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Ονοματεπώνυμο: …………………………………………….. 

Ημερομηνία: 19/03/2020 

 

ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

         Διάρκεια: 3 ώρες 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις A1 έως και 

Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

 

Α.1. Το αιθίνιο (ακετυλένιο) δίνει  

A. Αντιδράσεις προσθήκης 

B. Αντιδράσεις πολυμερισμού 

C. Αντιδράσεις όξινου χαρακτήρα 

D. Όλα τα παραπάνω είδη αντιδράσεων.     Μονάδες 5 

 

Α.2. Ποιο αέριο είναι κυρίως υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

A. Το διοξείδιο του άνθρακα. 

B. Τα οξείδια του αζώτου 

C. Το όζον 

D. Τα οξείδια του θείου.       Μονάδες 5 

 

Α.3. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν έχει συντακτικά ισομερή; 

A. C3H6O 

B. C3H6 

C. C4H10 

D. C2H6O          Μονάδες 5 

 

Α.4. Ο ρόλος του καταλυτικού μετατροπέα στο αυτοκίνητο είναι: 

A. Συγκράτηση των αερίων ρύπων 

B. Μείωση της ποσότητας των καυσαερίων 

C. Μετατροπή καυσαερίων σε λιγότερο επιβλαβείς ουσίες. 

D. Αύξηση της απόδοσης του κινητήρα.     Μονάδες 5 

Α.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

A. Το 3ο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων έχει μοριακό τύπο C4H8. 
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B. Η ποιότητα της βενζίνης ως καύσιμο δεν μπορεί να μετρηθεί. 

C. Οι ενώσεις CH2=CH2 και CH4 μπορούν να αντιδράσουν με Na. 

D. Με προσθήκη νερού στο αιθίνιο παράγεται αιθανόνη. 

E. Η ένωση C2H4O είναι κορεσμένη μονοσθενής κετόνη.   Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να ονομαστούν οι παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

A. 

CH3 CH

CH3

O CH3

 

B. 

C

O

O CH

CH3

CH3

CH3

 

C. 

CH CH

CH3

CH

OH

C

CH3

CH2

 
D. C C CH OCH3  

E. C

O

OHCCCH3  

F. CH3 CH C CH2 

G. 

CH2 C C

CH3

CH3

O  

H. 

CH3 C C

CH3 CH3

CH3

 

           Μονάδες 8 

 

Β2. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των παρακάτω ενώσεων: 

A. Βουτανάλη 

B. Αιθυλο – ισοπροπυλο – αιθέρας  

C. 3-βουτεν – 1 – όλη 

D. 2 – μεθυλο – 1 – πεντεν – 3 – όνη  

E. Μεθανικός προπυλεστέρας 

F. Τετραμεθυλο βουτάνιο 

G. 2,2 – διμεθυλο – 3 – βουτινικό οξύ 

H. 3 – αιθυλο – 2 – μεθυλο – πεντάνιο     Μονάδες 8 

 

 Β3. Να γράψετε και να ονομάσετε όλα τα δυνατά συντακτικά ισομερή που αντιστοιχούν 

στον παρακάτω μοριακό τύπο: C4H8O2      Μονάδες 9  

 

ΘΕΜΑ Γ 
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Γ1. Ένα πολυμερές του προπενίου έχει Mr=21000. Να βρεθεί από πόσα μονομερή 

αποτελείται το πολυμερές και να γραφεί η χημική εξίσωση της αντίδρασης πολυμερισμού 

του. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(H)=1 , Ar(C)=12   Μονάδες 5 

 

Γ2. Δείγμα ξηρού βιοαερίου αποτελείται μόνο από CH4 και CO2 και έχει όγκο 80L. Το δείγμα 

καίγεται πλήρως με τον απαιτούμενο ατμοσφαιρικό αέρα μέσα σε θάλαμο καύσης. Στα 

καυσαέρια βρέθηκαν 120L H2O. 

A. Να γράψετε την χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται.  

B. Να υπολογίσετε:  

i. τον όγκο (σε L) καθενός από τα συστατικά του βιοαερίου.  

ii. Τον συνολικό όγκο (σε L) του αέριου μείγματος που εξέρχεται από τον θάλαμο 

καύσης.  

Δίνεται: Όλοι οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα 

είναι: 20 % v/v O2         Μονάδες 4+8+8 

 

ΘΕΜΑ Δ 

A. 3,9g αιθινίου αντιδρούν πλήρως με Η2, παρουσία καταλύτη Ni. Να γράψετε τη χημική 

εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση και να υπολογίσετε τη μάζα του οργανικού 

προϊόντος. 

B. 3,9g αιθινίου διαβιβάζονται σε 200mL διαλύματος Br2 σε CCl4, περιεκτικότητας 

8%w/v. Να εξετάσετε αν αποχρωματίζεται το διάλυμα Br2. 

Δίνεται: Ar (Br) = 80 

C. 15,6g αιθινίου καίγονται τέλεια με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα (20% O2, 80% N2 

v/v). 

i. Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα, σε stp συνθήκες, που απαιτείται για την 

παραπάνω καύση. 

ii. Να υπολογίσετε τη μάζα των υδρατμών και τον όγκο του CO2 σε stp που 

παράγονται. 

iii. Ποια είναι τα καυσαέρια που προκύπτουν από την παρακάτω καύση; 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες : Αr(H)=1 , Ar(C)=12, Ar (Br) = 80   

          Μονάδες 5+6+6+5+3 

 

Καλή Επιτυχία! 


