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ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α5 , να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό και δίπλα το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. 

 

Α1. Το φυσικό αέριο είναι αέριο μίγμα υδρογονανθράκων με βασικό του συστατικό: 

 α. το C5H12             

 β. το CH4              

 γ. το CΟ2               

 δ. το C2H4 

Μονάδες 4 

 

Α2. Ποια από τις παρακάτω άκυκλες οργανικές ενώσεις δεν αντιδρά με το Br2 σε 

διαλύτη CCl4;  

 α. το C4H10             

 β. το C4H6             

 γ. το C3Η4              

 δ. το C3H6  

Μονάδες 4 

 

Α3. Τα προϊόντα της τέλειας καύσης μια οργανικής ένωσης είναι:  

 α. CΟ2 και H2O      

 β. CΟ και C           

 γ. CΟ και H2O        

 δ. CH4 και H2O 

Μονάδες 4 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Α4. Το πολυβίνυλοχλωρίδιο (PVC) είναι ένα πολυμερές που σχηματίζεται από τον 

πολυμερισμό του: 

α. H2C CH2  

β. 
H2C CH

CH3  

γ. 
H2C CH

Cl  

δ. 
H2C CH

CN  

Μονάδες 4 

 

Α5. Κατά την προσθήκη HCl σε 1-βουτένιο το κύριο προϊόν που προκύπτει είναι: 

 α. 2-χλωροβουτάνιο 

 β. 1-χλωροβουτάνιο 

 γ. 1-χλωροπροπάνιο 

 δ. 1,2-διχλωροβουτάνιο 

Μονάδες 4 

 

A6. Να αντιστοιχήσετε τις διεργασίες της Στήλης Ι με τα προϊόντα της Στήλης ΙΙ. 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Προσθήκη Η2 σε αιθένιο α. 
H2C CH2

CH3 v
 

2. 
Επίδραση περίσσειας ΗΙ σε 

προπίνιο 
β. 

CH3CHCH3

OH  

3. Πολυμερισμός προπενίου γ. CH3 C CH3

I

I

 

4. Προσθήκη Η2Ο σε προπένιο δ. CH3CH3 

5. Προσθήκη Η2Ο σε ακετυλένιο ε. CH3CH=O 

 

Μονάδες 5 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

1. 
Με την προσθήκη Η2Ο στα αλκένια σχηματίζονται αλκάνια  

2. 
Το αργό πετρέλαιο εξάγεται με άντληση μέσω γεωτρήσεων σε 

στεριά ή θάλασσα.  

3. 
Η νάφθα αποτελείται κυρίως από αλκάνια με 10-14 άτομα 

άνθρακα.   

4. 
Πετροχημικά ονομάζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται με 

πρώτη ύλη το πετρέλαιο ή τα παράγωγά του.  

5. Η βενζίνη αποτελείται από μίγμα ισομερών οκτανίων.  

6. 

Καταλυτική αναμόρφωση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία 

υδρογονάνθρακες με ευθεία αλυσίδα μετατρέπονται σε 

υδρογονάνθρακες με διακλαδισμένη αλυσίδα.  

7. 
Το βιοαέριο παράγεται κατά την αναερόβια σήψη οργανικών 

υλικών γνωστά ως βιομάζα.  

8. 
Οι καύσεις ανόργανων ή οργανικών ενώσεων είναι ενδόθερμες 

αντιδράσεις.  

9. 
Τα αλκίνια έχουν όξινο χαρακτήρα και συμμετέχουν σε 

αντιδράσεις αντικατάστασης με μέταλλα.  

10. 
Τα ΝΟ, ΝΟ2, CO, SO2 και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικοί ρύποι.  

 

Μονάδες 10 

Β2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με μία ή περισσότερες λέξεις: 

Πυρόλυση ονομάζεται η ___(1)_____  των Η/C σε υψηλή ___(2)_____ και 

___(3)_____  χωρίς αέρα και παρουσία ____(4)_____ 

Κατά την πυρόλυση των αλκανίων τα ___(5)___ μόρια μετατρέπονται σε 

___(6)____  . Η σπουδαιότερη εφαρμογή της πυρόλυσης των αλκανίων είναι η  

___(7)____    π.χ. της βενζίνης. Ο αριθμός οκτανίου της βενζίνης μπορεί να 

αυξηθεί με την ____(8)____ . 

Μονάδες 8 

Β3. Τρία δοχεία Α, Β και Γ περιέχουν τις ενώσεις : CH3CH3, CH2═CH2, CH≡CH, χωρίς 

να γνωρίζουμε το περιεχόμενο του κάθε δοχείου. Με βάση τις παρακάτω 

πληροφορίες να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο και να 

γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε 

περίπτωση : 

▪ Το περιεχόμενο των δοχείων Α και Β αποχρωματίζουν το διάλυμα Br2 σε CCl4. 

▪ Το περιεχόμενο του δοχείου B αντιδρά με Na ελευθερώνοντας αέριο. 

Μονάδες 7 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένες τις παρακάτω αντιδράσεις και να 

ονομάσετε τα προϊόντα που δημιουργούνται: 

1) CH2═CH2   +   H2O   
𝐻2𝑆𝑂4 
→       

2) HC≡CH    +  H2Ο    
 𝐻𝑔 /𝐻2𝑆𝑂4 /  𝐻𝑔𝑆𝑂4                 
→                         

3) HC≡CH  +  HCl  
             
→     ……..   

       +𝐻𝐶𝑙     
→        (τελικό προϊόν) 

4) CH3CH=CHCH3   +  H2O  
       𝐻2𝑆𝑂4          
→            

5) CH3CH=CH2   +   HCl  
               
→     

6) CH3C≡CH  +  H2   
𝑁𝑖   
→   ……….

+𝐻2/𝑁𝑖  
→        (τελικό προϊόν) 

7) CH3CH2C=CH2   +   H2O   
𝐻2𝑆𝑂4
→     

8) CH2=CHCH3   
𝜋𝜊𝜆𝜐𝜇𝜀𝜌𝜄𝜎𝜇ό𝜍
→           

9) HC≡CH  +  Na  
               
→     

+  Cl2  
               
→     10)    

 

 

Μονάδες  10 

 

Γ2. Να γράψετε τις αντιδράσεις σύνθεσης των παρακάτω ενώσεων. Οι ενώσεις 

παρασκευάζονται από αντιδράσεις προσθήκης ανόργανων ενώσεων σε αλκένια ή 

αλκίνια. 

 

1. 
CH3CHCH3

Br  

2. CH3CCH3

Br

Br

 

3. 
CH3CCH3

O  

4. 
CH3CHCH2

Br Br  

 

Μονάδες 8 

CH3 C CH2

CH3
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ3. 400 mL προπανίου καίγονται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα ατμοσφαιρικού 

αέρα (20% v/v O2, 80% v/v N2) σε ορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

α) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της καύσης του προπανίου.  (μονάδες  2) 

β) Πόσα mL CO2 παράγονται; (μονάδες  2) 

γ)  Πόσα mL ατμοσφαιρικού αέρα καταναλώθηκαν; (μονάδες 3) 

Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. 4,48 L αλκενίου Α , μετρημένα σε STP συνθήκες, καίγονται πλήρως με O2 οπότε 

παράγονται 7,2 g H2O. 

α) Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του αλκενίου Α.  (μονάδες 2) 

β) 0,5 mol του αλκενίου Α αντιδρούν πλήρως με νερό παρουσία καταλύτη. Να 

υπολογίσετε την ποσότητα (g) του σχηματιζόμενου τελικού προϊόντος. 

(μονάδες 3) 

γ) Μίγμα που αποτελείται από 300 mL του αλκενίου Α και x mL προπανίου 

αναφλέγεται , οπότε παράγονται 1800 mL CO2 , μετρημένα στις ίδιες συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας. Να υπολογιστεί ο όγκος του προπανίου και ο όγκος 

των υδρατμών που παράγεται από την καύση του μίγματος. (μονάδες 5) 

δ) Από τον πολυμερισμό του αλκενίου προκύπτει πολυμερές σχετικής μοριακής 

μάζας 140000. Από πόσα μόρια μονομερούς αποτελείται το πολυμερές; 

(μονάδες 3) 

Μονάδες 13 

Δ2. Ποσότητα ακετυλενίου αντιδρά πλήρως με κόκκινο διάλυμα Br2 σε CCl4 16% w/v και 

το αποχρωματίζει. Το παραγόμενο προϊόν έχει μάζα 69,2 g. 

α) Ποια η μάζα του ακετυλενίου που αντέδρασε;  (μονάδες 4) 

β) Ποιος ο όγκος του διαλύματος Br2 που χρησιμοποιήθηκε; (μονάδες 5) 

γ) Ίση ποσότητα ακετυλενίου αντιδρά πλήρως με Να. Να βρεθεί ο όγκος του 

αερίου που παράγεται.  (μονάδες 3 ) 

Μονάδες 12 

 Δίνονται (Ar) :  C:12, O:16, H:1, Br:80 

 

Καλή Επιτυχία!!!! 
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