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                                                                                              Είμαςτε τυχεροί που είμαςτε δάςκαλοι. 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

Ον/μο :                                                              64  

Ύλη      :  Υδρογονάνθρακες-αλκοόλες       Β΄ Λυκείου  

                       21-02-2016. 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ.  

 α)   Ποια από τισ επόμενεσ ενώςεισ είναι αλκοόλθ;  

  i.     CH3 – C – OH      ii.   C6H5CH2OH  

               O    

 

 

  iii.      iv.                

 

 

 β)   Ποια από τισ παρακάτω ενώςεισ δεν μπορεί να παραςκευαςτεί με προςκικθ

        H2O ςε ακόρεςτο υδρογονάνκρακα;  

  i.     CH3CH2OH     ii.   CH3CCH3 

                                 O   

  iii.   CH3CH2CH2OH     iv.   CH3CH = O  

 

 γ)   Με επίδραςθ αλκοολικοφ διαλφματοσ ςε 2 – χλωροβουτάνιο ςχθματίηεται:  

  i.     αποκλειςτικά 1 – βουτζνιο,   ii.   ιςομοριακό μίγμα αλκενίων,  

  ii.   ωσ κφριο προϊόν το 1 – βουτζνιο,  iv.  ωσ κφριο προϊόν το 2 – βουτζνιο 

OH 

CH3 

OH 

OH 
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 δ)   3 mol CH3COOH αναμιγνφονται με 3 mol CH3CH2OH παρουςία καταλφτθ H2SO4. 

        Η ποςότθτα τθσ οργανικισ ζνωςθσ που παράγεται είναι:  

  i.   2 mol     ii.   3 mol    iii.   6 mol  

 

 ε)   Ποια από τισ επόμενεσ ενώςεισ δεν αποχρωματίηει το όξινο διάλυμα KMnO4, 

       ενώ αντιδρά με Na και ελευκερώνει αζριο Η2;  

i. διαικυλο αικζρασ  

ii. αικανάλθ  

iii. μεκυλο – 2 – προπανόλθ  

iv. 1 – προπανόλθ  

   

Α2. Ποιεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ;  

 α)   Αλκοόλεσ ονομάηονται όλεσ οι οργανικζσ ενώςεισ οι οποίεσ περιζχουν ςτο μόριό 

        τουσ υδροξφλιο (ΟΗ).  

 β)   Η απλοφςτερθ κορεςμζνθ μονοςκενισ και δευτεροταγισ αλκοόλθ ζχει μοριακό 

        τφπο C3H7OH.  

 γ)   Όλεσ οι αλκοόλεσ αντιδροφν με Na και με CH3COOH.  

 δ)   Οι καρβονυλικζσ ενώςεισ δίνουν αντιδράςεισ προςκικθσ με Η2 .  

 ε)   Η αικανόλθ παραςκευάηεται ςε πετροχθμικά εργοςτάςια με πρώτθ φλθ αλκζνιο.  

  

         (Μονάδεσ 20+5 = 25). 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να ςυμπλθρώςετε τισ χθμικζσ εξιςώςεισ των παρακάτω αντιδράςεων.  

 α)   CH3CH = CH2                  +          HCl          →        

 β)   CH3CH2CCl2CH3               +          2KOH     
ό 


      

 γ)   CH2 = CHCN                                               
ό      

 δ)   . . .                                    +          . . .           →           CH3CH2CHCH3    

                          Cl    

 ε)   CH3C ≡ CH                       +         . . .           →            . . .     +        H2 ↑    
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 στ) CH3C = CH2 + H2O 
𝐻+  
    . . .  

       CH3   

 ζ)   CH3CH2OH   + Na →   

 η)   CH3CH2OH  2 4. H

140 o
SO

C


  . . . + . . .  

 θ)   . . . + . . .  ⇌  CH3COOCH2CH2CH3 + H2O  

 

Β2. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των επόμενων οργανικών ενώςεων.  

 .α)   Η ζνωςθ C5H12O (Β) αντιδρά με Na και ελευκερώνει αζριο Η2, ενώ δεν   

        αποχρωματίηει το όξινο διάλυμα KMnO4.  

 β)   Η αλκοόλθ C3H7OH (Γ) με οξείδωςθ ςχθματίηει μίγμα δφο οργανικών προϊόντων.  

 γ)   Αλκζνιο Δ αντιδρά με Η2Ο. Η οργανικι ζνωςθ που παράγεται οξειδώνεται προσ 

        καρβοξυλικό οξφ.  

 

Β3. Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικών μετατροπών:  

 

CvH2v 2+ H O

H   B 4

2 4

+ KMnO

H SO
  C4H8O      A 2

4

+ Br

CCl
  Δ 

+ 2KOH

αλκοόλη, θ
  C4H6 

3

+ CuCl

NH
      

  (A)           (Γ)        (Ε)   

 

 Να γραφοφν οι ςυντακτικοί τφποι των οργανικών ενώςεων Α ζωσ Ε.  

 

         (Μονάδεσ 9+6+10 = 25).  

ΘΕΜΑ Γ 

Με ελαφριά κζρμανςθ 90 mL αερίου μείγματοσ υδρογόνου, αλκενίου Α και αλκινίου Β 

παρουςία Ni ςε κλειςτό δοχείο, απομζνουν τελικά 40 mL ενόσ και μόνο  αερίου κορεςμζνου 

υδρογονάνκρακα Γ μζςα ςτο δοχείο.  

 

Γ1. Οι όγκοι των Α και Β ςτο αρχικό μείγμα είναι αντίςτοιχα:  

 α)   20mL και 20 mL   β)   30 mL και 30 mL   γ)   30 mL και 10 mL 

 δ)   10 mL και 30 mL 
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Γ2. 90 mL του ίδιου αερίου μείγματοσ καίγονται πλιρωσ με αζρα (20% v/v O2 – 80% v/v 

 N2) και παράγονται 120 mL CO2. Οι αζριοι υδρογονάνκρακεσ του μείγματοσ είναι:  

 α)   C2H4 και C2H2   β)   C3H4 και C3H6   γ)   C2H4 και C3H4   

 δ)   C3H6 και C2H2  

 

Γ3. Ο ελάχιςτοσ όγκοσ αζρα που απαιτείται για τθν πλιρθ καφςθ είναι ίςοσ με:  

 α)   875 mL   β)   1000 mL   γ)   800 mL   δ)   200 mL  

 Όλοι οι όγκοι των αερίων μετρώνται ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ.  

 

         (Μονάδεσ 25). 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Μία άκυκλθ κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ Α ζχει περιεκτικότθτα ςε οξυγόνο ίςθ με 

21,62% w/w.  

Δ1. Ο μοριακόσ τφποσ τθσ Α είναι:  

 α)   C4H10O   β)   C5H11OH   γ)   C4H8OH   δ)   C3H7OH  

 

Δ2. Οι δυνατοί ςυντακτικοί τφποι τθσ Α είναι:  

 α)   3    β)   4    γ)   7    δ)   8  

Δ3. Τα ιςομερι ομόλογθσ ςειράσ τθσ Α είναι:  

 α)   3    β)   4    γ)   7    δ)   8  

 

Δ4. χ g τθσ Α κερμαίνονται παρουςία H2SO4 ςτουσ 170 οC και παραςκευάηεται ζνωςθ Β. 

 Η ποςότθτα τθσ Β χωρίηεται ςε 2 ίςα μζρθ. Το 1ο μζροσ ενυδατώνεται ςε όξινο 

 περιβάλλον και παράγει ζνωςθ Γ, ιςομερι τθσ Α, θ οποία δεν αποχρωματίηει το 

 ιώδεσ όξινο διάλυμα του KMnO4. Η Α είναι θ:  

 α)   2 – βουτανόλθ     β)   μεκυλο 1 – προπανόλθ  

 γ)   μεκυλο – 2 – προπανόλθ    δ)   1 – πεντανόλθ  
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Δ5. Το 2ο μζροσ τθσ Β αποχρωματίηει πλιρωσ 200 mL διαλφματοσ Br2 ςε CCl4 8% w/v. Η 

 ποςότθτα χ είναι ίςθ με:  

 α)   12,0 g   β)   14,8 g   γ)   7,4 g   δ)   17,6 g  

 

Δ6. Άλλα χ g τθσ Α χωρίηονται ςε δφο ίςα μζρθ. Το 1ο μζροσ οξειδώνεται πλιρωσ με 

 περίςςεια όξινου διαλφματοσ KMnO4 και παράγει ζνωςθ Δ. Η Δ αντιδρά με το 2ο 

 μζροσ τθσ Α ςε όξινο περιβάλλον και ςχθματίηονται 9,6 g οργανικοφ προϊόντοσ Ε. Το 

 όνομά του είναι:  

 α)   μεκυλοπροπανικόσ βουτυλεςτζρασ       

 β)   προπανικόσ προπυλεςτζρασ       

 γ)   βουτανικόσ δευτεροταγισ βουτυλεςτζρασ      

 δ)   μεκυλοπροπανικόσ ιςοβουτυλεςτζρασ  

 

Δ7. Το ποςοςτό του Α που αντζδραςε με το Β είναι:  

 α)   100%   β)   66,7%   γ)   33,3%   δ)   50%  

 

         (Μονάδεσ 25).  

 

 


