηζζόηεξν: 

α. ζην νηλόπλεπκα (C2 H5OH) 



2 
 

β. ζην εμάλην (C6 H14) 

γ. ζην λεξό 

δ. ζην αζεηόλ (CH3 COCH3 ) 

 

 

4. Αθόξεζηε νξγαληθή έλσζε ραξαθηεξίδεηαη ε: 

CH3CH=O  α. 
 
 CH3CH2OCH2CH3 β. 
 

CH2=CHCH2COOH  γ. 
 

CH3COOCH3  δ. 
 

 

5. Τδαηηθό δηάιπκα ΙΟΗ έρεη ζπγθέληξσζε 1,5Μ. Αλ πξνζζέζνπκε λεξό, ην αξαησκέλν 

δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη είλαη δπλαηό λα έρεη ζπγθέληξσζε: 

1,5Μ α. 
 

2 M  β. 
 

1,6M  γ. 
 

1,2Μ δ. 
 (15 μονάδες) 

Β. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ: 

 1.Σν 1 mol είλαη ε ………… κηαο νπζίαο πνπ πεξηέρεη ……….ζσκαηίδηα. 

 2.Αξσκαηηθέο  νλνκάδνληαη (ζπλήζσο) νη…………… ελώζεηο    πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

έλα ……………δαθηύιην. 

 3.Άθπθιεο νλνκάδνληαη νη νξγαληθέο ελώζεηο ζηηο νπνίεο ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα ελώλνληαη 

ζε ………….ή ………………..αλζξαθηθή αιπζίδα. 

 4.Οηαλ ζε κηα νξγαληθή έλσζε όια ηα άηνκα ηνπ……………… ζπλδένληαη κόλν κε 

………………   …………………, ε έλσζε απηή νλνκάδεηαη θνξεζκέλε, ελώ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε νλνκάδεηαη……………… 

(10 μονάδες) 
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ΘΔΜΑ 2ο 

Α. Να γξάςεηε ηνπο εμήο  οριζμούς γηα ηηο νξγαληθέο ελώζεηο:  

αθόξεζηε  α) 

άθπθιεο   β) 

αξσκαηηθέο  γ) 

θνξεζκέλε  δ) 
 

ηζνθπθιηθέο   ε) 
 

αιεηθπθιηθέο ζη) 

(12 μονάδες) 

 

Β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο νξγαληθέο ελώζεηο κορεζμένες ή ακόρεζηες: 

 
.CH3CHCH=CH2 α

          │ 
          CH3 
 

CH3CH2CH2OH β.
 

CH2=CHCH2CH3 γ.
 

CΗ2 = C = CΗ2 δ.
 

CH ≡ C ―CH=O ε.
(4 μονάδες) 

 

 

Πνηέο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηές θαη πνηεο λάθος θαη λα αηηηνινγήζεηε Γ) 

ηελ απάληεζε ζαο. 

α) ε ζρεηηθή  κνξηαθή κάδα (κνξηαθό βάξνο) ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ κεηξηέηαη ζε 

γξακκάξηα. 

β) ην 1 mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε STP ζπλζήθεο θαηαιακβάλεη όγθν ζε 22,4 

L.  

γ) ην 1 mol κνξίσλ ζηδήξνπ δπγίδεη ην ίδην κε ην 1 mol αηόκσλ ζηδήξνπ. 

δ) όζν κεγαιύηεξν είλαη ην Μr κηαο ρεκηθήο έλσζεο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε κάδα 

ηνπ κνξίνπ ηεο. 
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ε) ν άλζξαθαο ζρεκαηίδεη πνιιέο ελώζεηο, γηαηί έρεη ηέζζεξα κνλήξε ειεθηξόληα. 

 ζη) κηα νξγαληθή έλσζε πνπ πεξηέρεη απιό  δεζκό ζεσξείηαη αθόξεζηε 

(9 μονάδες) 

 

 

ΘΔΜΑ 3ο 

A) Πόζα ιίηξα  δηαιύκαηνο πδξνρισξίνπ (HCl) 2 Μ αληηδξνύλ πιήξσο κε 21,2 αλζξαθηθνύ 

λαηξίνπ(Na2 CO3 ); 

 

(9 μονάδες) 

B) ε δνρείν όγθνπ 0,82 L θαη ζε ζεξκνθξαζία 227 0C εηζάγεηαη αέξην κείγκα πνπ πεξηέρεη 

8,8 g CO2 θαη 8,4 g Ν2. Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε πνπ αζθεί ην κείγκα ησλ αεξίσλ. 

 
Δίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(C)=12, Αr(O)=16, Αr(Ν)= 14. 
R=0.082 atm∙L /mol∙K 
 
 

(8 μονάδες) 

Γ) Γηαηί ν άλζξαθαο ζρεκαηίδεη ηόζν κεγάιν αξηζκό ελώζεσλ; 

 (8 μονάδες) 

ΘΔΜΑ 40 

Α) Να αληηζηνηρίζεηε ηα γξάκκαηα κε ηνπο αξηζκνύο: 

ΜΟΡΘΑΙΟ ΣΤΠΟ ΥΕΣΘΙΗ ΜΟΡΘΑΙΗ ΜΑΖΑ 

. Ο2 Α  44 1.

CO2 Β.  28 2.

N2 Γ.  48 3.

O3 Γ.  32 4.

H2S Δ.  34 5.

Δίλνληαη νη ηηκέο ησλ: Αr(C)=12, Αr(O)=16, Αr(Ν)=14 , Αr(Η)=1, Αr(S)=32 

(5 μονάδες) 
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B) Δηαζέηνπκε έλα δνρείν όγθνπ 0,448 L πνπ πεξηέρεη αέξην CO2  ζε STP ζπλζήθεο. 

α. ε πόζα mol αληηζηνηρεί ε πνζόηεηα απηή; 
 
β. Πόζα κόξηα αεξίνπ πεξηέρνληαη ζην δνρείν; 
 
γ. Πόζν δπγίδεη ην αέξην; 
 
δ. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο αηόκσλ νμπγόλνπ; 
 
Δίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Αr(C)=12, Αr(O)=16 
ηαζεξέο : Αξηζκόο Avogadro NA= 6,02 ∙1023  mol-1 

(12 μονάδες) 

 

 

 

Γ) 1,6g CH4 θαίγνληαη πιήξσο κε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα Ο2. Να ππνινγίζεηε ηελ κάδα 

ηνπ λεξνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη θαη ηνλ όγθν ηνπ CO2 κεηξεκέλν ζε STP ζπλζήθεο. 

CH4 +2O2 → CO2 +2H2O 

Δίλνληαη Αr(C)=12, Αr(O)=16, Αr(Η)=1 

 

 

(8 μονάδες) 

 

 

 

 




