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Σσέδιο Μαθήμαηορ 

«Αληηδξάζεηο Πξνζζήθεο ζε Αθόξεζηνπο 

Τδξνγνλάλζξαθεο» 

 

Τάξη: Γ΄ Λπθείνπ 

Μάθημα: Υεκεία Θεηηθήο Καηεύζπλζεο 

Σκοπόρ: ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα γλσξίδνπλ ην γεληθό ζρήκα 

ηεο αληίδξαζεο πξνζζήθεο. 

Σηόσοι: ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα: 

1. Αλαγλσξίδνπλ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο πνπ δίλνπλ αληηδξάζεηο 

πξνζζήθεο. 

2. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ θαλόλα ηνπ Markovnikov 

3. Πξνζδηνξίδνπλ ηα πξντόληα ησλ αληηδξάζεσλ πξνζζήθεο.   

4. Γξάθνπλ ηελ ρεκηθή εμίζσζε κηαο αληίδξαζεο πξνζζήθεο. 

5. Τπνζέηνπλ ηα αληηδξώληα κηαο αληίδξαζεο πξνζζήθεο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο  ζπγθεθξηκέλεο νξγαληθήο έλσζεο. 

6. Υξεζηκνπνηνύλ ηηο αληηδξάζεηο πξνζζήθεο γηα λα αληρλεύζνπλ κία 

νξγαληθή έλσζε. 

7. πλεξγάδνληαη νκαδηθά πξνθεηκέλνπ λα ιύζνπλ έλα πξόβιεκα. 

Γιάπκεια: Μία δηδαθηηθή ώξα 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ: 

 Οκόινγεο ζεηξέο 

 Αληηδξάζεηο πξνζζήθεο-Καλόλαο ηνπ Markovnikov (B΄ Λπθείνπ Γ.Π.) 

Γςζκολιά: 

 Όηαλ ηα πξντόληα δελ είλαη πξνθαλή αιιά πξνθύπηνπλ από ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο αληίδξαζεο.  

Τπόπορ επγαζίαρ: ε νκάδεο ησλ 4 καζεηώλ 

Δποπηικό ςλικό: 

 Βηληενπξνβνιέαο 

Πειπαμαηικό μεπορ: 

 Πείξακα από νκάδεο καζεηώλ 

 Πείξακα επίδεημεο 

 

 



Βλατολιά Μαρία, εκπαιδεστικός ΠΕ04.02, μεταπτστιακή φοιτήτρια ΔιΧηΝΕΤ 2011 3 

 

     Οδηγίερ για ηον καθηγηηή 

 

 

Αξρηθά, αλαθέξεηαη όηη ν πνιιαπιόο δεζκόο ζε κία νξγαληθή έλσζε 

απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ έλσζε απηή, αθνύ είλαη ππεύζπλνο 

γηα κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ, θαζνξίδνληαο έηζη ηε ρεκηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. 

Από ηηο αληηδξάζεηο απηέο ε θπξηόηεξε είλαη ε αληίδξαζε πξνζζήθεο ζηνλ 

πνιιαπιό δεζκό. 

 

Ξεθηλάκε κε ηελ αληίδξαζε πξνζζήθεο ζηνλ δηπιό δεζκό. Ρσηάκε ηνπο 

καζεηέο ηη γλσξίδνπλ γηα ηηο αληηδξάζεηο πξνζζήθεο από ηε Υεκεία Γεληθήο 

Παηδείαο ηεο Β΄ Λπθείνπ. ηε ζπλέρεηα δίλνπκε ην γεληθό ζρήκα ηεο 

αληίδξαζεο απηήο. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα, όπσο ε πξνζζήθε πδξνγόλνπ, αινγόλνπ, 

πδξαινγόλνπ θαη λεξνύ. 

 

Πξνζζήθε Τδξνγόλνπ: 

 

 
 

Πξνζζήθε Αινγόλνπ: 
 
 
                     
 
 
                                                όπνπ, Χ : Cl,Br,I 
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ην ζεκείν απηό αλαθέξνπκε πσο αλ ην Υ2 είλαη Br2, ε αληίδξαζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ δηπινύ δεζκνύ, αθνύ ην θόθθηλν 

ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο βξσκίνπ απνρξσκαηίδεηαη. 

Πξνβάιινπκε έλα ζρεηηθό βίληεν: 

http://www.youtube.com/watch?v=2C_6ax2TsV8&feature=related 

 

Πξνζζήθε Τδξαινγόλνπ: 

 
 
 
 
 
 
                                        όπνπ, Χ : Cl,Br,I 
 
Πξνζζήθε λεξνύ: 
 

 
 
 
 
 
ηε ζπλέρεηα δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ην πξντόλ ηεο αληίδξαζεο 

ηνπ πξνπελίνπ κε ην λεξό (εξώηεζε 1 ηνπ θύιινπ εξγαζίαο). Από ηελ 

αληίδξαζε πξνθύπηνπλ δύν πξντόληα κε ην έλα λα επηθξαηεί. Αλαθέξνπκε 

έηζη ηνλ θαλόλα ηνπ Markovnikov, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ειεθηξαξλεηηθό 

ηκήκα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ πξνζζήθεο ελώλεηαη κε ηνλ άλζξαθα πνπ έρεη ηα 

ιηγόηεξα πδξνγόλα. 

 

 πλερίδνπκε κε ηελ αληίδξαζε πξνζζήθεο ζηνλ ηξηπιό δεζκό 

δεηώληαο από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηελ αληίδξαζε πξνζζήθεο  ηνπ 

πδξνγόλνπ, ηνπ βξσκίνπ, ηνπ πδξνρισξίνπ θαη ηνπ λεξνύ  ζε δηάθνξα 

αιθέληα (εξώηεζε 2 ηνπ θύιινπ εξγαζίαο), κε βάζε όζα εηπώζεθαλ γηα ηελ 

αληίδξαζε πξνζζήθεο ζηνλ δηπιό δεζκό. Αλακέλνπκε λα θάλνπλ ιάζνο ζηελ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2C_6ax2TsV8&feature=related
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πξνζζήθε ηνπ λεξνύ, αθνύ αθνινπζώληαο ηε ινγηθή ηεο πξνζζήθεο δελ 

ζρεκαηίδεηαη ε αηζαλάιε, αιιά ε αληίζηνηρε δηόιε. Αθόκα θαη αλ ην γλσξίδνπλ 

όκσο, ηνπο ηνλίδνπκε όηη ην πξντόλ δελ είλαη απηό πνπ αλακέλεηαη 

εθαξκόδνληαο ην γεληθό ζρήκα ησλ αληηδξάζεσλ πξνζζήθεο. Καηόπηλ 

δείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο πξνζζήθεο, ώζηε λα 

δηνξζώζνπλ ηπρόλ ιάζε ηνπο ζην θύιιν εξγαζίαο. 

 

Πξνζζήθε πδξνγόλνπ: 

Πξνζζήθε αινγόλνπ: 

                                                όπνπ, Χ : Cl,Br,I 
Πξνζζήθε πδξαινγόλνπ: 

 
 
                                                   όπνπ, Χ : Cl,Br,I 
Πξνζζήθε λεξνύ: 
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ην ζεκείν απηό ηνλίδνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλζεθώλ, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ 

αληηδξάζεηο. 

 

Αθνινπζεί ην πεηξακαηηθό κέξνο κε κία αληίδξαζε πξνζζήθεο ζην 

δηπιό δεζκό πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθό βηβιίν. Πξόθεηηαη γηα ηελ 

πξνζζήθε δύν πδξνμπιίσλ ζηηο ελώζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζην κόξην ηνπο έλαλ 

δηπιό δεζκό, όηαλ ζε απηέο πξνζηεζεί δηάιπκα KMnO4, νπόηε ιακβάλεη ρώξα 

ε αληίδξαζε: 

             CH2=CH2 + KMnO4 + H2O → HO-CH2-CH2-OH + MnO2 + KOH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γύν ηέηνηα κόξηα είλαη ην ειατθό νμύ, πνπ πεξηέρεη έλα δηπιό δεζκό αλάκεζα 

ζηνπο άλζξαθεο 9,10 θαη ην ιηλειατθό νμύ, πνπ πεξηέρεη δύν δηπινύο δεζκνύο 

αλάκεζα ζηνπο άλζξαθεο 6,7 θαη 9,10. Σα δύν απηά νμέα ζπκκεηέρνπλ θαηά 

80% θαη 7% αληίζηνηρα ζην ζρεκαηηζκό ησλ γιπθεξηδίσλ ηνπ ειαηνιάδνπ. 

(McMurry, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατθό νμύ 

 

 
Ληλειατθό 

νμύ 

 

 

θαθέ 
ζηεξεό 

θαθέ 
ζηεξεό 
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Ζ πξνζζήθε δηαιύκαηνο KMnO4  έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πδξνμπιίσζε ησλ αθπιίσλ θαη 

ηελ αλόξζσζε ηνπ δηπινύ δεζκνύ. Ζ αλίρλεπζε 

ηνπ δηπινύ δεζκνύ γίλεηαη κε αιιαγή ηνπ 

ρξώκαηνο ηνπ KMnO4 από ηώδεο ζε θαθέ, ιόγσ 

ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπ ηδήκαηνο MnO2 (δνθηκή 

Baeyer). 

 

 

ηε ζπλέρεηα εθηεινύκε ζε νκάδεο καζεηώλ ην παξαθάησ πείπαμα. (Vogel, 

1958) 

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

ηνλ έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα ηνπνζεηνύκε 2ml αθεηόλεο (ηπθιό 

δηάιπκα) θαη ζην δεύηεξν δνθηκαζηηθό ζσιήλα 2ml αθεηόλεο θαη 2-3 ζηαγόλεο 

ειαηνιάδνπ. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε αξγά θαη ζηνπο δύν ζσιήλεο, ππό 

αλάδεπζε, 3 ζηαγόλεο δηάιπκα KMnO4 2%w/w. Σν κσβ ρξώκα ηνπ KMnO4 

εμαθαλίδεηαη, ελώ ζρεκαηίδεηαη θαθέ ίδεκα MnO2. Εεηάκε από ηνπο καζεηέο 

λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ εξγαζίαο (εξώηεζε 3 ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο).  

Απαιηούμενα όπγανα Ανηιδπαζηήπια 

 2 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο Διαηόιαδν 

 Τδαηηθό δηάιπκα KMnO4  2%w/w 

 Αθεηόλε  

 

 

ρεκαηηζκόο ηξηγιπθεξηδίνπ 
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Αθνινπζεί έλα πείξακα σο πείπαμα επίδειξηρ, γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ 

επηβιαβώλ ζπλεπεηώλ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ αληηδξαζηεξίσλ. 

 

Καηαξρήλ δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ εξώηεζε 4α ηνπ 

θύιινπ εξγαζίαο  

 

Πειπαμαηική διαδικαζία 

 Θέηνπκε ζηνπο καζεηέο ην εμήο πξόβιεκα. Παξνπζηάδνπκε ζηνπο 

καζεηέο δύν κπνπθάιηα, Α θαη Β, από ηα νπνία ην έλα πεξηέρεη n-εμάλην θαη ην 

άιιν θπθινεμέλην. Σνπο δεηάκε έλαλ ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηήζνπκε 

ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε κπνπθαιίνπ (θαηαηγηζκόο ηδεώλ). ε πεξίπησζε πνπ 

καο αλαθέξνπλ ηε δνθηκή κε δηάιπκα βξσκίνπ, ηνλίδνπκε ηελ ηνμηθόηεηά ηνπ. 

Καηαιήγνπκε ζην παξαθάησ πείξακα (δνθηκή Baeyer).  

ηνλ πξώην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ηνπνζεηνύκε 2ml αθεηόλεο (ηπθιό 

δηάιπκα), ζηνλ δεύηεξν 2ml αθεηόλεο θαη 2-3 ζηαγόλεο από ην πεξηερόκελνπ 

ηνπ ελόο κπνπθαιηνύ, Α θαη ζηνλ ηξίην 2ml αθεηόλεο θαη 2-3 ζηαγόλεο από ην  

πεξηερόκελνπ ηνπ άιινπ κπνπθαιηνύ, Β. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε αξγά θαη 

ζηνπο ηξεηο ζσιήλεο, ππό αλάδεπζε, 3 ζηαγόλεο δηάιπκα KMnO4 2%w/w. 

Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο (εξώηεζε 4β θαη 4γ ηνπ θύιινπ εξγαζίαο). 

ηε ζπλέρεηα δείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ηνλ ζπληαθηηθό ηύπν ηνπ 

λαθζαιελίνπ θαη ηνπο δεηάκε λα πξνβιέςνπλ αλ ην δηάιπκα ηεο έλσζεο 

απηήο ζε αθεηόλε ζα δώζεη ζεηηθή ηε δνθηκή Beyer. 

Καηόπηλ, ζηνλ ηέηαξην δνθηκαζηηθό ζσιήλα ηνπνζεηνύκε πεξίπνπ 2g 

λαθζαιελίνπ, 2ml αθεηόλε θαη  3 ζηαγόλεο δηάιπκα KMnO4 2%w/w. 

Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ 

εξγαζίαο (εξώηεζε 4δ θαη 4ε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο). 

Απαιηούμενα όπγανα Ανηιδπαζηήπια 

 4 δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο n-εμάλην 

 Κπθινεμέλην 

 Τδαηηθό δηάιπκα KMnO4  2%w/w 

 Αθεηόλε  
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 Σνλίδνπκε ζηνπο καζεηέο όηη ην λαθζαιέλην, ελώ πεξηέρεη δηπινύο 

δεζκνύο δελ δίλεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αθόξεζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, όπσο νη 

αληηδξάζεηο πξνζζήθεο. Λόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ηνπ ρεκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αλήθεη ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία νξγαληθώλ ελώζεσλ, πνπ ιέγνληαη 

αξσκαηηθέο ελώζεηο. Έλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελώζεσλ απηώλ είλαη, 

εθηόο από ηελ ρεκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, θαη ε επηπεδόηεηα ηνπ αξσκαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη θάπνηεο εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη, όπσο ε 

κέηξεζε ηνπ κήθνπο ηνπ δεζκνύ C-C  ζην κόξην ηνπ λαθζαιελίνπ, ηνπ 

βελδνιίνπ θαη άιισλ αξσκαηηθώλ ελώζεσλ. 

 

Σέινο, αλαθέξνπκε ζηνπο καζεηέο όηη ην αηζπιέλην ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ σξίκαλζε ησλ θξνύησλ θαη δείρλνπκε ζρεηηθό βίληεν. 

http://www.youtube.com/watch?v=I1tdZh9Pl_8 

Σνπο δεηάκε λα πξνηείλνπλ κία κέζνδν ώζηε λα εκπνδηζηεί ε σξίκαλζε ησλ 

θξνύησλ (εξώηεζε 1 ηνπ θύιινπ αμηνιόγεζεο) 

 

Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο ρξόλν πεξίπνπ 10min, ώζηε λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ αμηνιόγεζεο, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη αηνκηθά.  

Σόζν ην θύιιν αμηνιόγεζεο, όζν θαη ην θύιιν εξγαζίαο ζπιιέγνληαη ζην 

ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο, ώζηε λα γίλεη αμηνιόγεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Σα εξσηήκαηα ηνπ θύιινπ εξγαζίαο θαη ηνπ θύιινπ αμηνιόγεζεο 
αληηζηνηρνύλ ζηνπο παξαθάησ δηδαθηηθνύο ζηόρνπο: 
 

Δξώηεκα Διδακτικός στόχος 

Φύιιν εξγαζίαο  

Δξώηεζε 1 
Έιεγρνο πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ 

1-3&7 

Δξώηεζε 2 1-4&7 

Δξώηεζε 3 6,7 

Δξώηεζε 4 
Αλάθιεζε γλώζεσλ Β΄ Θ.Κ. 

1,3-4&7 

 

Φύιιν αμηνιόγεζεο  

Δξώηεζε 1 1,3 

Δξώηεζε 2 1,3 

Δξώηεζε 3 1-4 

Δξώηεζε 4 1-3&5 

http://www.youtube.com/watch?v=I1tdZh9Pl_8
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Φύλλο Δπγαζίαρ 
Ονομαηεπώνςμο:....................................................... 
 

 

1) Πνην είλαη ην πξντόλ ηεο αληίδξαζεο ηνπ πξνπελίνπ κε ην λεξό; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

 

2) α) Να γξάςεηε ηελ αληίδξαζε πξνζζήθεο ηνπ πδξνγόλνπ θαη ηνπ βξσκίνπ 

ζην αθεηπιέλην. Να ζπγθξίλεηε ηελ πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ 

θαηαλαιώλεηαη γηα λα παξαρζεί ε ίδηα νξγαληθή έλσζε πνπ πξνθύπηεη από 

ηελ πξνζζήθε ηνπ πδξνγόλνπ ζην αηζπιέλην. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

β) Να γξάςεηε ηελ αληίδξαζε πξνζζήθεο  HCl ζην πξνπίλην. Πνην είλαη ην 

πξντόλ πνπ παξάγεηαη. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

γ) Να γξάςεηε ηελ αληίδξαζε πξνζζήθεο λεξνύ ζην αθεηπιέλην. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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3) α) Ση παξαηεξείηε κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιύκαηνο KMnO4 ζηνπο δύν 

δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο πνπ πεξηέρνπλ αθεηόλε ν πξώηνο θαη αθεηόλε κε 

ειαηόιαδν ν δεύηεξνο; 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

β)  Πνύ νθείινληαη νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηνλ δεύηεξν ζσιήλα;  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

γ) Βαζηδόκελνη ζηηο αληηδξάζεηο πξνζζήθεο ζε αιθέληα, κε πνην άιιν 

αληηδξαζηήξην ζα κπνξνύζακε λα δηαπηζηώζνπκε ηελ ύπαξμε δηπινύ δεζκνύ 

ζηηο ελώζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ειαηόιαδν; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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4) α) Να γξάςεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ηνπ n-εμαλίνπ θαη ηνπ 

θπθινεμελίνπ. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

β) Ση παξαηεξείηε ζηνπο ηξεηο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο; 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

γ) Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ην πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ (έλσζε Α) θαη 

ηνπ ηξίηνπ ζσιήλα (έλσζε Β); Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. Να 

γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε όπνηαο αληίδξαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο  

δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο.  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

δ) Ση παξαηεξείηε ζηνλ ηέηαξην δνθηκαζηηθό ζσιήλα; 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

ε)  Πνύ νθείινληαη νη παξαηεξήζεηο ζαο;  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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Φύλλο αξιολόγηζηρ 
 
Ονομαηεπώνςμο:............................................................. 

 
1) Να πξνηείλεηε κία κέζνδν κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα κπνξέζεηε λα 

εκπνδίζεηε ηελ σξίκαλζε ησλ θξνύησλ. Ση ζπκβαίλεη θαηά ηε κέζνδν πνπ 

πξνηείλεηε; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

2) ε έλα δνθηκαζηηθό ζσιήλα ηνπνζεηνύκε 5 ml από ηελ νξγαληθή έλσζε 

C6H12 θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε δηάιπκα βξσκίνπ. Πνην ζα είλαη θαηά ηε 

γλώκε ζαο ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο κεηά ηελ αλάκεημε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

3) Να γξάςεηε ηνλ ζπληαθηηθό ηύπν ηεο έλσζεο C4H6, ε νπνία θαηά ηελ 

αληίδξαζε κε λεξό αληηδξά πιήξσο ζε αλαινγία 1:1 κε απηό. Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

4) Να αλαθέξεηε κία αληίδξαζε πξνζζήθεο από ηελ νπνία κπνξεί λα 

πξνθύςεη ην 2,2-δηρισξν-πξνπάλην θαη κία από ηελ νπνία κπνξεί λα 

πξνθύςεη ην 1,2-δηρισξν-πξνπάλην.  

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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