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ΘΕΜΑ 10 

Α. Σηζξ ενςηήζεζξ 1-5, κα βνάρεηε ζημ ηεηνάδζό ζαξ ημκ ανζειό ηδξ 

ενώηδζδξ ηαζ δίπθα ημ βνάιια πμο ακηζζημζπεί ζηδ ζςζηή απάκηδζδ:  

 

1) Υδνμβμκάκεναηαξ έπεζ ιμνζαηό ηύπμ C4H10. Ο οδνμβμκάκεναηαξ αοηόξ 
ακήηεζ:  
α. ζηα αθηάκζα  
α. ζηα αθηίκζα  
β. ζηα αθηέκζα  
δ. ζηα αθηαδζέκζα. 
 
 
2) Τμ πνώημ ιέθμξ ηδξ μιόθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ 
αθημμθώκ:  
α. δζαεέηεζ 3 άημια C ζημ ιόνζό ηδξ 
α  δζαεέηεζ 2 άημια C ζημ ιόνζό ηδξ  
β. είκαζ δ πδιζηή έκςζδ ιε Μ.Τ. C2H4O 
δ. είκαζ δ CH3OH. 
 
 
3) Οζ μνβακζηέξ εκώζεζξ: 1-αμοηίκζμ ηαζ 2-πεκηίκζμ: 
α. έπμοκ ίζμ ανζειό αηόιςκ άκεναηα ζημ ιόνζό ημοξ. 
α. έπμοκ έκα ηνζπθό δεζιό ιεηαλύ αηόιςκ άκεναηα ζημ ιόνζό ημοξ  
β. είκαζ ημνεζιέκεξ. 
δ. έπμοκ έκα δζπθό δεζιό ιεηαλύ αηόιςκ άκεναηα ζημ ιόνζό ημοξ 
 

 

4) Πμζα από ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ζζπύεζ βζα ημ πνμπέκζμ ηαζ βζα ημ 1-
αμοηέκζμ: 
 
α. είκαζ αθηάκζα 
α. πενζέπμοκ ακά ιόνζμ ημκ ίδζμ ανζειό αηόιςκ οδνμβόκμο 
β. ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιόθμβδ ζεζνά 
δ. είκαζ ζζμιενείξ εκώζεζξ. 
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5)Τμ δεύηενμ ιέθμξ ηδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ μκμιάγεηαζ: 
 
α. αζεέκζμ 
α. πνμπέκζμ 
β. 2-πνμπέκζμ 
δ. αζείκζμ 

 

(25 μονάδες) 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Α) Να ακηζζημζπίζεηε ηα ζημζπεία ηδξ πνώηδξ ζηήθδξ ιε ηα ζημζπεία ηδξ 
δεύηενδξ ζηήθδξ. 
 
1. αθηάκζα  α. CvH2v-2 
         
2. αθηίκζα   α. CvH2v+2O 
         
3. αθημόθεξ   β. CvH2vO2 
        
4. αθδεΰδεξ  δ. CvH2v+2 
        
5. εζηένεξ   ε. CvH2vO           

(9 μονάδες) 
    

 

Β) Να ανεεμύκ μζ ζοκηαηηζημί ηύπμζ ηςκ ηαναμκοθζηώκ εκώζεςκ ιε ιμνζαηό 
ηύπμ C4H8O. 
 

 (8 μονάδες) 
 

 

Γ) Να παναηηδνίζεηε ιε Σ ηζξ πνμηάζεζξ πμο είκαζ ζςζηέξ ηαζ ιε Λ ηζξ 
πνμηάζεζξ πμο είκαζ θακεαζιέκεξ. 
 
1.Η ηαύζδ είκαζ ελώεενιδ ακηίδναζδ. 
 
2.Η κάθεα ιε πονόθοζδ δίκεζ αένζμ κάθεαξ, αεκγίκδ ηαζ ιίβια ηαηώηενςκ 
οδνμβμκακενάηςκ. 
 
3.Τμ ανβό πεηνέθαζμ ιεηαηνέπεηαζ ζε ειπμνεύζζια ηαύζζια ιε ηδ δζύθζζδ. 
 
4.Η αεκγίκδ θαιαάκεηαζ ιόκμ από ηδκ ηθαζιαηζηή απόζηαλδ ημο ανβμύ 
πεηνεθαίμο. 
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5.Εκώζεζξ πμο έπμοκ ημ ίδζμ ιμνζαηό ηύπμ αθθά δζαθμνεηζηό ζοκηαηηζηό ηύπμ 
είκαζ ζζμιενείξ. 
 
6.Πεηνέθαζμ είκαζ έκα οβνό μνοηηό ιε εηαημκηάδεξ μοζίεξ ηονίςξ ζηενεώκ 
οδνμβμκακενάηςκ. 

 

7.Αθεζηοηθζηέξ μκμιάγμκηαζ όθεξ μζ ανςιαηζηέξ ζζμηοηθζηέξ εκώζεζξ. 

8.Η αεκγίκδ είκαζ ιίβια οδνμβμκακενάηςκ ιε 8 έςξ 10 άημια άκεναηα ζημ 

ιόνζμ ημοξ. 

(8 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Α) Να βναθεί μ ιμνζαηόξ ηύπμξ  ημο 1μο ηαζ ημο 3μο ιέθμοξ ηδξ μιόθμβδξ 
ζεζνάξ: 
 
1) ηςκ αθηεκίςκ 
 
2)ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκώκ αθδεϋδώκ 

(8 μονάδες) 

 

Β) Τζ μκμιάγμοιε μιόθμβδ ζεζνά ηαζ πμζα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ; 

(5 μονάδες) 

 

Γ) Να βνάρεηε ημοξ ζσνηακηικούς ηύποσς ηςκ εκώζεςκ: 

1) πεκηακάθδ 

2) 3-πεκηακόκδ 

3) αμοηακζηό μλύ 

4) 4-πεκηεκ-1-όθδ  

5) ιεεακζηόξ ιεεοθεζηέναξ 

6) δζιέεοθμαζεέναξ 

(12 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ 4ο 

 

Α) Πμζόηδηα Ν2 ίζδ ιε 70 g ακηζδνά πθήνςξ ιε Η2.  Να οπμθμβίζεηε ημκ όβημ 
ηδξ αένζαξ ΝΗ3 πμο πανάβεηαζ, ιεηνδιέκμ ζε ζοκεήηεξ STP.Δίκεηαζ: 
Αr(Ν)=14,  Αr(Η)=1 

(8 μονάδες) 

 
 

Β) Σε  πμζα ομόλογη ζειρά ακήηεζ ηαεειία από ηζξ παναηάης εκώζεζξ; 

1) πνμπακάθδ 

2) αζεακζηό μλύ 

3) αζεακόθδ 

4) αζεέκζμ 

5) αμοηακόκδ 

(8 μονάδες) 

 
 

Γ) Να ανείηε ηαζ κα μκμιάζεηε ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο 

ακηζζημζπμύκ ζημοξ ιμνζαημύξ ηύπμοξ: 

1) C5H11OH 

2) C5 H10 

 (9 μονάδες) 

 


