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ΘΕΜΑΣΑ ΧΗΜΕΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ 
ΘΕΜΑΣΩΝ 2ο  ΓΕΛ ΕΤΟΜΟΤ  

 

Κεφάλαιο 1 

Γενικό μέρος 
Θέμα 2ο 

 

Ονοματολογία 
1) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης πδιζηχκ εκχζεςκ: 

i) αζεέκζμ,      ii) πνμπέκζμ     iii) 1,3-αμοηαδζέκζμ  iv) 1,2,3-πνμπακμηνζυθδ     v) 2-αμοηέκζμ 
 
2) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ αημθμφεςκ εκχζεςκ: 

i) αζεακάθδ, ii) αζεακζηυ μλφ iii) 4-ιέεοθμ-2-πεκηακυκδ 
 
3) Γίκμκηαζ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ επυιεκςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ: .  

ΗCΟΟΗ ,   CH2 =CH-COOH,    CΗ3-CΗ=Ο,    CH2=CH-CH2-CH2 –OH  
α) Να βνάρεηε ηα μκυιαηα βζα ηζξ παναπάκς εκχζεζξ.  
β) Να ακαθένεηε πμζεξ απυ αοηέξ είκαζ ημνεζιέκεξ ηαζ πμζεξ αηυνεζηεξ.  
γ) Να αιτιολογθςετε την απάντηςη ςασ. 

 
4) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ιεθχκ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ 

ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ ηαεχξ ηαζ ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ.   
 
5) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ μζ μπμίμζ ακηζζημζπμφκ ζημ υκμια ηάεε ιζαξ απυ ηζξ παναηάης 
έκςζδξ ηαζ ιεηά κα βνάρεηε ηα ζςζηά μκυιαηα αοηχκ ηςκ εκχζεςκ.  
α. 3-αμοηέκζμ    β. 1-αμοηέκ-4-υθδ   γ. 4,4-δζιεεοθμπεκηάκζμ  

 
6) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Δκυξ αθηακίμο (Α) πμο έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζμ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαζ δεοηενμηαβμφξ αθημυθδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ.  
β) Δκυξ ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ (Γ) ιε έκα άημιμ άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο. 
 

7) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Δκυξ αθηεκίμο (A) ημ μπμίμ έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μίαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαναμκοθζηήξ έκςζδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ, πμο ιπμνεί 
κα μλεζδςεεί.  
γ) Σμο 1μο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ (Γ). 

  
8) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

Α.   α) 2-πνμπακυθδ    β) Βμοηακάθδ    γ) 2,3-δζιεεοθμαμοηάκζμ    δ) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ  
Β. Να βναθεί μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηςκ μιμθυβςκ ζεζνχκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς 
εκχζεζξ γ) ηαζ δ) 
 

9) Γίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

1) 2-ιεεοθμαμοηάκζμ      2) 2-ιεεοθμ-1-πνμπακυθδ       3) ιεεοθμπνμπακάθδ  
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναπάκς εκχζεςκ.  
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β) Να παναηηδνίζεηε ηζξ επυιεκεξ πνμηάζεζξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς εκχζεζξ ςξ ςζηέξ () ή 
Λακεαζιέκεξ (Λ).  
i) Η μιυθμβδ ζεζνά ζηδκ μπμία ακήηεζ δ έκςζδ 2) έπεζ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CvH2v+2Ο.  
ii) Η έκςζδ2) ειθακίγεζ υλζκμ παναηηήνα.   Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

 
10) Γίκμκηαζ μζ παναηάης ζοκηαηηζημί ηφπμζ μνβακζηχκ εκχζεςκ: .  

CH3CΟΟΗ,    CH2 =CH-COOH,     CΗ3-CH2-CΗ=Ο,     CH2=CH-CH2–OH  
α) Να βνάρεηε ηα μκυιαηα βζα ηζξ παναπάκς εκχζεζξ.  
β) Να ακαθένεηε πμζεξ απυ αοηέξ είκαζ ημνεζιέκεξ ηαζ πμζεξ αηυνεζηεξ.  
γ) Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 
 
11) Να βνάρεηε ημο ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ:  

α. 2-ιεεοθμπνμπακυθδ     β. 2-πεκηίκζμ    γ. 2-ιεεοθμαμοηακζηυ μλφ     δ. αμοηακάθδ 

 
12) Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ μνβακζηέξ 

εκχζεζξ: α) C3H8 ,   α) C3H6    ηαζ  β) C3H7ΟΗ .  

13) Α)Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ 
μνβακζηέξ εκχζεζξ: α) C4H8 ,   α) C3H8       ηαζ β) C4H9ΟΗ .  
Β) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ πνςημηαβχκ αθημμθχκ ιε ηφπμ C4H9ΟΗ  

14) Α)Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ 
μνβακζηέξ εκχζεζξ: α) C2H4 ,   α) C3H8     ηαζ β) C4H9ΟΗ .  
Β) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ αθημυθδξ ιε ηφπμ C4H9ΟΗ πμο είκαζ α) δεοηενμηαβήξ α) 

ηνζημηαβήξ 

15) Α)Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ 

μνβακζηέξ εκχζεζξ: α) C4H6 ,    α) C4H10        ηαζ β) C4H9ΟΗ .  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα δφμ αθημμθχκ ιε ηφπμ C4H9ΟΗ πμο έπμοκ ηδκ ίδζα 

ακεναηζηή αθοζίδα ηαζ δ ιζα είκαζ πνςημηαβήξ  εκχ δ άθθδ είκαζ ηνζημηαβήξ. 

16) Α)Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο δεοηένμο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ: α) ηςκ αθηεκίςκ, α) ηςκ 

ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ ηαζ β) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ.  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) πνμπίκζμ α) 1-αμοηέκζμ β) 2-πνμπακυθδ 

17) Α)Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο δεοηένμο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ: α) ηςκ αθηζκίςκ, α) ηςκ 

ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ ηαζ β) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ.  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) πνμπέκζμ α) 2-αμοηέκζμ β) 1-πνμπακυθδ 

18) Α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ: α) ηςκ αθηζκίςκ, α) ηςκ 

ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ ηαζ β) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ.  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) 1-αμοηίκζμ β) 2-αμοηακυθδ γ) 3-πεκηακυκδ 

19)  Γίκμκηαζ μζ πδιζημί ηφπμζ: α) C4H10 ηαζ β) C3H7OH.  

ι) Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί ηαεέκαξ απυ αοημφξ.  
ιι) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα δοκαηά ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημ πδιζηυ ηφπμ α. 

20) Να βνάρεηε:  

α) ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο δεφηενμο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ:  
 ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ, ζζ) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ.  
β) ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ αθηζκίςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C4H6.  

21) Γίκεηαζ δ μνβακζηή έκςζδ CH3CH2CH2CH=O (Α). Nα βνάρεηε:  

α) Σμ υκμια ηδξ Α ηαζ ημ Γεκζηυ Μμνζαηυ Σφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ.  
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α) Σμ υκμια ηαζ ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ εκυξ ζζμιενμφξ αθοζίδαξ ηδξ έκςζδξ Α.  

β) ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ιζαξ άθθδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ πμο έπεζ ημκ ίδζμ Γεκζηυ 
Μμνζαηυ Σφπμ ιε αοηυκ ηδξ Α. 

 

22) Α) Να μκμιάζεηε ηζξ παναηάης μνβακζηέξ εκχζεζξ:  

i. CH3 –CH2– CH2– CH2– CH3    ii. CH3 –CH2–C≡CH    iii. CH3 –CH2 –COOH   iv. CH3-CH=O    v. CH3 –CH= CH– CH3  

Β) Μζα αθημυθδ Α ιε ηφπμ C4H9OH είκαζ ηνζημηαβήξ.  
α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ Α ηαζ κα ηδκ μκμιάζεηε.  
β) Μζα αθημυθδ Β είκαζ ζζμιενήξ ιε ηδκ Α ηαζ δεοηενμηαβήξ. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ Β ηαζ κα ηδκ 
μκμιάζεηε. 
 

23) Να μκμιάζεηε ηζξ επυιεκεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ:  

i) CH3 -C≡CH ,    ii) CH3 OH ,    iii) CH3-CH2Cl ,     iv) CH3 –CH2–CH=O 

 
24) Γίκμκηαζ μζ πδιζηέξ εκχζεζξ: i) C20H40   ii) C3H7ΟΗ   iii) C8H18  

α) Να βναθεί μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηαζ ημ υκμια ηδξ ακηίζημζπδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηάεε 
ιζα απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ.  
β) Πμζα/εξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ είκαζ ημνεζιέκεξ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.  
γ) Να βναθεί μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ημο πνχημο ιέθμοξ ηάεε ιζαξ απυ ηζξ παναπάκς μιυθμβεξ ζεζνέξ. 

 
25) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ επυιεκςκ εκχζεςκ:  

i) 2- αμοηέκζμ    ii) 2-ιεεοθμπεκηάκζμ    iii) ιεεακζηυ μλφ   
 
26) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Δκυξ αθηακίμο (Α) πμο έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζμ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαζ δεοηενμηαβμφξ αθημυθδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ.  
γ) Δκυξ ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ (Γ) ιε έκα άημιμ άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο 

27) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Δκυξ αθηεκίμο (A) ημ μπμίμ έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μίαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαναμκοθζηήξ έκςζδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ, πμο ιπμνεί 
κα μλεζδςεεί.  
γ) Σμο 1μο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ (Γ). 

28) Α. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) 2-πνμπακυθδ   β) Βμοηακάθδ   γ) 2,3-δζιεεοθμαμοηάκζμ   δ) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ  
Β. Να βναθεί μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηςκ μιμθυβςκ ζεζνχκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς 
εκχζεζξ β) ηαζ δ)  
Γ. ε πμζα μιυθμβδ ζεζνά ακήηεζ ηάεε ιία απυ ηζξ παναηάης εκχζεζξ;  
α)CH3-OH   β)CH3-COOH     γ)CH3-CH=CH2        δ)CΗ3-CΗ=Ο  

29) Γίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

1) 2-ιεεοθμαμοηάκζμ    2) 2-ιεεοθμ-1-πνμπακυθδ    3) ιεεοθμπνμπακάθδ  
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναπάκς εκχζεςκ.  
β) Να παναηηδνίζεηε ηζξ επυιεκεξ πνμηάζεζξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς εκχζεζξ ςξ ςζηέξ () ή 
Λακεαζιέκεξ (Λ).  
i) Η μιυθμβδ ζεζνά ζηδκ μπμία ακήηεζ δ έκςζδ 2) έπεζ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CvH2v+2Ο. 

30) Γίκμκηαζ μζ οδνμβμκάκεναηεξ:  

i) ιεεάκζμ, ii) αζεέκζμ, iii) πνμπέκζμ, iv) 1-αμοηέκζμ, v) 1,3–αμοηαδζέκζμ  
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναπάκς οδνμβμκαενάηςκ. 

31) Να βνάρεηε:  

α) ημ ιμνζαηυ ηφπμ, ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο δεφηενμο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ 
αθηζκίςκ.  
β) ηα ζοκηαηηζηά άηοηθα ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C4H8  
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32) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α) 1- αμοηέκζμ , β) 2- ιεεοθμ- πεκηακζηυ μλφ, γ) ιεεακάθδ , δ) 1,3- αμοηαδζέκζμ, ε) αζείκζμ, ζη) δζιεεοθμ 
πνμπάκζμ. 

 
33) Α) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ αθημμθχκ πμο ακηζζημζπμφκ 

ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C3H8O.  
Β) Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ εεςνμφκηαζ μνβακζηέξ ηαζ πμζεξ ακυνβακεξ. α) Κ2CO3,  
β) CH4,   γ) CH2 ═ CH2,   δ) H2O  

 
34) Να βναθμφκ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης εκχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία 

ακήηεζ ηάεε ιία απυ εκχζεζξ αοηέξ.  
α) CH3-CH2-CH=CH2 γ) HCOOH  
β) CH3-CH2-CH2-CH2OH δ) CH3-CH=CH-CH3  

Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ είκαζ ζοκηαηηζηά ζζμιενείξ ηαζ πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, 
εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) πανμοζζάγμοκ. 
 

35) Να βνάρεηε ημοξ βεκζημφξ ιμνζαημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηνζχκ μιυθμβςκ ζεζνχκ. Να βνάρεηε ημ 

ιμνζαηυ ηφπμ ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ ηάεε μιυθμβδξ ζεζνάξ πμο επζθέλαηε παναπάκς ηαζ κα ημ μκμιάζεηε. 

 
36) Α) Γνάρηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ.  

Β) Γνάρηε ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειζά απυ ηζξ 
εκχζεζξ: α. αμοηακυθδ, β. πνμπακζηυ μλφ. 

 
37) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α)2,3- δζιεεοθμ - πεκηάκζμ, β)2-αμοηίκζμ, γ) ιεεοθμ -2-πνμπακυθδ, δ) ιεεακάθδ,  
ε) ιεεακζηυ μλφ, ζη) αμοηακυκδ. 

 
38) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ: αζεακάθδ, αμοηάκζμ, 2-πνμπακυθδ.  

β) Να μκμιαζηεί δ μνβακζηή έκςζδ: CH2=CΗ-CH2-CH2-CΟΟΗ  
γ) Γζα ηδκ έκςζδ CH3-CH2-C≡CH κα βναθεί μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ εκυξ ζζμιενμφξ εέζδξ ηαζ εκυξ ζζμιενμφξ 
μιυθμβδξ ζεζνάξ. 

 
39)Να βνάρεηε ημοξ βεκζημφξ ιμνζαημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηνζχκ μιυθμβςκ ζεζνχκ. Να βνάρεηε ημ 

ιμνζαηυ ηφπμ ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ ηάεε μιυθμβδξ ζεζνάξ πμο επζθέλαηε παναπάκς ηαζ κα ημ μκμιάζεηε. 

 
40) Α) Γνάρηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ.  

Β) Γνάρηε ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειζά απυ ηζξ 
εκχζεζξ: α. αμοηακυθδ,  β. πνμπακζηυ μλφ.  

 
41) Έκα ζφκμθμ ημνεζιέκςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ πενζέπεζ ιυκμ ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα –CH=O  

α) Πμζυξ είκαζ μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ; Γνάρηε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο ηνίημο ιέθμοξ αοηήξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ.  
 
β) Γνάρηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ημνεζιέκςκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ πμο ειθακίγεζ ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ ιε ηζξ παναπάκς εκχζεζξ.  

 
42) α) Να βναθμφκ μζ ιμνζαημί ηφπμζ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ιεθχκ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ 

αθηεκίςκ.  
β) Να βναθεί δ ακηίδναζδ ηδξ πθήνμοξ ηαφζδξ ημο ηνίημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ.  
γ) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζοκηαηηζηχκ ζζμιενχκ πμο 
ακηζζημζπμφκ ζημ ηέηανημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηακίςκ.  
 

43) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α) πνμπακυκδ,  β) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ,  γ) 2- αμοηεκάθδ,  δ) 1- αμοηέκζμ,  ε) αζεέκζμ  
Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιυθμβδ ζεζνά. 
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44) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ επυιεκςκ άηοηθςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) CH2O2, β) C3H6, γ) C2H4O, δ) CH4O, ε) C2H6 , ζη) C2H2 

 
45) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α) αμοηακζηυ μλφ, β) πνμπακυκδ, γ) ιεεοθμ-αμοηάκζμ, δ) 2-πνμπακυθδ, ε) ιεεακάθδ  ζη) 1-αμοηίκζμ 

 
46) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α)2,3- δζιεεοθμ πεκηάκζμ, β)2-αμοηίκζμ, γ) ιεεοθμ 2-πνμπακυθδ, δ) ιεεακάθδ,  ε) ιεεακζηυ μλφ, 
ζη) αμοηακυκδ. 

 
47) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ: αζεακάθδ, αμοηάκζμ, 2-πνμπακυθδ.  

β) Να μκμιαζηεί δ μνβακζηή έκςζδ: CH2=CΗ-CH2-CH2-CΟΟΗ  
γ) Γζα ηδκ έκςζδ CH3-CH2-C≡CH κα βναθεί μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ εκυξ ζζμιενμφξ εέζδξ ηαζ εκυξ ζζμιενμφξ 
μιυθμβδξ ζεζνάξ. 

 
48) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Δκυξ αθηεκίμο (Α) πμο έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζμ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαζ πνςημηαβμφξ αθημυθδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ.  
β) Δκυξ ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ (Γ) ιε δφμ άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο. 
 

49) Γίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

1) πνμπίκζμ 2) 2-ιεεοθμ-2-πνμπακυθδ 3) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ  
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναπάκς εκχζεςκ.  
β) Να παναηηδνίζεηε ηζξ επυιεκεξ πνμηάζεζξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς εκχζεζξ ςξ ςζηέξ () ή 
Λακεαζιέκεξ (Λ).  
i) Η μιυθμβδ ζεζνά ζηδκ μπμία ακήηεζ δ έκςζδ 2) έπεζ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CvH2v+2Ο.  
ii) Η έκςζδ 3) ειθακίγεζ υλζκμ παναηηήνα.  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

 
50) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Δκυξ αθηεκίμο (A) ημ μπμίμ έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μίαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαναμκοθζηήξ έκςζδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ, πμο δεκ 
ιπμνεί κα μλεζδςεεί.  
β) Σμο 1μο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ (Γ). 

 
51) Παναηάης δίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηεζζάνςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

2-ιεεοθμπνμπάκζμ , 2-αμοηακυθδ , αζεακάθδ , αζεακζηυ μλφ.  
α) Να βνάρεηε ζε πμζα μιυθμβδ ζεζνά ακήηεζ ηάεε ιζα απυ ηζξ εκχζεζξ αοηέξ.  
β) Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων αυτϊν 

 
52) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ: αμοηακζηυ μλφ, αζεακυθδ, πνμπεκάθδ.  

β) Να μκμιαζηεί δ μνβακζηή έκςζδ: CH3 -CΟ-CH2-C≡CH  
β) Γζα ηδκ έκςζδ CH3-CH2-CΗ2-CΗ=Ο κα βναθεί μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ εκυξ ζζμιενμφξ αθοζίδαξ ηαζ εκυξ 
ζζμιενμφξ μιυθμβδξ ζεζνάξ. 

 
53)  α) Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ 

μνβακζηέξ εκχζεζξ: α) C2H4O , α) C3H8 ηαζ β) CH3CH2COOH.  
β) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ηα μκυιαηα:  
i) ηδξ δεοηενμηαβμφξ αθημυθδξ ιε 4 άημια άκεναηα.  
ii) ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ. 

 
54) α) Να βνάρεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ βζα ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ:  

i) Η έκςζδ Α είκαζ ημ πνχημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ηεημκχκ  
ii) Η έκςζδ Β είκαζ ημ δεφηενμ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ  
iii) Η έκςζδ Γ είκαζ ημ πνχημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ.  
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α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ αθημυθδξ ιε ηφπμ C4H9ΟΗ πμο είκαζ: α) δεοηενμηαβήξ α) 
ηνζημηαβήξ  

 
55) Α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο ηνίημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ: α) ηςκ αθηεκίςκ, α) ηςκ 

ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ ηαζ β) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ.  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) 2-αμοηίκζμ α) 1-πθςνμαμοηάκζμ β) 2-αμοηακυθδ 

 
56) Α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ: α) ηςκ αθηεκίςκ, α) ηςκ 

ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ ηαζ β) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ.  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:   
α) ιεεοθμ 2-πνμπακυθδ α) 2-πθςνμαμοηάκζμ β) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ 

 
57) Γίκμκηαζ μζ πδιζημί ηφπμζ: α) CH2Ο2 ηαζ α) C3H7OH.  

i) Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακηζζημζπεί ηαεέκαξ απυ αοημφξ.  
ii) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα δοκαηά ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημ πδιζηυ ηφπμ α. 

 
58) α) Γίκμκηαζ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ: .  

Ι) CH3-CH2-COOH    II) CH2=CH2    III) CH≡C-CH2-CH3      IV) CH3-CH2-CH2-OH  
ζ) Να βνάρεηε ηα μκυιαηα βζα ηζξ παναπάκς εκχζεζξ.  
ζζ) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ εκυξ ζοκηαηηζημφ ζζμιενμφξ εέζδξ βζα ηδκ μνβακζηή έκςζδ (IV). 
 

59) Α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα: 
α) εκυξ αθηακίμο ιε πέκηε άημια άκεναηα ηαζ δζαηθαδζζιέκδ αθοζίδα, 

β) ιζαξ δεοηενμηαβμφξ αθημυθδξ ιε ηνία άημια άκεναηα, 
γ) ιζαξ αθδεΰδδξ ιε ηέζζενα άημια άκεναηα ηαζ δζαηθαδζζιέκδ αθοζίδα. 
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης πδιζηχκ εκχζεςκ: 

i) 1,2,3-πνμπακμηνζυθδ ii) 2-αμοηέκζμ 
 

 Ισομέρεια 
 

1) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζζμιενχκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ 
ηφπμ C3H6O. 
 
2) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζζμιενχκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ 
ηφπμ C4H8. 
 
3) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ιζαξ πδιζηήξ έκςζδξ δ μπμία κα ειθακίγεζ ιε ηδ 1-αμοηακυθδ 
ζζμιένεζα: i) αθοζίδαξ, ii) εέζδξ 
Να παναηηδνίζεηε ηάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ ηνείξ αθημυθεξ ςξ πνςημηαβή ή δεοηενμηαβή ή ηνζημηαβή. 
 
4) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζζμιενχκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ 
ηφπμ C3H6Ο. Να παναηηδνίζεηε ημ είδμξ ηδξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ πμο ειθακίγμοκ ιεηαλφ ημοξ. 
5) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα δφμ πδιζηχκ εκχζεςκ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιία 

ειθακίγεζ ζζμιένεζα αθοζίδαξ ηαζ δ άθθδ ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ, ιε ημ 1-αμοηίκζμ. 
 
6) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα: 
α) εκυξ αθηεκίμο ιε ηνία άημια άκεναηα 
β) ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηεηυκδξ ιε ηέζζενα άημια άκεναηα 

γ) εκυξ αθηζκίμο ιε δφμ άημια άκεναηα. 

7) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα: 
α) εκυξ αθηακίμο ιε πέκηε άημια άκεναηα ηαζ δζαηθαδζζιέκδ αθοζίδα, 
β) ιζαξ δεοηενμηαβμφξ αθημυθδξ ιε ηνία άημια άκεναηα, 

γ) ιζαξ αθδεΰδδξ ιε ηέζζενα άημια άκεναηα ηαζ δζαηθαδζζιέκδ αθοζίδα. 
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8) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζζμιενχκ αθημμθχκ πμο 
έπμοκ ιμνζαηυ ηφπμ C3H7ΟΗ. Να ηζξ παναηηδνίζεηε ςξ πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ή ηνζημηαβείξ. 
 
9) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα δφμ πδιζηχκ εκχζεςκ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιία 
ειθακίγεζ ζζμιένεζα αθοζίδαξ ηαζ δ άθθδ ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ ιε ηδ αμοηακάθδ. 
 
10) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζζμιενχκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ 
ηφπμ C3H6Ο 

 
11) Γίκμκηαζ μζ παναηάης ζοκηαηηζημί ηφπμζ μνβακζηχκ εκχζεςκ: .  
CH3-CH2–OH, CH2=CH2    , ΗCΗ=Ο,     ΗCΟΟΗ  
α) Να βνάρεηε ηα μκυιαηα βζα ηζξ παναπάκς εκχζεζξ.  
α) Να βνάρεηε ημοξ βεκζημφξ ιμνζαημφξ ηφπμοξ ηςκ μιυθμβςκ ζεζνχκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ ηαεχξ ηαζ ημ 2μ 
ιέθμξ ηαεειζάξ απυ αοηέξ ηζξ μιυθμβεξ ζεζνέξ. 

 
12) α. Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ πμο 
ακηζζημζπμφκ ζημκ ιμνζαηυ ηφπμ C4H9OH.  
β. Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναπάκς αθημυθεξ ςξ πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ή ηνζημηαβείξ. 

 
13) Α) Να μκμιάζεηε ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ:  

α) HCH=O ,   β) CH3CH2CH3 ,    γ) CH ≡ CH ,   δ) HCOOH  
β) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ 
C3H6O.  
Πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) ειθακίγεηαζ ζηα παναπάκς ζζμιενή. 
Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.  

 
14) Α) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ αθημμθχκ πμο ακηζζημζπμφκ 

ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C3H8O.  
Β) Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ εεςνμφκηαζ μνβακζηέξ ηαζ πμζεξ ακυνβακεξ. α) Κ2CO3, β) 
CH4, γ) CH2 ═ CH2, δ) H2O  

Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς μνβακζηέξ εκχζεζξ είκαζ ημνεζιέκεξ ηαζ πμζεξ είκαζ αηυνεζηεξ. 

 
15) Να βναθμφκ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης εκχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία 

ακήηεζ ηάεε ιία απυ εκχζεζξ αοηέξ.  
α) CH3-CH2-CH=CH2    γ) HCOOH     β) CH3-CH2-CH2-CH2OH    δ) CH3-CH=CH-CH3  
Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ είκαζ ζοκηαηηζηά ζζμιενείξ ηαζ πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, 
εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) πανμοζζάγμοκ. 

 
16) Έκα ζφκμθμ ημνεζιέκςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ πενζέπεζ ιυκμ ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα –CH=O  

α) Πμζυξ είκαζ μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ; Γνάρηε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο ηνίημο ιέθμοξ αοηήξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ.  
β) Γνάρηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ημνεζιέκςκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ πμο ειθακίγεζ ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ ιε ηζξ παναπάκς εκχζεζξ. 

 
 17) α) Να βναθμφκ μζ ιμνζαημί ηφπμζ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ιεθχκ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ 

αθηεκίςκ.  
γ) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζοκηαηηζηχκ ζζμιενχκ πμο 
ακηζζημζπμφκ ζημ ηέηανημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηακίςκ.  

 
18) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α) πνμπακυκδ,   β) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ,   γ) 2- αμοηεκάθδ,   δ) 1- αμοηέκζμ,   ε) αζεέκζμ  

 
19)Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ επυιεκςκ άηοηθςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) CH2O2,   β) C3H6,  γ) C2H4O,  δ) CH4O,  ε) C2H6 ,  ζη) C2H2 
Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιυθμβδ ζεζνά.  
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20) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ αθηζκίςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 

ιμνζαηυ ηφπμ C4Η6.  
Πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) ειθακίγεηαζ ζηα παναπάκς ζζμιενή. 
Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 
21) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ 
αθημμθχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C4H10O.  
Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναπάκς ζζμιενείξ αθημυθεξ ςξ πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ή ηνζημηαβείξ. 

 
22) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) αμοηακζηυ μλφ, β) πνμπακυκδ,  γ) ιεεοθμ-αμοηάκζμ, δ) 2-πνμπακυθδ, ε) ιεεακάθδ   ζη) 1-αμοηίκζμ 

 
23) Γίκεηαζ δ μνβακζηή έκςζδ CH3CH2CΗ2OΗ (Α). Nα βνάρεηε:  
α) Σμ υκμια ηδξ Α ηαζ ημ Γεκζηυ Μμνζαηυ Σφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ.  
β) Σμ υκμια ηαζ ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ εκυξ ζοκηαηηζημφ ζζμιενμφξ εέζδξ ηδξ έκςζδξ Α.  
γ) Σμοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ πνμσυκηςκ μλείδςζδξ ηδξ Α. 

 
24) Γίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  
1) πνμπίκζμ    2) 2-ιεεοθμ-2-πνμπακυθδ    3) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ  
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναπάκς εκχζεςκ.  
β) Να παναηηδνίζεηε ηζξ επυιεκεξ πνμηάζεζξ, πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναπάκς εκχζεζξ ςξ ςζηέξ () ή 
Λακεαζιέκεξ (Λ).  
i) Η μιυθμβδ ζεζνά ζηδκ μπμία ακήηεζ δ έκςζδ 2) έπεζ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CvH2v+2Ο. 

 
25) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  
α) Δκυξ αθηεκίμο (A) ημ μπμίμ έπεζ 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο ηαζ δζαηθαδζζιέκδ ακεναηζηή αθοζίδα.  
β) Μίαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ ηαναμκοθζηήξ έκςζδξ (Β) ιε ηνία άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ, πμο δεκ 
ιπμνεί κα μλεζδςεεί.  
γ) Σμο 1μο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ (Γ). 

 
26) α. Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ πμο 
ακηζζημζπμφκ ζημκ ιμνζαηυ ηφπμ C4H9OH.  
β. Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναπάκς αθημυθεξ ςξ πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ή ηνζημηαβείξ 
 

 
27) Α. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  
α) 1-πνμπακυθδ    β) Βμοηακυκδ    γ) 2,2-δζιεεοθμαμοηάκζμ   δ) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ  
Β. Να βναθεί μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηςκ μιμθυβςκ ζεζνχκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς 
εκχζεζξ α) ηαζ δ) 

 
28) Παναηάης δίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηεζζάνςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:  
2-ιεεοθμπνμπάκζμ ,   2-αμοηακυθδ ,   αζεακάθδ ,   αζεακζηυ μλφ.  
α) Να βνάρεηε ζε πμζα μιυθμβδ ζεζνά ακήηεζ ηάεε ιζα απυ ηζξ εκχζεζξ αοηέξ.  
β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ 

 
29)Να βνάρεηε: α) ημ ιμνζαηυ ηφπμ, ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο δεφηενμο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ 
ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ. β) ηα ζοκηαηηζηά άηοηθα ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C4H8  

 
30)α) Να μκμιάζεηε ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ:  α) HCH=O , β) CH3CH2CH3 , γ) CH ≡ CH , δ) HCOOH  
β) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ 
C3H6O.  
Πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) ειθακίγεηαζ ζηα παναπάκς ζζμιενή. 
Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 
31) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) 1- αμοηέκζμ , β) 2- ιεεοθμ πεκηακζηυ μλφ, γ) ιεεακάθδ , δ) 1,3- αμοηαδζέκζμ, ε) αζείκζμ,    
ζη) δζιεεοθμ πνμπάκζμ. 
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32) Α) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ αθημμθχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 
ιμνζαηυ ηφπμ C3H8O.  
Β) Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ εεςνμφκηαζ μνβακζηέξ ηαζ πμζεξ ακυνβακεξ. α) Κ2CO3, β) 
CH4, γ) CH2 ═ CH2, δ) H2O  

Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς μνβακζηέξ εκχζεζξ είκαζ ημνεζιέκεξ ηαζ πμζεξ είκαζ αηυνεζηεξ. 

 
33) A) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ αθηζκίςκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 
ιμνζαηυ ηφπμ C4Η6.  
Πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) ειθακίγεηαζ ζηα παναπάκς ζζμιενή. 
Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 
34) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ 
αθημμθχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C4H10O.  
Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναπάκς ζζμιενείξ αθημυθεξ ςξ πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ή ηνζημηαβείξ. 

 
35) Α. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  
α) 1-πνμπακυθδ  β) Βμοηακυκδ  γ) 2,2-δζιεεοθμαμοηάκζμ   δ) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ  
Β. Να βναθεί μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηςκ μιμθυβςκ ζεζνχκ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ ηαεειζά απυ ηζξ παναπάκς 
εκχζεζξ α) ηαζ δ) 

ωστού- λάθους 
Α) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ ςξ ζςζηέξ ή ςξ θακεαζιέκεξ: 

1) Οζ πδιζηέξ εκχζεζξ CΗ3CH2OH ηαζ CH3OCH3 είκαζ ζζμιενείξ.  
2) Οζ πδιζηέξ εκχζεζξ CΗ3CΟOH ηαζ CH3CH2COOH είκαζ ζζμιενή μιυθμβδξ ζεζνάξ. 
3) Η έκςζδ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C3H6O ακήηεζ ζηδκ μιυθμβδ ζεζνά ηςκ ηεημκχκ. 
4) Η έκςζδ CH3CΗΟ είκαζ ημνεζιέκδ. 
5) Η έκςζδ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C2H6O ακήηεζ ζηδκ μιυθμβδ ζεζνά ηςκ αθημμθχκ. 
6) Η έκςζδ CH3CΗ=O είκαζ ημνεζιέκδ. 
7) Σμ άημιμ ημο άκεναηα ιπμνεί κα ζπδιαηίγεζ ιυκμ απθμφξ δεζιμφξ 
8) Τπάνπεζ μνβακζηή έκςζδ πμο μκμιάγεηαζ αζεακυκδ. 
9) Κάεε πδιζηή έκςζδ πμο πενζέπεζ άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ εεςνείηαζ μνβακζηή. 
10) Οζ εκχζεζξ αζεέκζμ ηαζ πνμπέκζμ είκαζ δζαδμπζηά ιέθδ ηδξ ίδζαξ μιυθμβδξ ζεζνάξ. 
11) Οζ εκχζεζξ CH3-CH=CH2 ηαζ CH3-CH2-CH=CH2 είκαζ ζζμιενείξ. 
12) Η ημνεζιέκδ έκςζδ C2H4O ιπμνεί κα είκαζ αθδεΰδδ ή ηεηυκδ. 
13)Οζ εκχζεζξ CΗ3-CH2-CH2-OH ηαζ CΗ3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH είκαζ δζαδμπζηά ιέθδ ζηδκ ίδζα μιυθμβδ ζεζνά. 
14) H έκςζδ CΗ2=CH-CH3 είκαζ ημ 2μ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ. 
15) Η μνβακζηή έκςζδ ιε ζοκηαηηζηυ ηφπμ CH3-CH2-CH=O είκαζ ιία αθδεΰδδ 
16) Τπάνπεζ μνβακζηή έκςζδ πμο μκμιάγεηαζ αζεακυκδ. 
17)  Οζ εκχζεζξ αζεάκζμ ηαζ πνμπάκζμ είκαζ δζαδμπζηά ιέθδ ηδξ ίδζαξ μιυθμβδξ ζεζνάξ. 
18)Σμ ηέηανημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ έπεζ ιμνζαηυ ηφπμ C4H8  

19) Οζ εκχζεζξ CH3CH2CH2OH ηαζ CH3OCH2CH3 πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα  

μιυθμβδξ ζεζνάξ  
20)Η έκςζδ CH3CH2CHO είκαζ ιζα ηεηυκδ 

21)Η έκςζδ C3H6 είκαζ έκα αθηίκζμ  

22) Η έκςζδ CH3CH=O είκαζ αθδεΰδδ  

23) Η έκςζδ CH3CΗ2ΟH ακηζδνά ιε Na  

24) Η έκςζδ CO2 είκαζ μνβακζηή 
25)Οζ εκχζεζξ CH3C≡CH ηαζ CH2=C=CH2 πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ.  

26) Οζ εκχζεζξ ClCH2CH2CH3 ηαζ CH3CH2CH2Cl πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα εέζδξ.  
27) Η έκςζδ CH3CH=O είκαζ αηυνεζηδ.  
28) Η έκςζδ CH3COCH3 είκαζ έκαξ αζεέναξ. 
29)Η άηοηθδ ημνεζιέκδ έκςζδ C3H6O δεκ έπεζ ζοκηαηηζηά ζζμιενή.  
30) Όηακ ιζα μνβακζηή έκςζδ πενζέπεζ ζημ ιυνζυ ηδξ έκα δζπθυ δεζιυ είκαζ αηυνεζηδ έκςζδ 
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 
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 Κεφάλαιο 2 

Τδρογονάνθρακες 

ωστού- λάθους 
 

Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ ςξ ζςζηέξ ή ςξ θακεαζιέκεξ: 
1) Η αεκγίκδ θαιαάκεηαζ ιυκμ απυ ηδκ ηθαζιαηζηή απυζηαλδ ημο ανβμφ πεηνεθαίμο. 
2)Σμ θοζζηυ αένζμ ηαζ ημ αζμαένζμ έπμοκ ημ ίδζμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ. 
3) Σμ ηφνζμ πνμσυκ ηδξ πνμζεήηδξ Η2Ο ζημ πνμπέκζμ είκαζ δ 2-πνμπακυθδ. 
4) Τβναένζμ μκμιάγεηαζ ημ αένζμ πμο πανάβεηαζ απυ ηδ ζήρδ ηδξ αζμιάγαξ. 
5)Σμ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO) εεςνείηαζ ζδιακηζηυξ πενζααθθμκηζηυξ νφπμξ 
ηονίςξ βζαηί ζοιιεηέπεζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. 
6) Σμ ανχιζμ, Br2, δζαθοιέκμ ζε ηεηναπθςνάκεναηα, είκαζ έκα ηαηάθθδθμ 
ακηζδναζηήνζμ βζα κα εθέβλμοιε ενβαζηδνζαηά ακ ιζα πδιζηή έκςζδ είκαζ αηυνεζηδ. 
7) Σμ ηφνζμ πνμσυκ ηδξ πνμζεήηδξ ΗCl ζημ πνμπέκζμ είκαζ ημ 2-πθςνμπνμπάκζμ. 
8) Φοζζηυ αένζμ μκμιάγεηαζ ημ αένζμ πμο πανάβεηαζ απυ ηδ ζήρδ ηδξ αζμιάγαξ. 
9) Σμ θοζζηυ αένζμ ηαζ ημ αζμαένζμ έπμοκ ημ ίδζμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ. 
10) Η πμζυηδηα ηδξ αεκγίκδξ ςξ ηαοζίιμο δεκ ιπμνεί κα ιεηνδεεί. 
11) Σμ θοζζηυ αένζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ πνμπάκζμ. 
12) Η 2-πνμπακυθδ είκαζ ιζα δεοηενμηαβήξ αθημυθδ. 
13) Σμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ είκαζ δ ιεεακυθδ. 
14) Σμ θοζζηυ αένζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ αζεάκζμ. 
15) Η έκςζδ CΗ3-CH2-COOH ακηζδνά ιε Νa. 
16) ημ αζμαένζμ αένζμ έπεζ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημ αζεάκζμ.  
17) δ μνβακζηή έκςζδ CH3COOH δζαζπά ημ Na2CO3 εθεοεενχκμκηαξ αένζμ.  
18) δ «ηνφπα» ημο υγμκημξ ζηδ ζηναηυζθαζνα πνμηαθείηαζ ηονίςξ απυ ημοξ οδνμθεμνάκεναηεξ . 
19) ημ θοζζηυ αένζμ έπεζ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημ αζεάκζμ.  
20) πονυθοζδ είκαζ εενιζηή δζάζπαζδ αθηακίςκ πανμοζία αένα, ηάης απυ πίεζδ. 
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 
 
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

Θέμα 2ο 
 

1) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α) πνμπακυκδ,  β) ιεεοθμπνμπακζηυ μλφ,  γ) 2- αμοηεκάθδ,  δ) 1- αμοηέκζμ,  ε) αζεέκζμ  
Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιυθμβδ ζεζνά. 

 

2) α) Να βναθμφκ μζ ιμνζαημί ηφπμζ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ ηνζχκ πνχηςκ ιεθχκ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ 

αθηεκίςκ.  
β) Να βναθεί δ ακηίδναζδ ηδξ πθήνμοξ ηαφζδξ ημο ηνίημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ.  
γ) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ άηοηθςκ ζοκηαηηζηχκ ζζμιενχκ πμο 
ακηζζημζπμφκ ζημ ηέηανημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηακίςκ. 

 

3) Οζ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ είκαζ υθεξ θακεαζιέκεξ. Να ελδβήζεηε πμζμ είκαζ ημ θάεμξ πμο 

πανμοζζάγμοκ.  
α) Ο άηοηθμξ οδνμβμκάεναηαξ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C12H24 ακήηεζ ζηδκ μιυθμβδ ζεζνά ηςκ αθηακίςκ.  
α) Σo ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο θοζζημφ αενίμο είκαζ ημ αζεάκζμ.  
β) Σμ πνμπέκζμ δεκ ιπμνεί κα πμθοιενζζεεί.  
δ) Με πνμζεήηδ οδνμανςιίμο ζημ αζείκζμ θαιαάκεηαζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ ημ 1,2-δίανςιμαζεάκζμ. 
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4) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηςκ επυιεκςκ άηοηθςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) CH2O2, β) C3H6, γ) C2H4O, δ) CH4O, ε) C2H6 , ζη) C2H2 

 

5) α) Να παναηηδνίζεηε ηζξ δδθχζεζξ πμο αημθμοεμφκ ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ).  

i) Σμ 1-αμοηέκζμ ηαζ ημ 2-αμοηέκζμ ιε ηαηαθοηζηή οδνμβυκςζδ δίκμοκ ημ ίδζμ πνμσυκ.  
ii) Καηά ηδκ πνμζεήηδ ΗCl ζημ πνμπέκζμ θαιαάκεηαζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ ημ 2-πθςνμ-πνμπάκζμ.  
iii) Η εηζηέηα ιζαξ θζάθδξ έπεζ ιενζηχξ ηαηαζηναθεί ιε απμηέθεζια κα ιδκ βκςνίγμοιε ακ δ θζάθδ πενζέπεζ 
αζεέκζμ ή αζείκζμ. Μπμνμφιε κα ανμφιε πμζμ αένζμ πενζέπεηαζ ζηδ θζάθδ ακ πνμζεέζμοιε πενίζζεζα ημο αενίμο 
ζε δζάθοια πμο πενζέπεζ Br2.  
β) Να αζηζμθμβήζεηε ημοξ παναηηδνζζιμφξ ζαξ. 

 

6) α) ημκ ηαηαθοηζηυ ιεηαηνμπέα εκυξ αοημηζκήημο, θυβς ηαηαζηεοαζηζημφ ζθάθιαημξ, ηαηαζηνάθδηε δ 

επίζηνςζδ ιε ημκ ηαηαθφηδ Ρυδζμ (Rh). Πμζμζ πνςημβεκείξ νφπμζ εα αολδεμφκ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ 
ηαηαζηεοαζηζηυ εθάηηςια;  
β) Να ακαθένεηε ηνεζξ πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ θςημπδιζημφ κέθμοξ. 

 

7) Όπςξ ακαθένεηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ: «Σμ υγμκ (Ο3) απμηεθεί έκα απυ ηα ζοζηαηζηά ηδξ βήζκδξ 

αηιυζθαζναξ» (ζηναηυζθαζνα), εκχ ηαοηυπνμκα «To υγμκ απμηεθεί θςημπδιζηυ νφπμ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ 
ζηδκ αηιυζθαζνα ιέπνζ ημ φρμξ ηςκ 10 km πενίπμο (ηνμπυζθαζνα)».  
α) Να ελδβήζεηε ηδκ ειθάκζζδ ημο υγμκημξ ζηδκ ηνμπυζθαζνα (μζ πδιζηέξ ελζζχζεζξ δεκ είκαζ απαναίηδηεξ). 
β) Να πενζβνάρεηε ημ νυθμ ημο υγμκημξ ζηδκ ζηναηυζθαζνα. 
 

8) α) Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ):  

i) Ο άηοηθμξ οδνμβμκάεναηαξ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C10H20 ακήηεζ ζηδκ μιυθμβδ ζεζνά ηςκ αθηακίςκ.  
ii) Η αεκγίκδ είκαζ ηεπκδηυ ηαφζζιμ.  
iii) Η πονυθοζδ βίκεηαζ ζε ορδθή εενιμηναζία πανμοζία αένα.  
iv) Η πνμζεήηδ κενμφ ζημ πνμπέκζμ δίκεζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ ηδκ 2-πνμπακυθδ.  
β) Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ.  
 

9) α) Μζα ζδιακηζηή πδιζηή ζδζυηδηα ηςκ αθηεκίςκ είκαζ μ πμθοιενζζιυξ. Να βνάρεηε 

ηδ πδιζηή ελίζςζδ πμθοιενζζιμφ ημο αζεεκίμο. 

β)  ηα ηαοζαένζα ηςκ αοημηζκήηςκ, πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ νφπμζ: ιμκμλείδζμ ημο 
άκεναηα (CO), άηαοζημζ οδνμβμκάκεναηεξ (CxHy) ηαζ μλείδζα ημο αγχημο (NO, NO2). 
Να ακαθένεηε ηα πνμσυκηα ζηα μπμία ιεηαηνέπμκηαζ μζ παναπάκς νφπμζ ιε ηδ αμήεεζα 
ηςκ ηαηαθοηχκ ηςκ αοημηζκήηςκ (δεκ απαζηείηαζ δ βναθή πδιζηχκ ελζζχζεςκ). 
 

10) A) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ 

ζζμιενχκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ ηφπμ C3H6O. 
Β) Να ζοιπθδνχζεηε ηα πνμσυκηα ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ζηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ 

ελζζχζεζξ:  α) HC≡CH + 2Na →                                        β) CH3CH=CH2 + HCl → (ηφνζμ πνμσυκ) 

 

11) Καηά ηδκ πονυθοζδ ηδξ κάθεαξ, ιεηαλφ άθθςκ πνμσυκηςκ, πανάβμκηαζ ηαηχηενμζ 

αηυνεζημζ οδνμβμκάκεναηεξ υπςξ αζεέκζμ, πνμπέκζμ, 1,3-αμοηαδζέκζμ η.α. 
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης πδιζηχκ εκχζεςκ: 

i) αζεέκζμ  , ii) πνμπέκζμ  iii) 1,3-αμοηαδζέκζμ. 
β) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ παναηάης ακηζδνάζεςκ: 

i) κενμφ ζημ αζεέκζμ  ii) πθςνίμο, Cl2, ζημ πνμπέκζμ 
 

12) Να ζοιπθδνχζεηε ηα πνμσυκηα ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ζηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ: 

α) ΗC≡CH + 2Cl2 →                                        β) CH3CH=CH2 + HCl → (ηφνζμ πνμσυκ) 

γ) ΗC≡CH + 2ΗBr → (ηφνζμ πνμσυκ)      δ) CH3CH2ΟΗ + Na → 

 

13) Α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα δφμ πδιζηχκ εκχζεςκ, 
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απυ ηζξ μπμίεξ δ ιία ειθακίγεζ ζζμιένεζα αθοζίδαξ ηαζ δ άθθδ ζζμιένεζα μιυθμβδξ 
ζεζνάξ ιε ηδ αμοηακάθδ. 
Β) Γίκμκηαζ μζ υνμζ: i) μζ πθςνμθεμνάκεναηεξ, ii) ηα μλείδζα ημο αγχημο, iii) ημ CH4 ηαζ ημ CO2. 

Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ υνμοξ αοημφξ 
α) …………………………………… είκαζ πνςημβεκείξ νφπμζ ηαζ ζοζηαηζηά ηδξ  θςημπδιζηήξ νφπακζδξ. 
β) ηδ αφλδζδ ηδξ ηνφπαξ ημο υγμκημξ ζοιαάθθμοκ ……………………………………….. 
γ) ……………………………………………….. ζοιαάθμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ηαζ είκαζ ηα ηφνζα 

ζοζηαηζηά ημο αζμαενίμο. 
 

14) Να ζοιπθδνχζεηε ηα πνμσυκηα ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ζηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ: 

α) ΗC≡CH + 2Na →                 β) CH3CH2CH=CH2 + H2O → (ηφνζμ πνμσυκ)                 γ) ΗC≡CH + 2Cl2 → 

 

15) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (πνμσυκηα-ζοκηεθεζηέξ):  

α) CH2=CH2 + HCl →      β) CH≡CH + H2O → (ηεθζηυ πνμσυκ)    γ) CΗ3-C≡CH + H2 → (ηεθζηυ πνμσυκ)    
δ) CH2=CH2 + Βr2  → 
 

16) φιθςκα ιε ημ ζπμθζηυ αζαθίμ «ένεοκεξ ζε Αιενζηή ηαζ Δονχπδ δείπκμοκ υηζ πνμαθδιαηζηά 

ηθζιαημθμβζηά θαζκυιεκα, υπςξ μζ λδναζίεξ, μζ πθδιιφνεξ, ημ Δl Nino ηαζ άθθα, ακαιέκεηαζ κα ειθακίγμκηαζ 
πζμ ζοπκά» ηαζ θαίκεηαζ κα μθείθμκηαζ ζηδκ παβηυζιζα οπενεένιακζδ θυβς ημο θαζκμιέκμο ημο 
εενιμηδπίμο.  
α) Να ακαθένεηε ηνία αένζα ακενςπμβεκμφξ πνμέθεοζδξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.  
β) Να ελδβήζεηε ιε πμζμ ηνυπμ αένζα ηδξ αηιυζθαζναξ εενιαίκμοκ ημ ζφζηδια Γδ- ηαηχηενδ αηιυζθαζνα.  

17) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ):  

α) CH≡ CH + 2Η2   (πανμοζία ηαηαθφηδ)    β) CH3-CH=CH2 + HBr  (ηφνζμ πνμσυκ)  

γ) CH3 -CH2-COOH + Νa   
Να ελδβήζεηε ηδκ παναβςβή ημο ηφνζμο πνμσυκημξ ηδξ ακηίδναζδξ β). 

18) Πμζα είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο πανμοζζάγεζ ημ θοζζηυ αένζμ ςξ ηαφζζιμ, έκακηζ ημο πεηνεθαίμο; 

19) α) Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ 

αηυθμοεεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ: α) C3H8 ηαζ α) C3Η6. β) Πμζα απυ ηζξ δφμ παναπάκς εκχζεζξ ιπμνεί κα 
ακηζδνάζεζ ιε ΗΒr;  
Να αζηζμθμβήζηε ηδκ απάκηδζή ζαξ, βνάθμκηαξ ηδ ζπεηζηή πδιζηή ελίζςζδ. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ 

ηαζ ημ υκμια ημο ηφνζμο πνμσυκημξ ηδξ ακηίδναζδξ. 

20) ε έκα ηαηαθοηζηυ αοημηίκδημ μ ζδζμηηήηδξ ημο αθαίνεζε ημκ ηαηαθοηζηυ ιεηαηνμπέα.  

α) Να βνάρεηε ημοξ πδιζημφξ ηφπμοξ ηνζχκ αενίςκ ημοξ μπμίμοξ εα εηπέιπεζ ημ αοημηίκδημ αοηυ ηαζ ηα μπμία 
παναηηδνίγμκηαζ πενζααθθμκηζημί νφπμζ.  
β) Να βνάρεηε ηα ιδ ημλζηά πνμσυκηα ζηα μπμία ιεηαηνέπμκηαζ δφμ απυ ηα αένζα αοηά ιε ηδ αμήεεζα ημο 
ηαηαθοηζημφ ιεηαηνμπέα. 

 

21) Γίκμκηαζ μζ οδνμβμκάκεναηεξ:  

i) ιεεάκζμ, ii) αζεέκζμ, iii) πνμπέκζμ, iv) 1-αμοηέκζμ, v) 1,3–αμοηαδζέκζμ  
α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναπάκς οδνμβμκακενάηςκ.  
β) Οζ παναπάκς οδνμβμκάκεναηεξ απμηεθμφκ πνχηεξ φθεξ ηδξ πεηνμπδιείαξ. Να ελδβήζεηε βζαηί πμθθμί 
οπμζηδνίγμοκ υηζ «ημ πεηνέθαζμ είκαζ ηνίια κα ηαίβεηαζ». 

 

22) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ παναηάης πδιζηέξ ελζζχζεζξ:  

α) CH3CH2ΟΗ + Na →  

β) CH2=CHCH3 + H2O → (ηφνζμ πνμσυκ)  

γ) HC≡CH + H2O → (ηεθζηυ πνμσυκ)  
δ) πνμπάκζμ + Ο2 → (πθήνδξ ηαφζδ) 
ε) ΗC≡CH + 2Νa → 
ζη) κCH2 = CH2 (πμθοιενζζιυξ) → 
δ) CH3CH=CH2 + Cl2 → 
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23) φιθςκα ιε ημ ζπμθζηυ αζαθίμ «ένεοκεξ ζε Αιενζηή ηαζ Δονχπδ δείπκμοκ υηζ πνμαθδιαηζηά 

ηθζιαημθμβζηά θαζκυιεκα, υπςξ μζ λδναζίεξ, μζ πθδιιφνεξ, ημ Δl Nino ηαζ άθθα, ακαιέκεηαζ κα ειθακίγμκηαζ 
πζμ ζοπκά» ηαζ θαίκεηαζ κα μθείθμκηαζ ζηδκ παβηυζιζα οπενεένιακζδ θυβς ημο θαζκμιέκμο ημο 
εενιμηδπίμο.  
α) Να ακαθένεηε ηνία αένζα ακενςπμβεκμφξ πνμέθεοζδξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.  
α) Να ακαθένεηε δομ επζπηχζεζξ ηδξ παβηυζιζαξ οπενεένιακζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ οδάηζκμ πενζαάθθμκ 

ημο πθακήηδ. 

24) Α) Έκαξ ιαεδηήξ πεζναιαηίγεηαζ ιε ιζα άβκςζηδ μοζία Υ, βζα ηδκ μπμία βκςνίγεζ υηζ είκαζ έκαξ 

οδνμβμκάκεναηαξ ιε δομ άημια άκεναηα. Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ δζαπζζηχκεζ υηζ δ άβκςζηδ 
έκςζδ:  
i. ακηζδνά ιε ηυηηζκμ δζάθοια Br2 ζε CCl4 ηαζ ημ απμπνςιαηίγεζ.  
ii. δεκ ακηζδνά ιε ιεηαθθζηυ κάηνζμ.  
Απυ ηα δεδμιέκα αοηά δ έκςζδ Υ ιπμνεί κα είκαζ: α) C2H6    β) C2H4    γ) C2H2.  

Να επζθέλεηε ηδ ζςζηή απάκηδζδ.  Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ επζθμβή ζαξ . 
 

25) Όπςξ ακαθένεηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ: «Σμ υγμκ (Ο3) απμηεθεί έκα απυ ηα ζοζηαηζηά ηδξ βήζκδξ 

αηιυζθαζναξ» (ζηναηυζθαζνα), εκχ ηαοηυπνμκα «To υγμκ απμηεθεί θςημπδιζηυ νφπμ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ 
ζηδκ αηιυζθαζνα ιέπνζ ημ φρμξ ηςκ 10 km πενίπμο (ηνμπυζθαζνα)».  
α) Να ελδβήζεηε ηδκ ειθάκζζδ ημο υγμκημξ ζηδκ ηνμπυζθαζνα (μζ πδιζηέξ ελζζχζεζξ δεκ είκαζ απαναίηδηεξ).  
β) Να πενζβνάρεηε ημ νυθμ ημο υγμκημξ ζηδκ ζηναηυζθαζνα.  

 

26) Γίκμκηαζ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ: CH2=CH2 (A) ηαζ CH≡CH (B).  

Να παναηηδνίζεηε ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ) ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ:  
α) δ έκςζδ Β ιπμνεί ιε ηαηάθθδθμ ακηζδναζηήνζμ κα δχζεζ ςξ πνμσυκ CH3CH=O.  
β) δ έκςζδ Α πμθοιενίγεηαζ.  
γ) ηαζ μζ δφμ εκχζεζξ ακηζδνμφκ ιε Na.  
Να αζηζμθμβήζεηε ημ παναηηδνζζιυ ζαξ, βνάθμκηαξ ηζξ ζπεηζηέξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ υπμο είκαζ απαναίηδημ. 

 

27) ι) Να ακαθένεηε δομ απυ ηα ακενςπμβεκμφξ πνμέθεοζδξ αένζα πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο.  
ιι) Να ακαθένεηε ηνία πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοιε ηαζ μθείθμκηαζ ζηδκ εκίζποζδ ημο θαζκμιέκμο ημο 

εενιμηδπίμο. 

28) Γίκμκηαζ μζ υνμζ: i) μζ πθςνμθεμνάκεναηεξ, ii) ηα μλείδζα ημο αγχημο, iii) ημ CH4 ηαζ ημ CO2. 

Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ υνμοξ αοημφξ 
α) …………………………………… είκαζ πνςημβεκείξ νφπμζ ηαζ ζοζηαηζηά ηδξ  θςημπδιζηήξ νφπακζδξ. 
β) ηδ αφλδζδ ηδξ ηνφπαξ ημο υγμκημξ ζοιαάθθμοκ ……………………………………….. 
γ) ……………………………………………….. ζοιαάθμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ηαζ είκαζ ηα ηφνζα 

ζοζηαηζηά ημο αζμαενίμο. 
 

ωστού- λάθους 
 

Α) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ ςξ ζςζηέξ ή ςξ θακεαζιέκεξ: 

1) Σμ θοζζηυ αένζμ ηαζ ημ αζμαένζμ έπμοκ ημ ίδζμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ. 
2) Η πμζυηδηα ηδξ αεκγίκδξ ςξ ηαοζίιμο δεκ ιπμνεί κα ιεηνδεεί. 
3) Σμ θοζζηυ αένζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ πνμπάκζμ. 
4) Η 2-πνμπακυθδ είκαζ ιζα δεοηενμηαβήξ αθημυθδ. 
5) Σμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ είκαζ δ ιεεακυθδ. 
6) Σμ θοζζηυ αένζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ αζεάκζμ. 
7) Η έκςζδ CΗ3-CH2-COOH ακηζδνά ιε Νa. 
8) ημ αζμαένζμ αένζμ έπεζ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημ αζεάκζμ.  
9) δ μνβακζηή έκςζδ CH3COOH δζαζπά ημ Na2CO3 εθεοεενχκμκηαξ αένζμ.  
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10) δ «ηνφπα» ημο υγμκημξ ζηδ ζηναηυζθαζνα πνμηαθείηαζ ηονίςξ απυ ημοξ οδνμθεμνάκεναηεξ . 
11) ημ θοζζηυ αένζμ έπεζ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημ αζεάκζμ.  
12) πονυθοζδ είκαζ εενιζηή δζάζπαζδ αθηακίςκ πανμοζία αένα, ηάης απυ πίεζδ. 
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 
 

 

Θέμα 4ο 
1) ε ενβαζηήνζμ εθέβπμο ηαοζίιςκ πναβιαημπμζήεδηακ ηα παναηάης πεζνάιαηα: 
α) Έκα δείβια C8H18 ιε ιάγα 1,14 g ηάδηε πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αένα. Να οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L, STP) ημο CO2 πμο πανάπεδηε. 

β) Κάδηε πθήνςξ κα δείβια λδνμφ αζμαενίμο υβημο 0,112 L ζε STP, πμο απμηεθείηαζ ιυκμ απυ CH4 ηαζ CO2. Σμ 

κενυ πμο πανάπεδηε ηαηά ηδκ ηαφζδ, ζοθθέπεδηε ηαζ ανέεδηε υηζ είπε ιάγα 0,108 g. Nα οπμθμβίζεηε ηδκ % 
v/v ζφζηαζδ ημο αζμαενίμο ζε CH4 ηαζ CO2. 

Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 

2)  Έκαξ άηοηθμξ οδνμβμκάκεναηαξ Α (αθηάκζμ ή αθηέκζμ ή αθηίκζμ) έπεζ ζημ ιυνζυ ημο 6 άημια οδνμβυκμο, δ 

ζπεηζηή ιμνζαηή ημο ιάγα ( Mr) είκαζ ίζδ ιε 42 ηαζ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε δζάθοια Br2. 
α) Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ημο οδνμβμκάκεναηα. 
β) Μάγα 10,5 g απυ ημκ οδνμβμκάκεναηα Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. 

Να οπμθμβίζεηε:  i) ηδ ιάγα (ζε g) ημο Η2Ο πμο πανάβεηαζ, ii) ηα mol ημο μλοβυκμο πμο ηαηακαθχεδηε,  iii) 

ημκ υβημ ημο CO2 (ζε L) πμο πανάβεηαζ ζε STP. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (C)=12, Αr (Ο)=16, Αr 

(Η)=1 

 
3) ε ενβαζηήνζμ οπάνπμοκ ηνεζξ αένζμζ οδνμβμκάκενηεξ: CH3CH3, CH2=CH2 ηαζ CH≡CH. 

Έκα ιείβια πμο πενζέπεζ ίζα mol απυ ημ CH≡CH ηαζ ημ CH3CH3, έπεζ υβημ 4,48 L (ζε STP). Σμ ιείβια αοηυ 

δζααζαάγεηαζ ζε πενίζζεζα δζάθοιαημξ ανςιίμο, Br2, ζε ηεηναπθςνάκεναηα. 
α) Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα (ζε mol) ημο Br2 πμο ακηέδναζε ηαζ ηδ ιάγα ημο πνμσυκημξ (ζε g). 
β) Σμ αένζμ πμο ελένπεηαζ απυ ημ δζάθοια πςνίξ κα ακηζδνάζεζ, ζοθθέβεηαζ ηαζ ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ 

απαναίηδηδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L) ημο μλοβυκμο πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ ηαφζδ 

ζε STP. 
γ) ε άθθμ πείναια 4,48 L CH2=CH2 ακηζδνμφκ πθήνςξ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ιε κενυ. Να οπμθμβίζεηε ηδκ 

πμζυηδηα (ζε mol) ημο πνμσυκημξ. 

Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr(H)=1, Αr (C)=12, Αr (Ο)=16, Αr (Br)=80. 

 

4) Γζαεέημοιε πμζυηδηα 0,4 mol εκυξ αθηζκίμο Α. 

α) Η ιζζή πμζυηδηα ημο αθηζκίμο Α ηαίβεηαζ πθήνςξ μπυηε πανάβμκηαζ 17,6 g CO2. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ 

ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηζκίμο. 

β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αενίμο Η2, ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ οδνμβυκςζδ ηδξ οπυθμζπδξ 

ιζζήξ πμζυηδηαξ ημο αθηζκίμο Α.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=1 

 

5) Γζαεέημοιε πμζυηδηα 0,3 mol εκυξ αθηεκίμο Α. 

α) Πμζυηδηα 0,1 mol ημο αθηεκίμο Α ηαίβεηαζ πθήνςξ μπυηε πανάβμκηαζ 8,8 g CO2. Να 

πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο Α. 

β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ αενίμο Η2, ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ οδνμβυκςζδ  πμζυηδηαξ 0,1 mol 

ημο αθηεκίμο. 
γ) Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο Br2 πμο ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε 0,1 mol ημο  αθηεκίμο Α. 

Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Br)=80. 
 

6) Πμζυηδηα οδνμβμκάκεναηα ιε βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CκΗ2κ-2 έπεζ ιάγα 13,5 g ηαζ ηαηαθαιαάκεζ υβημ 5,6 L 

ιεηνδιέκα ζε STP.  
α) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο οδνμβμκάκεναηα.  



Θέματα τράπεζας χημείας Β΄ Λυκείου Γενικής                Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

15 
 

β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L αενίμο οδνμβυκμο (H2), ιεηνδιέκα ζε STP, μ μπμίμξ απαζηείηαζ βζα ηδκ 
πθήνδ ακηίδναζδ ιε 0,25 mol αοημφ ημο οδνμβμκάκεναηα.  
γ) Γίκεηαζ πθήνδξ ηαφζδ 0,2 mol αοημφ ημο οδνμβμκάκεναηα ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο (O2). 
Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο H2O ηαζ ημκ υβημ ημο CO2 ζε STP. (ιμκάδεξ 10)  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16 

 

7) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η έκςζδ Α είκαζ έκα ημνεζιέκμ 

ιμκμηαναμλοθζηυ μλφ ιε 3 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο, εκχ δ έκςζδ Β είκαζ έκαξ ημνεζιέκμξ 
οδνμβμκάκεναηαξ, βζα ημκ μπμίμ ζζπφεζ υηζ πμζυηδηα ημο οδνμβμκάκεναηα ίζδ ιε 0,5 mol γοβίγεζ 29 g.  
α) 14,8 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Na2CO3. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο παναβυιεκμο αενίμο ζε 
STP ζοκεήηεξ.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
γ) 11,6 g ηδξ έκςζδξ Β ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ υβημ (ζε L 

ζε STP ζοκεήηεξ), ημο μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ.  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 

 

8) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  

H έκςζδ Α είκαζ έκα αθηέκζμ ιε 4 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο.  
Η έκςζδ Β είκαζ έκα αθηάκζμ. 29 g ημο αθηακίμο Β ηαηέπμοκ υβημ 11,2 L ζε STP.  
α) 11,2 g ημο αθηεκίμο Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να οπμθμβίζεηε ηα mol 
ημο μλοβυκμο πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαφζδ.  
β) Να ανείηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο Β.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ηδκ ιάγα ζε g ημο κενμφ πμο εα παναπεεί ακ δ παναπάκς πμζυηδηα ημο αθηακίμο Β (29 g) 

ηαεί πθήνςξ ιε πενίζζεζα μλοβυκμο. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

9) Γίκμκηαζ 21 g εκυξ αθηεκίμο (Υ) ηαζ μνζζιέκδ πμζυηδηα αζεεκίμο.  

α) Όθδ δ παναπάκς πμζυηδηα ημο αθηεκίμο απαζηεί 11,2 L οδνμβυκμο, ιεηνδιέκα ζε STP, βζα κα ακηζδνάζεζ 
πθήνςξ. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Υ.  
β) Η πμζυηδηα ημο αζεεκίμο πμθοιενίγεηαζ πθήνςξ. Σμ πμθοιενέξ πμο πνμηφπηεζ έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα 
Mr= 56.000. Να οπμθμβίζεηε ημκ ανζειυ ιμνίςκ ημο ιμκμιενμφξ πμο ζοκεέημοκ έκα ιυνζμ ημο πμθοιενμφξ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ ιμνζαηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1 
 

10) Γίκμκηαζ μζ παναηάης πμζυηδηεξ πδιζηχκ μοζζχκ:  

Α. 4,48 L αθηακίμο ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ.  Β. 10,4 g αηεηοθεκίμο (CH≡CH)  
α) Καηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αθηακίμο πανάβμκηαζ 18 g Η2Ο. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ 
ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο.  
β) Καηά ηδκ ηαηενβαζία ιε κενυ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αηεηοθεκίμο, πανμοζία ηαηάθθδθςκ ηαηαθοηχκ, 
πανάβεηαζ πνμσυκ Υ. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ Υ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

11) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α έπεζ ιμνζαηυ ηφπμ 

C4H8, εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ έκα αθηίκζμ, βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημο μπμίμο απαζηείηαζ υβημξ Ο2 

ηεηναπθάζζμξ απυ ημκ υβημ ημο.  
α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L, ημο Ο2 πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 10 L ηδξ έκςζδξ Α. β) 20 L ηδξ 
έκςζδξ Α ακηζδνμφκ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Η2, πανμοζία ηαηαθφηδ, μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ Α 
ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκδ έκςζδ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο απαζημφιεκμο Η2.  
γ) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
Γίκεηαζ υηζ μζ υβημζ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. 

12) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ πνμπέκζμ, 

εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ έκα αθηίκζμ πμο ημ ιυνζυ ημο πενζέπεζ 4 άημια οδνμβυκμο.  
α) Μάγα 8,4 g ηδξ έκςζδξ Α ηαηενβάγεηαζ ιε κενυ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ, μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ Α 
ιεηαηνέπεηαζ ζε μνβακζηή έκςζδ Γ, πμο είκαζ ημ ηφνζμ πνμσυκ ηδξ παναπάκς ακηίδναζδξ. Να οπμθμβίζεηε ηδ 
ιάγα ζε g ηδξ έκςζδξ Γ ηαζ κα βνάρεηε ημ υκμια ηδξ έκςζδξ Γ.  
β) i) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ μνβακζηήξ έκςζδξ Β.  
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ii) Μάγα 8 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνά ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα οδνμβυκμο, πανμοζία ηαηαθφηδ, 
μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ Β ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκμ οδνμβμκάκεναηα. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ 
ημο απαζημφιεκμο βζα ηδκ ακηίδναζδ οδνμβυκμο ζε STP.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

13) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ 1-αμοηίκζμ, 

εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ αθηάκζμ ημο μπμίμο δ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα (Mr) είκαζ 44.  
α) Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο CO2 πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ 10,8 g ηδξ έκςζδξ Α.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αένα, ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 0,2 mol ηδξ έκςζδξ Β. 
(φζηαζδ αένα: 20% v/v Ο2) .  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
 

14) Μάγα 4,2 g αένζμο οδνμβμκάκεναηα ιε βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CκΗ2κ ηαηαθαιαάκεζ υβημ 2,24 L ιεηνδιέκα 

ζε STP.  α) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο οδνμβμκάκεναηα.  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L αενίμο οδνμπθςνίμο (HCl), ιεηνδιέκα ζε STP, μ μπμίμξ απαζηείηαζ βζα ηδκ 
πθήνδ ακηίδναζδ ιε 0,4 mol αοημφ ημο οδνμβμκάκεναηα.  
γ) Γίκεηαζ πθήνδξ ηαφζδ 0,5 mol αοημφ ημο οδνμβμκάκεναηα ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο (O2). 
Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο H2O ηαζ ημκ υβημ ημο CO2 ζε STP.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16 

15) 10 L αενίμο αθηζκίμο Α ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημοξ ζπδιαηίγμοκ 20 L CO2 ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ. α. Πμζμξ είκαζ μ Μμνζαηυξ Σφπμξ ημο αθηζκίμο;  
β. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο μλοβυκμο (ζε L) οπυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ πμο 
απαζηείηαζ βζα ηδκ ηέθεζα ηαφζδ ηδξ παναπάκς πμζυηδηαξ ημο αθηζκίμο.  
γ. 0,1 mol απυ ημ αθηίκζμ δζααζαάγεηαζ ζε δζάθοια Βr2 ζε CCl4, μπυηε ακηζδνά υθδ δ πμζυηδηα ημο αθηζκίμο. Να 
οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ημο ζπδιαηζγυιεκμο πνμσυκημξ.  Γίκμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (Br)= 80 

 

16) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε αθηίκζμ Α ηαζ πνμπέκζμ.  

α) 10 L ημο αθηζκίμο Α απαζημφκ βζα ηδκ ηέθεζα ηαφζδ ημοξ 25 L μλοβυκμο ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ 
εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ. Να ανείηε ημ Μ.Σ. ημο αθηζκίμο.  
β) 8,4 g πνμπεκίμο ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε κενυ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο ηφνζμο πνμσυκημξ.  
γ) 0,1 mol ημο αθηζκίμο ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε κενυ πανμοζία ηαηαθφηδ. Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα ζε g 
ημο ζπδιαηζγυιεκμο ηεθζημφ μνβακζημφ πνμσυκημξ  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 

 

17) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε 10 L C2H4 ηαζ 10 L C2H6.  

α. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L) ημο μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ 5 L C2H6.  
β. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζέπεζ 20% v/v Ο2) πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηέθεζα 
ηαφζδ 5 L C2H4 .  
γ. Ακ δζααζαάζμοιε 0,2 mol ζζμιμνζαημφ ιείβιαημξ απυ ημοξ παναπάκς οδνμβμκάκεναηεξ ζε κενυ πανμοζία 
H2SO4 , κα οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ.  
Γίκεηαζ υηζ μζ υβημζ ηςκ αενίςκ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ.  Γίκμκηαζ: Ar (O)= 16, Ar (C)= 12, Ar (Η)= 1 

 

18) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε αθηίκζμ Α ηαζ πνμπέκζμ.  

α) 20 L ημο αθηζκίμο Α απαζημφκ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημοξ 50 L μλοβυκμο ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ 
εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ. Να ανείηε ημ Μ.Σ. ημο αθηζκίμο.  
β) 0,5 mol ημο αθηζκίμο Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε κενυ πανμοζία ηαηαθφηδ. Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα ζε g 
ημο ζπδιαηζγυιεκμο ηεθζημφ μνβακζημφ πνμσυκημξ.  
γ) 16,8 g πνμπεκίμο ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε κενυ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο ηφνζμο 
πνμσυκημξ.  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 

 

19) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε πνμπέκζμ ηαζ έκα άθθμ αένζμ αθηέκζμ Α.  

10 L ημο αθηεκίμο Α ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημοξ ζπδιαηίγμοκ 20 L δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) ιεηνδιέκα 
ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ.  
α. Πμζμξ είκαζ μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ημο Α;  β. 10 L πνμπεκίμο ηαίβμκηαζ πθήνςξ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο 
μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ, ακ μζ υβημζ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ.  
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γ. 0,1 mol πνμπεκίμο ακηζδνμφκ ιε HCl. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο ηφνζμο πνμσυκημξ ηαζ κα βνάρεηε ημ 
υκμιά ημο.  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (Cl)= 35,5 

 

20) 10 L αενίμο αθηεκίμο Α ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημοξ ζπδιαηίγμοκ 30 L CO2 ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ.  
α. Πμζμξ είκαζ μ ιμνζαηυξ ιφπμξ ημο αθηεκίμο Α;  
β. Μζα πμζυηδηα απυ ημ αθηέκζμ Α δζααζαάγεηαζ ζε κενυ πανμοζία H2SO4 , μπυηε ακηζδνά υθδ δ πμζυηδηα ημο 
αθηεκίμο ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ 30 g μνβακζημφ πνμσυκημξ Β. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο αθηεκίμο ζε g πμο 
ακηέδναζε.  
γ. Να οπμθμβίζεηε ηα mol Ο2 πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηέθεζα ηαφζδ 0,2 mol ημο μνβακζημφ πνμσυκημξ Β.  
Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 

21) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε πνμπέκζμ ηαζ έκα άθθμ αένζμ αθηέκζμ Α.  

10 L ημο αθηεκίμο Α ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημοξ ζπδιαηίγμοκ 20 L δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) ιεηνδιέκα 
ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ.  
α. Πμζμξ είκαζ μ Μμνζαηυξ Σφπμξ ημο Α;  
β. 10 L πνμπεκίμο ηαίβμκηαζ πθήνςξ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ, ακ μζ υβημζ 
ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ.  
γ. Μζα πμζυηδηα πνμπεκίμο ακηζδνά πθήνςξ ιε κενυ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ μνβακζηυ 
πνμσυκ Β (ηφνζμ πνμσυκ) πμο έπεζ ιάγα 12 g. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ, ημ ζοκηαηηζηυ 
ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ έκςζδξ Β ηαζ κα οπμθμβίζεηε ηα mol πνμπεκίμο πμο ακηέδναζακ. (ιμκάδεξ 9)  
Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 

22) Έκα αένζμ ηαφζζιμ είκαζ ιείβια αζεζκίμο ηαζ εκυξ αθηεκίμο Α.  

α) Πμζα είκαζ δ πμζυηδηα (ζε mol) ημο αζεζκίμο ζημ ιείβια, ακ βκςνίγμοιε υηζ ακηζδνά ιε 32 g Br2 ηαζ 
ζπδιαηίγεζ ημνεζιέκμ πνμσυκ;  
β) Σμ αθηέκζμ Α πανάβεηαζ απυ αθοδάηςζδ 13,8 g CH3CH2OH, ζε 170μC. Να ανείηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ 
ηδκ πμζυηδηα (ζε mol) ημο αθηεκίμο Α.  
γ) Πμζμξ είκαζ μ υβημξ ημο αενίμο (ζε L, ζε STP) πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ πθήνδ ακηίδναζδ 0,2 mol αζεζκίμο ιε 
Na;  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr (C)=12, Αr (Br)=80 ,Αr (O)=16 

 

23) Γζαεέημοιε ιείβια πμο απμηεθείηαζ απυ 84 g αθηεκίμο Α ηαζ 28 g αζεεκίμο.  

α) Ακ ηα 84 g ημο αθηεκίμο Α ακηζδνάζμοκ πθήνςξ ιε κενυ, ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, πανάβμκηαζ 2 mol 
μνβακζηήξ έκςζδξ Β. Να πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ Α ηαζ Β. (ιμκάδεξ 13)  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο Ο2, ζε L (ζε STP ) πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημο ιείβιαημξ. 

24) 84 g C3H6 ακαιεζβκφμκηαζ ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζέπεζ 20 % v/v 

Ο2 ηαζ 80 % v/v Ν2) ηαζ ημ ιείβια ηαίβεηαζ πθήνςξ.  
α) Να οπμθμβίζεηε ηζξ πμζυηδηεξ ζε mol ηάεε ζοζηαηζημφ ημο ιείβιαημξ ηςκ ηαοζαενίςκ.  
β) Η ίδζα πμζυηδηα C3H6 ακηζδνά ιε ηυηηζκμ δζάθοια Br2 ζε CCl4  8 % w/v ηαζ ημ απμπνςιαηίγεζ. Να 
οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε mL) ημο δζαθφιαημξ Br2 πμο ακηέδναζε.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16 , Ar(Br)=80. 

25) Απυ ηδκ πονυθοζδ κάθεαξ απμιμκχεδηε ιείβια πμο απμηεθείηαζ απυ 5,6 g C2H4 ηαζ πμζυηδηα CH4, ηα 

μπμία ακηέδναζακ πθήνςξ ιε πενίζζεζα Ο2 ηαζ ζηα ηαοζαένζα ανέεδηακ 11,2 L CO2 (ζε STP).  
α) Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο CH4 .  
β) Με πμθοιενζζιυ ημο C2H4 παναζηεοάζηδηε έκα πμθοιενέξ ιε ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα 84000. Να οπμθμβίζεηε 
πυζα ιυνζα ημο ιμκμιενμφξ ζοκεέημοκ ημ πμθοιενέξ. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12. 
 

26) Απυ ηδκ πονυθοζδ ιζαξ πμζυηδηαξ κάθεαξ απμιμκχεδηε ιείβια πμο απμηεθείηαζ απυ 8,4 g C2H4 ηαζ 

πμζυηδηα C2H6, ηα μπμία ακηέδναζακ πθήνςξ ιε πενίζζεζα Ο2 ηαζ ζηα ηαοζαένζα ανέεδηακ 22,4 L CO2 (ζε 
STP).  α) Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο C2H6 .  
β) Με πμθοιενζζιυ ημο C2H4 παναζηεοάζηδηε έκα πμθοιενέξ ιε ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα 56000. Να οπμθμβίζεηε 
πυζα ιυνζα ημο ιμκμιενμφξ ζοκεέημοκ ημ πμθοιενέξ. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12. 
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27) Έκα ιείβια απμηεθείηαζ απυ 5 mL C2H4 ηαζ μνζζιέκμ υβημ C3H8. Σμ ιείβια αοηυ ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε αένα 

ηαζ πανάβμκηαζ 55 mL CO2.  
α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε mL) ημο C3H8.  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αένα πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ ηαφζδ ημο ιείβιαημξ.  
Οζ υβημζ υθςκ ηςκ αενίςκ ακαθένμκηαζ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ.  
Η ζφζηαζδ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα είκαζ 20 % v/v Ο2 ηαζ 80 % v/v Ν2. 

28) α) Ονζζιέκμξ υβημξ εκυξ αενίμο αθηακίμο ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε πενίζζεζα Ο2 ηαζ πανάβμκηαζ 8 L οδναηιχκ 

ηαζ 6 L CO2 . Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο ηαζ κα οπμθμβίζεηε ημκ ανπζηυ υβημ ημο (ζε L).  Οζ 
υβημζ υθςκ ηςκ αενίςκ ακαθένμκηαζ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ.  
α) Πμζυηδηα 0,1 mol C3H4 ακηζδνά ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα ηυηηζκμο δζαθφιαημξ Br2 ζε CCl4 8 
% w/v ηαζ ημ απμπνςιαηίγεζ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε mL) ημο δζαθφιαημξ Br2 πμο ακηέδναζε.  
Γίκεηαζ δ ζπεηζηή αημιζηή ιάγα: Ar(Br)=80. 

29) Aπυ ηδκ ηθαζιαηζηή απυζηαλδ πεηνεθαίμο απμιμκχεδηακ: x mol C2H4 ηαζ έκα αθηέκζμ Α.  

α) Σα x mol C2H4 ακηέδναζακ ιε δζάθοια Br2 ζε CCl4 ηαζ ζπδιαηίζηδηακ 18,8 g πνμσυκημξ. Να οπμθμβίζεηε ηδκ 
πμζυηδηα x.  
β) Γζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ μνζζιέκδξ πμζυηδηαξ ημο αθηεκίμο Α ηαηακαθχεδηακ 0,6mol Ο2 ηαζ ζηα ηαοζαένζα 
ιεηνήεδηακ 17,6 g CO2. Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Α.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1, Ar(Br)=80. 

30) Έκα δείβια αζμαενίμο υβημο 8,96 L (ζε STP ), πμο απμηεθείηαζ ιυκμ απυ CH4 ηαζ CO2, ηαίβεηαζ πθήνςξ. Σα 

ηαοζαένζα πενζέπμοκ 10,8 g Η2Ο. Να οπμθμβίζεηε: α) ημκ υβημ (ζε L) ζε STP ηαεεκυξ απυ ηα ζοζηαηζηά ημο 

αζμαενίμο. β) ημκ υβημ (ζε L) ημο αένα (πενζέπεζ 20 % v/v Ο2) ζε STP πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 

ημο CH4.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(O)=16. 

31) Έκα δείβια αζμαενίμο υβημο 5,6 L (ζε STP ), πμο απμηεθείηαζ ιυκμ απυ CH4 ηαζ CO2, ηαίβεηαζ πθήνςξ. Σα 

ηαοζαένζα πενζέπμοκ 7,2 g Η2Ο.  
Να οπμθμβίζεηε:  α) ημκ υβημ (ζε L) ζε STP ηαεεκυξ απυ ηα ζοζηαηζηά ημο αζμαενίμο.  
β) ημκ υβημ (ζε L) ημο αένα (πενζέπεζ 20 % v/v Ο2) ζε STP πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημο CH4.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(O)=16. 

32) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ 1-αμοηίκζμ, 

εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ αθηάκζμ ημο μπμίμο δ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα (Mr) είκαζ 44.  
α) Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο CO2 πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ 10,8 g ηδξ έκςζδξ Α.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αένα, ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 0,2 mol ηδξ έκςζδξ Β. 

(φζηαζδ αένα: 20% v/v Ο2) . Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

33) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ πνμπέκζμ, 

εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ έκα αθηίκζμ πμο ημ ιυνζυ ημο πενζέπεζ 4 άημια οδνμβυκμο.  
α) Μάγα 8,4 g ηδξ έκςζδξ Α ηαηενβάγεηαζ ιε κενυ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ, μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ Α 
ιεηαηνέπεηαζ ζε μνβακζηή έκςζδ Γ, πμο είκαζ ημ ηφνζμ πνμσυκ ηδξ παναπάκς ακηίδναζδξ. Να οπμθμβίζεηε ηδ 
ιάγα ζε g ηδξ έκςζδξ Γ ηαζ κα βνάρεηε ημ υκμια ηδξ έκςζδξ Γ.  
β) i) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ μνβακζηήξ έκςζδξ Β.  
ii) Μάγα 8 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνά ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα οδνμβυκμο, πανμοζία ηαηαθφηδ, 
μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ Β ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκμ οδνμβμκάκεναηα. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ 
ημο απαζημφιεκμο βζα ηδκ ακηίδναζδ οδνμβυκμο ζε STP.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

34) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α έπεζ ιμνζαηυ ηφπμ 

C4H8, εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ έκα αθηίκζμ, βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημο μπμίμο απαζηείηαζ υβημξ Ο2 

ηεηναπθάζζμξ απυ ημκ υβημ ημο.  
α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L, ημο Ο2 πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 10 L ηδξ έκςζδξ Α.  
β) 20 L ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Η2, πανμοζία ηαηαθφηδ, μπυηε υθδ δ 
πμζυηδηα ηδξ Α ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκδ έκςζδ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο απαζημφιεκμο Η2.  



Θέματα τράπεζας χημείας Β΄ Λυκείου Γενικής                Επιμέλεια: Πουλιόπουλος  Πούλιος                         2ο ΓΕΛ Ευόσμου  

19 
 

γ) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
Γίκεηαζ υηζ μζ υβημζ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. 

35) Γίκμκηαζ μζ παναηάης πμζυηδηεξ πδιζηχκ μοζζχκ:  

Α. 4,48 L αθηακίμο ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ.  
Β. 10,4 g αηεηοθεκίμο (CH≡CH)  
α) Καηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αθηακίμο πανάβμκηαζ 18 g Η2Ο. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ 
ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο.  
β) Καηά ηδκ ηαηενβαζία ιε κενυ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αηεηοθεκίμο, πανμοζία ηαηάθθδθςκ ηαηαθοηχκ, 

πανάβεηαζ πνμσυκ Υ. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ Υ.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ 
ιάγεξAr(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
 

36) Γίκμκηαζ 21 g εκυξ αθηεκίμο (Υ) ηαζ μνζζιέκδ πμζυηδηα αζεεκίμο.  

α) Όθδ δ παναπάκς πμζυηδηα ημο αθηεκίμο απαζηεί 11,2 L οδνμβυκμο, ιεηνδιέκα ζε STP, βζα κα ακηζδνάζεζ 
πθήνςξ. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Υ.  
β) Η πμζυηδηα ημο αζεεκίμο  πμθοιενίγεηαζ πθήνςξ. Σμ πμθοιενέξ πμο πνμηφπηεζ έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα 
Mr= 56.000. Να οπμθμβίζεηε ημκ ανζειυ ιμνίςκ ημο ιμκμιενμφξ πμο ζοκεέημοκ έκα ιυνζμ ημο πμθοιενμφξ. 

Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ ιμνζαηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1 

 

37) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η έκςζδ Α είκαζ έκα ημνεζιέκμ 

ιμκμηαναμλοθζηυ μλφ ιε 3 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο, εκχ δ έκςζδ Β είκαζ έκαξ ημνεζιέκμξ 
οδνμβμκάκεναηαξ, βζα ημκ μπμίμ ζζπφεζ υηζ πμζυηδηα ημο οδνμβμκάκεναηα ίζδ ιε 0,5 mol γοβίγεζ 29 g.  
α) 14,8 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Na2CO3. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο παναβυιεκμο αενίμο ζε 
STP ζοκεήηεξ.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
γ) 11,6 g ηδξ έκςζδξ Β ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ υβημ (ζε L 
ζε STP ζοκεήηεξ), ημο μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ.)  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 

 

 38) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: H έκςζδ Α είκαζ έκα αθηέκζμ ιε 4 άημια 

άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο.  Η έκςζδ Β είκαζ έκα αθηάκζμ. 29 g ημο αθηακίμο Β ηαηέπμοκ υβημ 11,2 L ζε STP.  
α) 11,2 g ημο αθηεκίμο Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να οπμθμβίζεηε ηα mol 
ημο μλοβυκμο πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαφζδ.  
β) Να ανείηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο Β.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ηδκ ιάγα ζε g ημο κενμφ πμο εα παναπεεί ακ δ παναπάκς πμζυηδηα ημο αθηακίμο Β (29 g) 
ηαεί πθήνςξ ιε πενίζζεζα μλοβυκμο. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 
 

39) α) Γζα ηδκ οδνμβυκςζδ 11,2 g εκυξ αθηεκίμο Α απαζημφκηαζ 0,4 g Η2 ηαζ πανάβεηαζ ημ αθηάκζμ Β. Να 

ανείηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Α.  
β) Πυζα L μλοβυκμο (O2) ιεηνδιέκα ζε STP απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ηδξ πμζυηδηα ημο αθηακίμο Β 
πμο πανάπεδηε;  
γ) Σμ αθηέκζμ Α ακηζδνά ιε οδναηιμφξ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ δίκεζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ ηδκ αθημυθδ Γ, δ 
μπμία δεκ μλεζδχκεηαζ ζε ζοκήεεζξ μλεζδςηζηέξ ζοκεήηεξ. Να πνμζδζμνίζεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηςκ εκχζεςκ 
Α ηαζ Γ.   Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1. 

 

40) α) 4,4 g εκυξ αθηακίμο Α ηαίβμκηαζ πθήνςξ πανμοζία αένα ηαζ πανάβμκηαζ 13,2 g CO2.  

i) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο Α.  
ii) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο μλοβυκμο, ιεηνδιέκμ ζε STP, πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε πυζα L οδνμβυκμο, ιεηνδιέκα ζε STP, απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ οδνμβυκςζδ 5,2 g 
C2H2.   Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(Ο)= 16. 
 

41) Γζαεέημοιε ζζμιμνζαηυ ιείβια C2Η2 ηαζ αθηακίμο Α.  

α) Η ιζζή πμζυηδηα ημο ιείβιαημξ βζα κα οδνμβμκςεεί πθήνςξ απαζηεί 0,4 g Η2, πανμοζία ηαηαθφηδ 
παθθαδίμο (Pd). Να οπμθμβίζεηε ηα mol ηάεε ζοζηαηζημφ ζημ ιίβια.  
β) Η άθθδ ιζζή πμζυηδηα ημο ιείβιαημξ ηαίβεηαζ πθήνςξ δίκμκηαξ 13,44 L CΟ2, ιεηνδιέκα ζε STP. Να ανείηε 
ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο Α. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16. 
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42) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε έκα αθηέκζμ Α ηαζ έκα αθηάκζμ Β.  

α) Μάγα 11,2 g ημο αθηεκίμο Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε 32 g ανςιίμο (Br2). Να ανείηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο 
αθηεκίμο Α.  
β) Όβημξ 4,48 L (STP) ημο αθηακίμο Β απαζημφκ βζα πθήνδ ηαφζδ 112 L αένα ιεηνδιέκα ζε STP. Να ανείηε 
ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο Β.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(Br)= 80 ηαζ υηζ μ αέναξ πενζέπεζ 20 % v/v 

μλοβυκμ. 

43) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε ιείβια ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ 2,24 L C2H2 ηαζ 2,24 L C2H4, ιεηνδιέκα ζε 

STP.  
α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L) ημο H2, ιεηνδιέκμ ζε STP, πμο ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ πθήνςξ ιε ηδκ 
παναπάκς πμζυηδηα ημο ιίβιαημξ.  
β) Σμ αένζμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ πθήνδ οδνμβυκςζδ ημο παναπάκς ιείβιαημξ ηαίβεηαζ πθήνςξ. Να 
οπμθμβίζεηε πυζα L μλοβυκμο, ιεηνδιέκα ζε STP, απαζηήεδηακ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαφζδ, ηαεχξ ηαζ πυζα g 
CΟ2 πανάπεδηακ. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Ar(H)=1, Ar(C)=12 , Ar(O)=16. 

 

44) Γζαεέημοιε έκα αθηέκζμ Α ηαζ έκα οδνμβμκάκεναηα Β ιε ιμνζαηυ ηφπμ C4H10.  

α) Μζα πμζυηδηα ημο οδνμβμκάκεναηα Β ηαίβεηαζ ιε πενίζζεζα αένα μπυηε πανάβμκηαζ 8,8 g CO2. Να 
οπμθμβίζεηε ηoκ υβημ (ζε L) ημο οδνμβμκάκεναηα Β πμο ηάδηε, ιεηνδιέκμ ζε STP. (ιμκάδεξ 10)  
β) Μζα πμζυηδηα ημο αθηεκίμο Α απαζηεί βζα πθήνδ ακηίδναζδ 32 g ανςιίμο (Br2) ηαζ δίκεζ 43,2 g πνμσυκημξ.  
i) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Α.   
ii) Να ανείηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Α ακ αοηυ ιε πνμζεήηδ κενμφ (πανμοζία H2SO4) ιπμνεί κα 
δχζεζ ιυκμ έκα πνμσυκ. Να ελδβήζεηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16, Ar(Br)= 80. 

45) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε έκα αθηάκζμ Α ηαζ αζείκζμ.  

α) 29 g ημο αθηακίμο Α ηαίβμκηαζ πθήνςξ ηαζ πανάβμκηαζ 44,8 L αενίμο CO2 ζε STP. Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ 
ηφπμξ ημο αθηακίμο.  
β) ε 13 g αζεζκίμο δζααζαάγμοιε αένζμ Η2 ιέπνζ ημ αζείκζμ κα ιεηαηναπεί πθήνςξ ζε αζεάκζμ. Να οπμθμβζζηεί μ 
υβημξ (ζε L) ημο αζεακίμο πμο πανάβεηαζ ζε STP.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1. 

 

46) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε CH3 - CH = CH2 ηαζ CH3 - C ≡ CH .  

α) 44,8 L CH3 - CH = CH2 ζε STP , ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε ίζμ υβημ Η2. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ηδξ 
παναβυιεκδξ έκςζδξ .  
β) 22,4 L CH3 - C ≡ CH ζε STP , ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε δζπθάζζμ υβημ Η2. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ηδξ 
παναβυιεκδξ έκςζδξ .  
γ) Σμ αένζμ πμο πανάβεηαζ απυ ηζξ δφμ παναπάκς ακηζδνάζεζξ ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ 
πμζυηδηα Ο2. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ημο Η2Ο πμο πανάβεηαζ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1 Αr(Ο)=16. 

47) ε έκα δμπείμ πενζέπμκηαζ 22,4 L CH3-CH3, 44,8 L CH2=CH2 ηαζ 11,2 L CH3-C≡CH ζε STP.  

α)Σα ηνία παναπάκς αένζα δζααζαάγμκηαζ ζε πενίζζεζα δζαθφιαημξ Br2 ζε CCl4. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα ηαεεκυξ 
απυ ηα πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ.  
β)Σμ αένζμ πμο δεκ ακηέδναζε ιε ημ δζάθοια ημο Br2 ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα 
Ο2. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα ημο CO2 (ζε g) πμο πανάβεηαζ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1, Αr(Ο)=16, Αr(Br)=80. 

48) ημ ενβαζηήνζμ μνβακζηήξ πδιείαξ δζαεέημοιε έκα αθηάκζμ Α ιε ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα Mr=72 ηαζ έκα 

αθηέκζμ Β πμο είκαζ ημ 1μ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ημο.  
α) Να ανεεμφκ μζ ιμνζαημί ηφπμζ ημο αθηακίμο Α ηαζ ημο αθηέκζμο Β.  
β) 36 g ημο αθηακίμο Α ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2. Να οπμθμβζζημφκ μ υβημξ (ζε L) 
ημο Ο2 πμο ακηέδναζε ζε STP ηαζ δ ιάγα (ζε g) ημο CO2 πμο πανάβεηαζ.  
γ) Σμ αθηέκζμ Β ακηζδνά πθήνςξ ιε 44,8 L H2 ζε STP . Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ημο αθηέκζμο Β.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1, Αr(Ο)=16. 
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49) 0,2 mol αθηεκίμο Α δζααζαάγμκηαζ ζε δζάθοια Br2/CCl4. Όηακ ημ ανχιζμ απμπνςιαηζζηεί εκηεθχξ, έπμοκ 

παναπεεί 40,4 g μνβακζηήξ έκςζδξ Β.  
α) Να βνάρεηε ηδκ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ημο αθηεκίμο Α ιε ημ Br2 ηαζ ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ 
ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ Α ηαζ Β.  
β) Πυζα L CO2 (ζε STP) εηθφμκηαζ, ακ δ ίδζα πμζυηδηα αθηεκίμο ηαεί πθήνςξ;  
γ) Πυζα L Η2 (ζε STP) απαζηείηαζ κα ακηζδνάζμοκ ιε 0,2 mol αθηεκίμο Α, χζηε κα πνμηφρεζ ημνεζιέκδ έκςζδ; 
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr(H)=1, Αr(C)=12, Αr(Br)=80 , Αr (O)=16 
 

50) Γζαεέημοιε 52 g CH≡CH.  Έκα ιένμξ αοηήξ ηδξ πμζυηδηαξ CH≡CH, ιάγαξ 13 g ακηζδνά ιε Η2, πανμοζία 

ηαηαθφηδ, ηαζ πανάβεζ αθηέκζμ Α. Η οπυθμζπδ πμζυηδηα CH≡CH ιε πνμζεήηδ Η2 πανάβεζ αθηάκζμ Β.  
α) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ πνμζεήηδξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαζ κα 
πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ Α ηαζ Β.  
β) Nα οπμθμβζζηεί δ πμζυηδηα ημο Η2 (ζε mol) πμο απαζηήεδηε βζα ηδ δζαδζηαζία.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr (C)=12 

51) Γίκμκηαζ μζ παναηάης πμζυηδηεξ πδιζηχκ μοζζχκ:  

Α. 4,48 L αθηακίμο ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ.  Β. 13 g αηεηοθεκίμο (CH≡CH)  
α) Καηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αθηακίμο πανάβμκηαζ 18 g Η2Ο. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ 
ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο.  
β) Καηά ηδκ ηαηενβαζία ιε κενυ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αηεηοθεκίμο, πανμοζία ηαηάθθδθςκ ηαηαθοηχκ, 
πανάβεηαζ πνμσυκ Υ. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ Υ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

52) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ 2-αμοηέκζμ , 

εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ έκα αθηίκζμ πμο ημ ιυνζυ ημο πενζέπεζ 4 άημια οδνμβυκμο.  
α) Μάγα 11,2 g ηδξ έκςζδξ Α ηαηενβάγεηαζ ιε κενυ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ, μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ Α 
ιεηαηνέπεηαζ ζε μνβακζηή έκςζδ Γ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ηδξ έκςζδξ Γ ηαζ κα βνάρεηε ημ υκμια ηδξ 
έκςζδξ Γ.  
β) i) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ μνβακζηήξ έκςζδξ Β.  
ii) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνά ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα οδνμβυκμο, πανμοζία ηαηαθφηδ, 
μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ Β ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκμ οδνμβμκάκεναηα. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ 

ημο απαζημφιεκμο βζα ηδκ ακηίδναζδ οδνμβυκμο ζε STP. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , 
Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

53) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ 2-αμοηέκζμ , 

εκχ δ μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ έκα αθηίκζμ πμο ημ ιυνζυ ημο πενζέπεζ 4 άημια οδνμβυκμο.  
α) Μάγα 11,2 g ηδξ έκςζδξ Α ηαηενβάγεηαζ ιε κενυ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ, μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ Α 
ιεηαηνέπεηαζ ζε μνβακζηή έκςζδ Γ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ηδξ έκςζδξ Γ ηαζ κα βνάρεηε ημ υκμια ηδξ 
έκςζδξ Γ.  
β) i) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ μνβακζηήξ έκςζδξ Β.  
ii) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνά ιε ηδκ αηνζαχξ απαζημφιεκδ πμζυηδηα οδνμβυκμο, πανμοζία ηαηαθφηδ, 
μπυηε υθδ δ πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ Β ιεηαηνέπεηαζ ζε ημνεζιέκμ οδνμβμκάκεναηα. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ 

ημο απαζημφιεκμο βζα ηδκ ακηίδναζδ οδνμβυκμο, ζε L ηαζ ζε STP. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: 
Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

54) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  

H έκςζδ Α είκαζ έκα αθηέκζμ ιε 3 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο.  
Η έκςζδ Β είκαζ έκα αθηάκζμ βζα ημ μπμίμ ζζπφεζ υηζ ιάγα 14,5 g ημο αθηακίμο αοημφ ηαηέπμοκ υβημ 5,6 L ζε 
STP.  
α) 8,4 g ημο αθηεκίμο Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο 
μλοβυκμο πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαφζδ.  
β) Να ανείηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο Β.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ηδκ ιάγα ζε g ημο κενμφ πμο εα παναπεεί ακ δ παναπάκς πμζυηδηα ημο αθηακίμο Β (14,5 

g) ηαεί πθήνςξ ιε πενίζζεζα μλοβυκμο. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 ,Ar(H)=1,Ar(O)=16 

 

55)Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  
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Η μνβακζηή έκςζδ Α είκαζ ημ 1-αμοηίκζμ.  
Η μνβακζηή έκςζδ Β είκαζ αθηάκζμ ημο μπμίμο δ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα (Mr) είκαζ 58.  
α) Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο CO2 πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ πθήνδ ηαφζδ 10,8 g ηδξ έκςζδξ Α.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αένα, ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 0,2 mol ηδξ έκςζδξ Β. 

(φζηαζδ αένα: 20% v/v Ο2) . Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

 

56) Γζαεέημοιε δφμ αθηέκζα ημ έκα είκαζ ημ πνμπέκζμ (CH3CH=CH2) ηαζ ημ άθθμ είκαζ άβκςζημ (Υ).  

α) Πυζδ ιάγα ζε g πνμπεκίμο απμπνςιαηίγμοκ 0,1 mol ανςιίμο (Br2);  
β) Πυζμξ είκαζ μ υβημξ (ζε L) ημο μλοβυκμο (O2) ιεηνδιέκμξ ζε STP μ μπμίμξ απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 
4,2 g πνμπεκίμο;  
γ) Να πνμζδζμνίζεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο άβκςζημο αθηέκζμο (Υ) ακ λένεηε υηζ 84 g αοημφ απαζημφκ βζα 

πθήνδ ακηίδναζδ 44,8 L αενίμο οδνμβυκμο (H2), ιεηνδιέκα ζε STP. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: 
Ar(H)=1, Ar(C)=12. 
 

57) Γζαεέημοιε αζεέκζμ (CH2=CH2) ηαζ 30 g μλζημφ μλέμξ (CH3CΟΟH).  

α) Πυζα mol κενμφ πνέπεζ κα πνμζηεεμφκ, πανμοζία μλέμξ, ζε πενίζζεζα ημο αζεεκίμ βζα κα παναπεμφκ 23 g 
αζεακυθδξ;  
β) Tα 23 g ηδξ αζεακυθδξ ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε μλοβυκμ (O2). Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L ιεηνδιέκμ ζε 
STP, ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηδκ παναπάκς ηαφζδ. (ιμκάδεξ 8)  
γ) Σα 30 g ημο μλζημφ μλέμξ ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα ιαβκδζίμο (Mg). Πυζμξ είκαζ μ 
υβημξ ζε L, ιεηνδιέκμξ ζε STP, ημο οδνμβυκμο (H2) μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηδκ παναπάκς ακηίδναζδ; 

Γίκμκηαζ oζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 
 

58) Γζα ηζξ εκχζεζξ HC≡CH ηαζ αθηέκζμ Α, πμο απμηεθμφκ ζοζηαηζηά εκυξ ιείβιαημξ βκςνίγμοιε ηα ελήξ:  

α) Απυ ηδκ πθήνδ ηαφζδ 0,5 mol αθηεκίμο Α πανάβμκηαζ 22,4 L CO2 (ζε STP).  
Να πνμζδζμνίζεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο Α.  
β) 52 g HC≡CH ακηζδνμφκ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα H2 ηαζ πανάβεηαζ ημνεζιέκδ έκςζδ Β. Να 

οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ηδξ έκςζδξ Β πμο πανάβεηαζ. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr 

(C)=12, Αr (O)=16 

 

59) Μία πμζυηδηα C2H2 απαζηεί βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ηδξ 500 L αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζεηηζηυηδηαξ ζε O2 

20% v/v).  
α. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L, ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ, ηδξ παναπάκς 
πμζυηδηαξ ημο C2H2.  
β. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο CO2 (ζε L) οπυ ηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ πμο πανάβμκηαζ 
ηαηά ηδκ ηέθεζα ηαφζδ ηδξ παναπάκς πμζυηδηαξ ημο C2H2.  
γ. 0,1 mol απυ ημ C2H2 ακηζδνά ιε οδνμβυκμ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιέβζζηδ πμζυηδηα 
(ζε g) ημο οδνμβυκμο πμο ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ηαεχξ ηαζ ηδ ιάγα (ζε g) ημο ζπδιαηζγυιεκμο πνμσυκημξ.  
Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, 

60) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε αθηίκζμ Α ηαζ πνμπέκζμ.  

α) 20 L ημο αθηζκίμο Α απαζημφκ βζα ηδκ ηέθεζα ηαφζδ ημοξ 400 L αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζεηηζηυηδηαξ 20/% 
v/v ζε μλοβυκμ) ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ. Να ανείηε ημ Μ.Σ. ημο αθηζκίμο.  
β) 16,8 g πνμπεκίμο ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε κενυ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο ηφνζμο πνμσυκημξ. (ιμκάδεξ 8)  
γ) 0,1 mol ημο αθηζκίμο ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε οδνμβυκμ πανμοζία ηαηαθφηδ. Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα ζε 

g ημο ζπδιαηζγυιεκμο ηεθζημφ μνβακζημφ πνμσυκημξ.  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 

 

61) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε C2H4 ηαζ C2H6.  

α. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L) αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζεηηζηυηδηα 20/% v/v ζε μλοβυκμ) ιεηνδιέκα 
ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ 10 L C2H6.  
β. Πμζυηδηα C2H4, 2,24 L ζε STP , δζααζαάγμκηαζ ζε δζάθοια Br2 ζε CCl4. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο 
πνμσυκημξ ηδξ ακηίδναζδξ.  
γ. Ακ δζααζαάζμοιε 0,2 mol ζζμιμνζαημφ ιείβιαημξ απυ ημοξ παναπάκς οδνμβμκάκεναηεξ ζε κενυ πανμοζία 
H2SO4 , κα οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ.  
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Γίκεηαζ υηζ μζ υβημζ ηςκ αενίςκ ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ.  Γίκμκηαζ: Ar (O)= 16, Ar (C)= 12, Ar (Η)= 
1, Ar (Br)= 80 

 

62) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε αθηέκζμ Α ηαζ C2H5OH.  

α) 10 L ημο αθηεκίμο Α απαζημφκ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ημοξ 45 L μλοβυκμο ιεηνδιέκα ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ 
εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ. Να ανείηε ημ Μ.Σ. ημο αθηεκίμο.  
β) 0,2 mol ημο αθηεκίμο Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε ΗBr. Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα ζε g ημο ζπδιαηζγυιεκμο 
μνβακζημφ πνμσυκημξ.  
γ) 4,6 g C2H5OH ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Na ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L STP ημο 

εηθουιεκμο αενίμο.  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (O)= 16 
 

63) Γίκμκηαζ μζ παναηάης πμζυηδηεξ πδιζηχκ μοζζχκ:  
Α. 4,48 L αθηεκίμο ιεηνδιέκα ζε STP ζοκεήηεξ.  Β. 7,8 g αηεηοθεκίμο (CH≡CH)  
α) Η πμζυηδηα ημο αθηεκίμο ακηζδνά πθήνςξ ιε κενυ ηαζ πανάβμκηαζ 12 g μνβακζηήξ έκςζδξ. Να 
πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο.  
β) Καηά ηδκ ηαηενβαζία ιε κενυ υθδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αηεηοθεκίμο, πανμοζία ηαηάθθδθςκ ηαηαθοηχκ, 

πανάβεηαζ πνμσυκ Υ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο πνμσυκημξ Υ.  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar 
(Ο)= 16 

 

64) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε C3H6.  

α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L STP ) ημο αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζεηηζηυηδηαξ ζε μλοβυκμ 20% v/v) πμο 
απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 2 mol C3H6.  
β) Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα (ζε g) ημο C3H6 πμο πνέπεζ κα ακηζδνάζεζ ιε κενυ χζηε κα παναζηεοαζεμφκ 
6 g αθημυθδξ;  
γ) Να οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα (ζε g) ημο C3H6 πμο ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ πθήνςξ ιε δζάθοια πμο πενζέπεζ 

16 g Br2 δζαθοιέκα ζε CCl4 ;  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (Br)= 80 

 

65) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε C4H8 ηαζ C4H10.  

α. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L) ημο μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ 20 L C4H10. (ιμκάδεξ 8)  
β. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα (πενζέπεζ 20% v/v ζε Ο2) πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηέθεζα 
ηαφζδ 5 L C4H8 .  
γ. Ακ δζααζαάζμοιε 0,6 mol ζζμιμνζαημφ ιείβιαημξ απυ ημοξ παναπάκς οδνμβμκάκεναηεξ ζε πενίζζεζα 
δζαθφιαημξ Br2, κα οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ.  Γίκεηαζ υηζ μζ υβημζ ηςκ αενίςκ 

ιεηνήεδηακ ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. Γίκμκηαζ: Ar (Br)= 80, Ar (C)= 12, Ar (Η)= 1 

 

66) ε ενβαζηήνζμ εθέβπμο νφπακζδξ πενζαάθθμκημξ πναβιαημπμζμφκηαζ ηα παναηάης πεζνάιαηα βζα δομ 

δζαθμνεηζηά ηαφζζια:  
α) Γείβια ηαφζζιμο Α πμο απμηεθείηαζ απυ 44,8 L CH4 ( ζε STP) ηαίβεηαζ πθήνςξ. Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε 
g) ημο CO2 πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ηαφζδ.  
β) Απυ ηδκ πθήνδ ηαφζδ δείβιαημξ ηαφζζιμο Β, πμο απμηεθείηαζ απυ 0,5 mol αθηακίμο, πανάβμκηαζ 176 g CO2 

.Να πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηακίμο.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ : Αr (C)=12, Αr 

(O)=16 
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Κεφάλαιο 3 

Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες 

Θέμα 2ο 
 

1) Μζα αθημυθδ Α ιε ιμνζαηυ ηφπμ C3H7OH αθοδαηχκεηαζ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πνμξ ημ αθηέκζμ Β, ημ 

μπμίμ ιε πνμζεήηδ κενμφ δίκεζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ ηδκ αθημυθδ Γ, πμο είκαζ ζζμιενήξ ηδξ Α.  
α) Να πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ Α, Β ηαζ Γ.  
β) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ. 

 

2) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (ακηζδνχκηα, πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ) ηςκ παναηάης ακηζδνάζεςκ:  

α) αθημμθζηή γφιςζδ ηδξ βθοηυγδξ (C6H12O6) πανμοζία ημο εκγφιμο γοιάζδ.  
β) πνμζεήηδ κενμφ ζημ αζεέκζμ πανμοζία μλέμξ.  
γ) πθήνδξ ηαφζδ ημο ιεεακζημφ μλέμξ ιε μλοβυκμ.  

 
3) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ 

πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C3H8O.  
Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ δοκαηχκ πνμσυκηςκ ηδξ μλείδςζδξ ηςκ 
παναπάκς ζζμιενχκ. 

 

4) Γίκεηαζ δ μνβακζηή έκςζδ CH3CH2CΗ2OΗ (Α). Nα βνάρεηε:  

α) Σμ υκμια ηδξ Α ηαζ ημ Γεκζηυ Μμνζαηυ Σφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ.  
β) Σμ υκμια ηαζ ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ εκυξ ζοκηαηηζημφ ζζμιενμφξ εέζδξ ηδξ έκςζδξ Α.  
γ) Σμοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ πνμσυκηςκ μλείδςζδξ ηδξ Α.  

 
5) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ, ςξ ςζηέξ ή Λακεαζιέκεξ.  

α) Με ηδκ επίδναζδ Na ζε αθημυθεξ εηθφεηαζ αένζμ.  
β) Με πνμζεήηδ HCl ζε πνμπέκζμ πανάβεηαζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ ημ 2-πθςνμ πνμπάκζμ.  
γ) Σμ υγμκ πμο οπάνπεζ ζηδ ζηναηυζθαζνα ζε φρμξ 20-25 km απμηεθεί νφπμ.  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ.  

 

6) Α) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ παναηάης ακηζδνάζεςκ:  

α) πνμζεήηδ κενμφ ιε ηδκ πανμοζία μλέμξ ζε CH3CH=CH2  

β) επίδναζδ Na ζε CH3OH  
γ) πθήνδξ ηαφζδ ημο CH4. 

 
Β) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ):  
α) CH3OH + CH3COOH (ζε υλζκμ πενζαάθθμκ) → 

β) CH3OH + Νa → 

Γ) Σμ μζκυπκεοια (αζεακυθδ) παναζηεοάγεηαζ απυ ηδ βθοηυγδ ηςκ ζηαθοθζχκ ιε αθημμθζηή γφιςζδ, ιε ηδκ 
πανμοζία εκυξ εκγφιμο πμο μκμιάγεηαζ ……………………. Να βνάρεηε ημ υκμια ημο εκγφιμο ηαζ ηδκ πδιζηή 
ελίζςζδ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. 

 

7) Γίκμκηαζ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ: CH2=CH2 (A) ηαζ CH3CH2OH (B).  

Να παναηηδνίζεηε ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ) ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ:  
α) δ έκςζδ Β ιπμνεί ιε ηαηάθθδθμ ακηζδναζηήνζμ κα δχζεζ ςξ πνμσυκ ηδκ Α.  
β) δ έκςζδ Α πμθοιενίγεηαζ.  
γ) ηαζ μζ δφμ εκχζεζξ ακηζδνμφκ ιε Na. 
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8) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ: ιεεοθμ-1-πνμπακυθδ ηαζ 2-αμοηακυθδ.  

β) Να ακαθένεηε ιία μιμζυηδηα ηαζ ιία δζαθμνά πμο ειθακίγμοκ ζηζξ πδιζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ μζ εκχζεζξ αοηέξ 
ηαζ κα βνάρεηε ηζξ ακηίζημζπεξ ζπεηζηέξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ.  

 
9) α) Γίκμκηαζ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ:  

πνμπακάθδ (Α)   αζεακζηυ μλφ (Β)   ιεεοθμπνμπάκζμ (Γ)     1-αμοηίκζμ (Γ)  
Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ Α, Β, Γ ηαζ Γ.  
β) Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ιε ηδκ μπμία απυ ηδκ έκςζδ CH3 2ΟΗ πανάβεηαζ δ 
έκςζδ CH3-CH2ΟNa. 

 

10) Γίκεηαζ δ μνβακζηή έκςζδ CH3CH2CH2CH=O (Α). Nα βνάρεηε:  
α) Σμ υκμια ηδξ Α ηαζ ημ Γεκζηυ Μμνζαηυ Σφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ.  
β) Σμ υκμια ηαζ ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ εκυξ ζζμιενμφξ αθοζίδαξ ηδξ έκςζδξ Α.  
γ) ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ιζαξ άθθδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ πμο έπεζ ημκ ίδζμ Γεκζηυ 
Μμνζαηυ Σφπμ ιε αοηυκ ηδξ Α. Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

 

11) α)Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ιε ηδκ μπμία απυ ηδκ έκςζδ CH3 2 2ΟΗ 

πανάβεηαζ δ έκςζδ CH3-CH=CH2. 

 
β) Γζαεέημοιε ηα ακηζδναζηήνζα: ΝaOH, δζάθοια Br2 ζε CCl4, KMnO4.  
Δλδβείζηε πχξ εα ηαηαθάαμοιε ακ ζε ιζα θζάθδ πενζέπεηαζ αζείκζμ ή πνμπάκζμ, βνάθμκηαξ ηδ πδιζηή ελίζςζδ 
ηδξ ακηίδναζδξ πμο πναβιαημπμζείηαζ.  
 

12) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ, ςξ ςζηέξ ή Λακεαζιέκεξ.  

α) Σμ θοζζηυ αένζμ είκαζ πνμσυκ ηδξ ηθαζιαηζηήξ απυζηαλδξ ημο πεηνεθαίμο.  
β) Οζ πθςνμθεμνάκεναηεξ (CFCs) πνεζάγεηαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ οδνμθεμνάκεναηεξ.  
γ) Σα ηαναμλοθζηά μλέα ακηζδνμφκ ιε Na2CO3 ηαζ εηθφεηαζ αένζμ.  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 
 

13) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ, ςξ ςζηέξ ή Λακεαζιέκεξ.  

α) Με ηδκ επίδναζδ αζεακζημφ μλέμξ ζε ακεναηζηυ κάηνζμ (Na2CO3) εηθφεηαζ CO2.  
β) Μπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ακ έκα αένζμ είκαζ πνμπάκζμ ή πνμπίκζμ, πνδζζιμπμζχκηαξ δζάθοια Br2 ζε CCl4.  

β) Με αθοδάηςζδ ηδξ αζεακυθδξ , πανμοζία H2SO4 ζημοξ 170Ο C, πανάβεηαζ αζείκζμ. 
 

14) A) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ μκμιαζία υθςκ ηςκ άηοηθςκ 

ζζμιενχκ αθημμθχκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ ηφπμ C3H7ΟΗ. Να ηζξ παναηηδνίζεηε ςξ πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ή 
ηνζημηαβείξ. 
 

15) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ: 

1) CH3CH=CH2 + H2O → (ηφνζμ πνμσυκ) 

2) CH3CΟΟΗ + CH3CH2ΟΗ→ 

3) CH3CH2COOH + Na2CO3 → 

4) CH2=CH2 + HCl→ 

5) HC≡CH + H2O → (ηεθζηυ πνμσυκ) 

6) CH3-CH=CH2 + H2 →  
7) CH3-CH=CH2 + Br2 →    
8) CH3-CH=CH2 + ΗBr →    
9) αζείκζμ + 2Na → 

10) CΗ3-C≡CH + H2 → (ηεθζηυ πνμσυκ)  

11) CH2=CH2 + Βr2→ 

12) CH3-OH + Na→  

13) CH2=CH2 + H2O →  

14) CH3-CΟΟΗ + CaΟ→  

15) CH3CH2OH + O2→ 

16) CH3-CH2-ΟΗ + Na → 
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17) CH3-CH=CH2 + HBr→ (ηφνζμ πνμσυκ)  

18) HC≡CH + Cl2 → (ηεθζηυ πνμσυκ)  

19) ΗCΟΟΗ + CaΟ→ 

20) CH3CH2OH + 2 [O] → 

21) CH≡CH + 2H2 → 

22) CH3CH2OH →(H2SO4/170 °C)  

23) CH2=CH2 + Η2Ο→ 
24) αζεάκζμ + Ο2  → (πθήνδξ ηαφζδ)  
25) CH3CH2CH2OH + CH3COOH →  
 

16) Να ζοιπθδνχζεηε ηα πνμσυκηα ηαζ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ζηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ 

ελζζχζεζξ: 
1) ΗC≡CH + 2Na → 

2) CH3CH2CH=CH2 + H2O → (ηφνζμ πνμσυκ) 

3) ΗC≡CH + 2Cl2 → 

4) CH3COOH + CH3OH→ 
5) CH3-CH2-OH + Na→ 
6) CH3-CH2-COOH + CaO → 

7) CH3-CH=CH2 + H2O→  

8) CH3COOH + NaOH→  

9) CH≡CH + H-CN→  

10) CH3-CH2-CH2-OH + Na → 

11) CH3-CH2-OH + Na → 

12) CH3CΟΟΗ + NaOH → 

13) CΗ3-C≡CH + Βr2→ (ηεθζηυ πνμσυκ)  

14)CH3-CH2-OH→ 

15) ΗCΟΟΗ + NaOH → 

16) CH3-CH=CH2 + H2O→ (ηφνζμ πνμσυκ)   

17) CH2=CH2 + Βr2 → 

18) CΗ3-C≡CH + HCl→ 
19) CH3-CH2=CH2 + Cl2 → 

20) CH ≡CH + H2 O→ (ηεθζηυ πνμσυκ)  

21) CH3-CΟΟΗ + CH3-CH2-OH → 

22) HCΟΟΗ + Mg→ 

23) CH3CH2OH + Νa → 

24) CH3CH2OH + [Ο] → αθδεΰδδ  

25) CH3CΟOH + Na → 

26) CH2=CH2 + Η2Ο→ 
27) CH3-CH=CH2 + H2O→  

28) CH3COOH + NaOH→  

29) CH≡CH + H-CN→  

30) CH3-CH2-CH2-OH + Na → 

 

17) Α. ε πμζα μιυθμβδ ζεζνά ακήηεζ ηάεε ιία απυ ηζξ παναηάης εκχζεζξ;  

α) CH3-OH  β) CH3-COOH  γ) CH3-CH=CH2   δ) CΗ3-CΗ=Ο β) Πμζα απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ ακηζδνά ιε 

ιαβκήζζμ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ.  
 

18) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ παναηάης ακηζδνάζεςκ:  

α) ιεηαηνμπή ημο αζεεκίμο ζε αζεάκζμ  
α) ιεηαηνμπή ημο αζεεκίμο ζε αζεακυθδ  
β) ιεηαηνμπή ηδξ βθοηυγδξ (C6H12O6) ζε αζεακυθδ 

 

19) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ παναηάης πδιζηέξ 

ιεηααμθέξ:  
α) πθήνδξ ηαφζδ ηδξ αζεακυθδξ ιε μλοβυκμ  
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β) ιεηαηνμπή ημο αζεζκίμο ζε αζεάκζμ  
γ) …………………….. + H2O  → CH3CH2OH 

 

20) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ παναηάης πδιζηέξ ελζζχζεζξ:  

α) CH3-CH=CH2 + H2O → Α (ηφνζμ πνμσυκ)  

β) CH3-CH2-CΗ=CH2 + ΗCl → Β (ηφνζμ πνμσυκ)  

γ) CΗ3COΟH + Na →  

Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ βζα ηα πνμσυκηα Α ηαζ Β. 

 

21) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Ο άηοηθμξ οδνμβμκάκεναηαξ (A) έπεζ 3 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο ηαζ δεκ ακηζδνά ιε δζάθοια Br2 ζε 
CCl4.  
β) Η έκςζδ C3H6O (Β) δεκ ιπμνεί κα μλεζδςεεί, πςνίξ δζάζπαζδ ηδξ ακεναηζηήξ ηδξ αθοζίδαξ .  
γ) Η αθημυθδ C3H8O (Γ) ιπμνεί κα μλεζδςεεί δίκμκηαξ ςξ ηεθζηυ πνμσυκ ηαναμλοθζηυ μλφ.  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

 

22) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ιίαξ πνςημηαβμφξ, ιίαξ δεοηενμηαβμφξ ηαζ ιίαξ ηνζημηαβμφξ 

ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ.  
β) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ δφμ δοκαηχκ ηνυπςκ αθοδάηςζδξ ηδξ αζεακυθδξ. 
 

23) Α) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ: α) ηςκ αθηζκίςκ, α) ηςκ 

ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ ηεημκχκ ηαζ β) ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθδετδχκ.  
Β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  
α) 1-αμοηίκζμ β) 2-αμοηακυθδ γ) 3-πεκηακυκδ 

 

24) Α) Γνάρηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ. Β) 

Γνάρηε ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειζά απυ ηζξ εκχζεζξ: 
α. αμοηακυθδ, β. πνμπακζηυ μλφ. 
  

25) Έκα ζφκμθμ ημνεζιέκςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ πενζέπεζ ιυκμ ηδ παναηηδνζζηζηή μιάδα –CH=O  

α) Πμζυξ είκαζ μ βεκζηυξ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ; Γνάρηε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο ηνίημο ιέθμοξ αοηήξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ.  
β) Γνάρηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ημνεζιέκςκ μνβακζηχκ 
εκχζεςκ πμο ειθακίγεζ ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ ιε ηζξ παναπάκς εκχζεζξ. 
  

26) Γίκεηαζ δ αθημυθδ: C4H9OΗ.  

α) Να βνάρεηε ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή πμο ακηζζημζπμφκ ζημκ παναπάκς ηφπμ.  
β) Καηά ηδκ επίδναζδ έβπνςιμο δζαθφιαημξ KMnO4 πανμοζία Η2SO4 ζε ιζα απυ ηζξ παναπάκς ζζμιενείξ 
αθημυθεξ δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ιεηααμθή. Πμζμξ είκαζ μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ αοηήξ ηδξ αθημυθδξ; Να 
αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζδ ζαξ. 

 

27) Α. ε πμζα μιυθμβδ ζεζνά ακήηεζ ηάεε ιία απυ ηζξ παναηάης εκχζεζξ;  

α)CH3-OH β)CH3-COOH γ)CH3-CH=CH2 δ)CΗ3-CΗ=Ο  Β. Πμζα απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ ακηζδνά ιε 
ιαβκήζζμ; Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ. 

 

28) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ παναηάης μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

α) Η έκςζδ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C4H8 (Α) ιε πνμζεήηδ HCl δίκεζ έκα ιμκαδζηυ πνμσυκ.  
β) Η έκςζδ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C2H6O (Β) ακηζδνά ιε κάηνζμ ηαζ εθεοεενχκεζ Η2.  
γ) Η έκςζδ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C3H6O2 (Γ) ακηζδνά ιε Νa2CO3 ηαζ εθεοεενχκεζ CO2.  

Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ.  

 

29) Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ:  

α) Η μνβακζηή έκςζδ ιε ζοκηαηηζηυ ηφπμ CH3-CH2-CO-CH3  είκαζ ημνεζιέκδ.  
β) Η μνβακζηή έκςζδ ιε ζοκηαηηζηυ ηφπμ CH3-CH2-CH=O είκαζ ιία αθδεΰδδ.  
γ) Με επελενβαζία ακχηενςκ ηθαζιάηςκ ημο πεηνεθαίμο ιπμνμφιε κα πάνμοιε αεκγίκδ.  
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δ) Η πδιζηή ελίζςζδ C4H8 + 4Ο2 → 4CO+ 4H2O πενζβνάθεζ αηεθή ηαφζδ.  

 
30) α) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζηδ 2-αμοηακυθδ ηαζ ζηδ 2-

ιεεοθμ-2-πνμπακυθδ, ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ);  
i) Καζ μζ δφμ ιπμνμφκ κα μλεζδςεμφκ.  
ii) Καζ μζ δφμ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ςξ ηφνζα πνμσυκηα ηδξ πνμζεήηδξ κενμφ ζε ηαηάθθδθμ αθηέκζμ.  
iii) Μυκμ δ 2-αμοηακυθδ ακηζδνά ιε κάηνζμ.  
β) Να αζηζμθμβήζεηε ημοξ παναηηδνζζιμφξ ζαξ. 

 

31) Α) Να βνάρεηε ηαζ κα μκμιάζεηε υθα ηα άηοηθα ζοκηαηηζηά ζζμιενή ηςκ αθημμθχκ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 

ιμνζαηυ ηφπμ C3H8O.  
Β) Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ επυιεκεξ εκχζεζξ εεςνμφκηαζ μνβακζηέξ ηαζ πμζεξ ακυνβακεξ. α) Κ2CO3, β) 
CH4, γ) CH2 ═ CH2, δ) H2O  

Να ακαθένεηε πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς μνβακζηέξ εκχζεζξ είκαζ ημνεζιέκεξ ηαζ πμζεξ είκαζ αηυνεζηεξ.  
 

32) Να βναθμφκ ηα μκυιαηα ηςκ παναηάης εκχζεςκ, ηαεχξ ηαζ ημ υκμια ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία 

ακήηεζ ηάεε ιία απυ εκχζεζξ αοηέξ.  
α) CH3-CH2-CH=CH2     γ) HCOOH   β) CH3-CH2-CH2-CH2OH    δ) CH3-CH=CH-CH3  
Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς εκχζεζξ είκαζ ζοκηαηηζηά ζζμιενείξ ηαζ πμζμ είδμξ ζοκηαηηζηήξ ζζμιένεζαξ (αθοζίδαξ, 
εέζδξ ή μιυθμβδξ ζεζνάξ) πανμοζζάγμοκ. 

 

33) Γζαεέημοιε έκα ιείβια ηςκ ηνζχκ ζζμιενχκ ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ πμο έπμοκ ιμνζαηυ ηφπμ C4H8O.  

α) Να ανείηε υπςξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ ηαναμκοθζηχκ εκχζεςκ ημο ιείβιαημξ ηαζ κα ηζξ μκμιάζεηε. β) 
Πμζμ ή πμζα απυ ηα παναπάκς ζζμιενή μλεζδχκμκηαζ ιε ήπζα μλεζδςηζηά ιέζα υπςξ ηα δζαθφιαηα Fehling ηαζ 
Tollens; 

 

34) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ: αμοηακζηυ μλφ, αζεακυθδ, πνμπεκάθδ.  

β) Να μκμιαζηεί δ μνβακζηή έκςζδ: CH3 -CΟ-CH2-C≡CH  
γ) Γζα ηδκ έκςζδ CH3-CH2-CΗ2-CΗ=Ο κα βναθεί μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ εκυξ ζζμιενμφξ αθοζίδαξ ηαζ εκυξ 
ζζμιενμφξ μιυθμβδξ ζεζνάξ.  
 

35) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ παναηάης πδιζηέξ ελζζχζεζξ:  

α) CH3CH=CH2 + H2O → Α (ηφνζμ πνμσυκ)  α) HC≡CH + H2O → Β (ηεθζηυ πνμσυκ)  β) CH3CΟΟΗ + ΝaOH →  

Να αζηζμθμβήζεηε ηδκ απάκηδζή ζαξ βζα ηα πνμσυκηα Α ηαζ Β. 

 

36) Να παναηηδνίζεηε ηζξ επυιεκεξ πνμηάζεζξ ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ).  

α) Οζ εκχζεζξ CH3C≡CH ηαζ CH2=C=CH2 πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα μιυθμβδξ ζεζνάξ.  
β) Οζ εκχζεζξ ClCH2CH2CH3 ηαζ CH3CH2CH2Cl πανμοζζάγμοκ ζοκηαηηζηή ζζμιένεζα εέζδξ.  
γ) Η έκςζδ CH3CH=O είκαζ αηυνεζηδ.  
δ) Η έκςζδ CH3COCH3 είκαζ έκαξ αζεέναξ. Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ.  

 
37) α) Να ακαθένεηε έκα θυβμ βζα ημκ μπμίμ ημ υγμκ (O3) ζηδκ ηνμπυζθαζνα (ζηνχια ηδξ αηιυζθαζναξ απυ 

ηδ Γδ ιέπνζ φρμοξ 10Km) είκαζ νφπμξ. β) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (πνμσυκηα ηαζ 
ζοκηεθεζηέξ):  
CH3CH2OH + Na →                         C6H12O6 →(ζύμωση) 

 

38) Να ανείηε ηζξ ζοκηαηηζηά ζζμιενείξ αθημυθεξ πμο ακηζζημζπμφκ ζημ ιμνζαηυ ηφπμ C4H10O ηαζ κα ηζξ 

δζαηνίκεηε ζε πνςημηαβείξ, δεοηενμηαβείξ ηαζ ηνζημηαβείξ. 
 

39) H έκςζδ Α έπεζ ιμνζαηυ ηφπμ C4H9OΗ.  

α) Γεδμιέκμο υηζ δ Α ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ μλεζδχκεηαζ πνμξ ηδκ μνβακζηή έκςζδ Β, δ μπμία δεκ έπεζ υλζκμ 
παναηηήνα, κα πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α ηαζ κα ηδκ μκμιάζεηε.  
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β) Πμζμξ είκαζ μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ έκςζδξ Γ δ μπμία πανμοζζάγεζ ζζμιένεζα εέζδξ ιε ηδκ Α. Να βνάρεηε ηδκ 
ακηίδναζδ μλείδςζδξ ηδξ Γ ηαζ κα ελδβήζεηε ακ ημ πνμσυκ ηδξ μλείδςζδξ αοηήξ πανμοζζάγεζ ή υπζ υλζκμ 
παναηηήνα.)  
 

ωστού- λάθους 
 
1) Η άηοηθδ έκςζδ C3H6 ιπμνεί κα απμπνςιαηίζεζ δζάθοια Br2.  

2) Η αζεακυθδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ηαφζζιμ.   

3) Η άηοηθδ έκςζδ C3H6 ιπμνεί κα απμπνςιαηίζεζ δζάθοια Br2.  

4) Η αζεακυθδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ηαφζζιμ. 
5) Καηά ηδ εένιακζδ ηδξ CH3-CH2-OH ζημοξ 130-140μC, πανμοζία ποηκμφ H2SO4, πανάβεηαζ δ έκςζδ  

CH3-O-CH3  

6) Σμ πνμπακζηυ μλφ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε NaOH. 
7) Η 1-πνμπακυθδ δίκεζ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ.  

8) Η 2-πνμπακυθδ ακηζδνά ιε κάηνζμ. 

9) Οζ δεοηενμηαβείξ αθημυθεξ μλεζδχκμκηαζ ηαζ δίκμοκ ςξ ηεθζηυ πνμσυκ ηαναμλοθζηυ μλφ. 
10) Η έκςζδ CH3-CH2-CH2-OH ακηζδνά ιε κάηνζμ.  
11) Η έκςζδ H-COOH ακηζδνά ιε Na2CO3.  
12) Οζ πνςημηαβείξ αθημυθεξ μλεζδχκμκηαζ ηαζ δίκμοκ ςξ ηεθζηυ πνμσυκ ηεηυκδ. 

13) Κάεε πδιζηή έκςζδ πμο πενζέπεζ άκεναηα ζημ ιυνζυ ηδξ εεςνείηαζ μνβακζηή.  

14) Η 1-πνμπακυθδ δίκεζ ακηζδνάζεζξ πνμζεήηδξ.  

15) Η 2-πνμπακυθδ ακηζδνά ιε κάηνζμ. 

16) Η έκςζδ CH3-CH2-CH2-OH ακηζδνά ιε κάηνζμ.  

17) Η έκςζδ H-COOH ακηζδνά ιε Na2CO3. 
18) δ μνβακζηή έκςζδ CH3COOH αθθάγεζ ημ πνχια μνζζιέκςκ δεζηηχκ.  
19) Οζ εκχζεζξ CH3-CH=CH2 ηαζ CH3-CH2-CH=CH2 είκαζ ζζμιενείξ.  

20) Η αζεακυθδ ιπμνεί κα παναζηεοαζηεί απυ ημ αζεέκζμ.  

21) Όηακ μλεζδχκεηαζ δ 2-πνμπακυθδ πνμηφπηεζ δ πνμπακάθδ  

22) Η ημνεζιέκδ έκςζδ C2H4O ιπμνεί κα είκαζ αθδεΰδδ ή ηεηυκδ.  

23) Καηά ηδ εένιακζδ ηδξ CH3-CH2-OH ζημοξ 130-140μC, πανμοζία ποηκμφ H2SO4, πανάβεηαζ δ έκςζδ 

CH3-O-CH3  

24) Η 2-πνμπακυθδ είκαζ ιζα δεοηενμηαβήξ αθημυθδ. 

25) Σμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηςκ αθημμθμφπςκ πμηχκ είκαζ δ ιεεακυθδ. 
 

Θέμα 4ο 
1) α) Όβημξ αθηεκίμο ίζμξ ιε 4,48 L (ζε STP), ακηζδνά ιε Η2Ο (g), ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ 

πθήνςξ ζε 9,2 g πδιζηήξ έκςζδξ Υ. Να πνμζδζμνίζεηε ημ  ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο ηαζ ηδξ έκςζδξ Υ 
β) Πμζυηδηα CH3CH2CH2OH ίζδ ιε 6,0 g μλεζδχκεηαζ πθήνςξ ηαζ πανάβεηαζ μνβακζηή έκςζδ Φ. Να 

οπμθμβίζεηε ηδκ πμζυηδηα (ζε mol) ημο NaOH πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ  πθήνδ ελμοδεηένςζδ υθδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηδξ έκςζδξ Φ.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr(H)=1, Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 

 

2) 22,4 L C2H4 , ζε STP, ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε κενυ πανμοζία ηαηαθφηδ.  

α) Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ηδξ αθημυθδξ Α πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ παναπάκς ακηίδναζδ.  
β)Η ιζζή πμζυηδηα ηδξ αθημυθδξ Α ακηζδνά πθήνςξ ιε Na. Να οπμθμβζζηεί μ υβημξ ημο αενίμο πμο εηθφεηαζ 
(ζε L) ζε STP.  
γ)Η οπυθμζπδ πμζυηδηα ηδξ αθημυθδξ Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να 
οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ημο CO2 πμο πανάβεηαζ.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1 
Αr(Ο)=16. 
 

3) ε έκα πδιζηυ ενβαζηήνζμ βίκμκηαζ πεζνάιαηα ιε αθημυθεξ.  

α) ε έκα πείναια βίκεηαζ αθοδάηςζδ 9,2 g CH3CH2OH ζημοξ 170μC πανμοζία H2SO4. Να οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L) ζε STP, ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ.  
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β) ε έκα άθθμ πείναια, ιε πνμζεήηδ πενίζζεζαξ Na ζε 14,8 g ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α 
εθεοεενχεδηακ 2,24 L εκυξ αενίμο ζε STP.  
Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α ηαζ κα βνάρεηε υθμοξ ημοξ δοκαημφξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηδξ 
έκςζδξ Α.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
 

4) Mζα ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημυθδ Α ιε ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα Μr=60 ιε μλείδςζδ πανάβεζ ανπζηά 2 mol 

πνμσυκημξ Β, ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα ιπμνεί κα μλεζδςεεί ζε μλφ. Με εένιακζδ 0,2 mol ηδξ αθημυθδξ Α ζημοξ 
1700C, πανμοζία H2SO4, πανάβεηαζ αθηέκζμ Γ.  
Να ανείηε:  α) ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ Α , Β ηαζ Γ.   β) ηδ ιάγα (ζε g) ηςκ Β ηαζ Γ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 

5) Η ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημυθδ Α ακηζδνά ιε CH3COOH ηαζ ζπδιαηίγεζ έκςζδ Β ιε Mr=102.  α) Να 

ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηδξ αθημυθδξ.  α) Ακ βκςνίγμοιε υηζ δ αθημυθδ Α μλεζδχκεηαζ ζε ηεηυκδ Γ:  
i) κα ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηδξ ηφπμοξ ηςκ Α, Β ηαζ Γ.  
ii) κα οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L) ημο αενίμο, ζε STP , πμο πανάβεηαζ υηακ  0,1 mol ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ 
ιε Na.   Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
 

6) Μζα ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημυθδ Α ιε Μr=74 μλεζδχκεηαζ ηαζ ημ μνβακζηυ πνμσυκ αοηήξ ηδξ ακηίδναζδξ 

είκαζ ιζα ηεηυκδ Β.  
α) Να ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηδξ αθημυθδξ Α ηαζ ηδξ ηεηυκδξ Β ηαζ κα ηζξ μκμιάζεηε.  
β) Πμζυηδηα 0,2mol ηδξ αθημυθδξ Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε αένα. Να οπμθμβίζεηε ηδ ζφζηαζδ ηςκ ηαοζαενίςκ 
ζε L (ζε STP).  Η ζφζηαζδ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα είκαζ 20 % v/v Ο2 ηαζ 80 % v/v Ν2.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 

7) Μζα ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημυθδ Α μλεζδχκεηαζ ηαζ ημ μνβακζηυ πνμσυκ αοηήξ ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ ιζα 

ηεηυκδ Β ιε Μr=72.  
α) Να ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηδξ αθημυθδξ Α ηαζ ηδξ ηεηυκδξ Β ηαζ κα ηζξ μκμιάζεηε.  
β) Πμζυηδηα 2 mol ηδξ αθημυθδξ Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε αένα. Να οπμθμβίζεηε ηδ ζφζηαζδ ηςκ ηαοζαενίςκ ζε 
L (ζε STP).  Η ζφζηαζδ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα είκαζ 20 % v/v Ο2 ηαζ 80 % v/v Ν2.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 

8) Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ζοκηαηηζημφ ηφπμο ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α δίκμκηαζ ηα 

παναηάης ζημζπεία:  
i) πμζυηδηα ηδξ αθημυθδξ A ιε πθήνδ μλείδςζδ πανάβεζ 0,5 mol εκυξ πνμσυκημξ Β ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα 
ιπμνεί κα μλεζδςεεί ζε μλφ.  
ii) ιε εένιακζδ 2 mol ηδξ αθημυθδξ Α ζημοξ 1700C, πανμοζία H2SO4, πανάβεηαζ αθηέκζμ Γ ιε Μr=42.  
Να ανείηε:  α) ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ Α, Β ηαζ Γ.  β) ηδ ιάγα (ζε g) ηςκ Β ηαζ Γ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 

9) ε έκα πδιζηυ ενβαζηήνζμ βίκμκηαζ πεζνάιαηα ιε αθημυθεξ.  

α) ε έκα πείναια βίκεηαζ αθοδάηςζδ 4,6 g CH3CH2OH ζημοξ 170μC πανμοζία H2SO4. Να οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L) ζε STP, ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ.  
β) ε έκα άθθμ πείναια, ιε πνμζεήηδ πενίζζεζαξ Na ζε 12 g ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α 
εθεοεενχεδηακ 2,24 L εκυξ αενίμο ζε STP.  
Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α ηαζ κα βνάρεηε υθμοξ ημοξ δοκαημφξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηζξ 

μκμιαζίεξ ηδξ έκςζδξ Α.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Η)=1. 
 

10) Έκα μιμβεκέξ ιείβια απμηεθείηαζ απυ 4,6 g αζεακυθδξ ηαζ 6 g 1-πνμπακυθδξ.  

α) ημ ιείβια αοηυ πνμζεέημοιε ανηεηή πμζυηδηα ιεηαθθζημφ καηνίμο, ιέπνζ κα ζηαιαηήζεζ δ έηθοζδ 
αενίμο. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ. (ιμκάδεξ 12)  
β) Ίζδ πμζυηδηα απυ ημ παναπάκς ιείβια ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να 

οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα, ζε g, ημο παναβυιεκμο κενμφ.  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 
 

11) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η έκςζδ Α είκαζ ημ 2μ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ 

ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ, εκχ δ έκςζδ Β είκαζ ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ ηαζ 
πνςημηαβήξ αθημυθδ.  
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α) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Mg. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο παναβυιεκμο άθαημξ, 
ηαεχξ ηαζ ημκ υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο παναβυιεκμο αενίμο.  
β) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνμφκ ιε ηδκ απαζημφιεκδ βζα πθήνδ ακηίδναζδ πμζυηδηα ιεηαθθζημφ 
καηνίμο, μπυηε πανάβμκηαζ 2,24 L αενίμο ιεηνδιέκα ζε STP. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηαζ ημκ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ B.  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 
 

12) H έκςζδ Α έπεζ πδιζηυ ηφπμ CκΗ2κ+1ΟΗ. Όηακ ηαμφκ πθήνςξ 10 g ηδξ Α πανάβμκηαζ 11,2 L CO2 ζε STP.  

α) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α.  
β) Πμζυηδηα ηδξ Α μλεζδχκεηαζ πθήνςξ ηαζ θαιαάκεηαζ ημ ηαναμλοθζηυ μλφ Β. Να πνμζδζμνίζεηε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α.  
γ) Πυζα g οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο (ΝaΟΗ) απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ ελμοδεηένςζδ 7,4 g ημο ηαναμλοθζημφ 
μλέμξ Β;  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(Na)=23, Ar(C)=12, Ar(O)=16 ηαζ Ar(H)=1. 
 

13) α) ε 29,6 g ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α επζδνμφιε ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Na, μπυηε 

εηθφμκηαζ 4,48 L αενίμο οδνμβυκμο Η2 ιεηνδιέκα ζε STP. Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ Α.  
β) Άθθα 29,6 g ηδξ Α εενιαίκμκηαζ πανμοζία ποηκμφ εεζζημφ μλέμξ ηαζ δίκμοκ ημ αθηέκζμ Β. Να οπμθμβίζεηε ηδ 
ιάγα ημο αθηεκίμο Β πμο πανάπεδηε.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16. 
 

14) Γζαεέημοιε 24 g ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α ηδκ μπμία πςνίγμοιε ζε δφμ ίζα ιένδ. Tμ 1μ ιένμξ 

ηδξ Α ηαίβεηαζ πθήνςξ μπυηε πανάβμκηαζ 26,4 g CO2. Σμ 2μ ιένμξ ηδξ Α μλεζδχκεηαζ ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ 
ηαζ δίκεζ ηδκ ηεηυκδ Β.  
α) Να πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ Α ηαεχξ ηαζ ηδ ιάγα ηςκ ζπδιαηζγυιεκςκ οδναηιχκ.  
β) Να ανείηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ Α ηαζ ηδ ιάγα (ζε g) ηδξ ηεηυκδξ Β πμο πανάπεδηε. Γίκμκηαζ μζ 
ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ ηςκ ζημζπείςκ: Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16. 
 

15) 24 g ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α πςνίγεηαζ ζε δφμ ίζα ιένδ. ημ 1μ ιένμξ πνμζηίεεηαζ 

πενίζζεζα Να μπυηε εηθφμκηαζ 2,24 L αενίμο (ζε STP). ημ 2μ ιένμξ πνμζηίεεηαζ πενίζζεζα ημο ημνεζιέκμο 
ιμκμζεεκμφξ ηαναμλοθζημφ μλέμξ Β ηαζ ημ ιείβια εενιαίκεηαζ πανμοζία ποηκμφ H2SO4, μπυηε θαιαάκεηαζ 
μνβακζηυ πνμσυκ Γ ιε Mr =116.  
α) Να ανείηε ημοξ ιμνζαημφξ ηφπμοξ ηδξ αθημυθδξ Α ηαζ ημο μλέμξ Β.  
β) Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ημο πνμσυκημξ Γ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16. 

16) Γζαεέημοιε ιείβια πμο πενζέπεζ 0,2 mol ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α ηαζ 4,6 g αζεακυθδξ.  

α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L (ζε STP) ημο αενίμο πμο εηθφεηαζ υηακ ημ παναπάκς ιείβια ακηζδνάζεζ 
πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Na.  
β) Γζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ηςκ 0,2 mol ηδξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α απαζημφκηαζ 20,16 L O2 (ζε 
STP). Nα ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ Α ηαζ κα βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ ζζμιενχκ ηδξ Α.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr (C)=12, Αr (O)=16 

17) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε έκα αθηέκζμ Α ηαζ αζεακυθδ.  

α) 28 g αθηεκίμο Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε 11,2 L H2 ζε STP. Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ημο αθηεκίμο Α.  
β) Πμζυηδηα αζεακυθδξ ακηζδνά πθήνςξ ιε 46 g Na. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ηδξ αζεακυθδξ πμο 
ακηέδναζε.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1, Αr(Na)=23, Αr(Ο)=16. 
 

18) Πμζυηδηα 2 mol ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ αθοδαηχκμκηαζ ιε εένιακζδ ζημοξ 170 μC 

πανμοζία ποηκμφ H2SO4 ηαζ πανάβμκηαζ 56 g αθηεκίμο.  
α) Να ανείηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ημο αθηεκίμο ηαζ ηδξ αθημυθδξ.  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L αενίμο οδνμπθςνίμο (HCl), ιεηνδιέκα ζε STP, μ μπμίμξ απαζηείηαζ βζα ηδκ 
πθήνδ ακηίδναζδ ιε αοηή ηδκ πμζυηδηα ημο αθηεκίμο.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L αενίμο οδνμβυκμο (H2), ιεηνδιέκα ζε STP, μ μπμίμξ πανάβεηαζ απυ ηδκ 
πθήνδ ακηίδναζδ ηςκ 2 mol αοηήξ ηδξ αθημυθδξ ιε κάηνζμ (Na).  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar 

(C)=12, Ar (H)=1 
 

19) 92 g αζεακυθδξ αθοδαηχκμκηαζ ιε εένιακζδ ζημοξ 170 0C πανμοζία H2SO4. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε 

g) ημο αθηεκίμο Α πμο πανάβεηαζ.  
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ημ αθηέκζμ Α δζμπεηεφμοιε πενίζζεζα Η2 . Να οπμθμβζζηεί μ υβημξ (ζε L) ημο αθηακίμο Β πμο πανάβεηαζ ζε 
STP.  
Σμ αθηάκζμ Β ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2. Να οπμθμβζζηεί δ ιάγα (ζε g) ημο κενμφ πμο 
πανάβεηαζ.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1 Αr(Ο)=16. 
 

20) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε έκα αένζμ αθηάκζμ Α ηαζ ιία αθημυθδ πμο είκαζ ημ ηνίημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ 

ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ.  
α)Σμ αένζμ αθηάκζμ Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2 ηαζ πανάβεηαζ αένζμ CO2 πμο έπεζ 
ηεηναπθάζζμ υβημ ζε ζπέζδ ιε ημκ υβημ ημο αθηακίμο ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ. Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ημο 
αθηακίμο.  
β) Γζαεέημοιε 30 g απυ ηδκ αθημυθδ πμο είκαζ ημ ηνίημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ 
ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ. Να οπμθμβζζημφκ μ υβημξ ημο Ο2 (ζε L) πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ ηδξ 
αθημυθδξ ζε STP ηαζ δ ιάγα (ζε g) ημο Η2Ο πμο πανάβεηαζ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1, Αr(Ο)=16. 

21) Πμζυηδηα 0,1 mol ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α ηαίβεηαζ πθήνςξ ηαζ πανάβμκηαζ 13,2 g CO2.  

α) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ.  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αένα ζε L , ζε STP, πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ. Γίκεηαζ δ ζφζηαζδ 
ημο αηιμζθαζνζημφ αένα: 20%v/v O2, 80%v/v N2  

γ) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ Α, ακ βκςνίγεηε υηζ απυ ηδκ μλείδςζή ηδξ πανάβεηαζ ηεηυκδ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr (C)=12 ,Αr (O)=16 

22) Έκα μιμβεκέξ ιείβια απμηεθείηαζ απυ 6,4 g ιεεακυθδξ ηαζ 9,2 g αζεακυθδξ.  

α) ημ ιείβια αοηυ πνμζεέημοιε ανηεηή πμζυηδηα ιεηαθθζημφ καηνίμο, ιέπνζ κα ζηαιαηήζεζ δ έηθοζδ 
αενίμο. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ. (ιμκάδεξ 12)  
β) Ίζδ πμζυηδηα απυ ημ παναπάκς ιείβια ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να 

οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα, ζε g, ημο παναβυιεκμο CO2.  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 
 

23) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε αζεακυθδ ηαζ ιζα ημνεζιέκδ δεοηενμηαβή αθημυθδ Α.  

α) 9,2 g αζεακυθδξ ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε πενίζζεζα καηνίμο (Na). Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ιεηνδιέκμ ζε STP 
ημο οδνμβυκμο (Η2) μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηδκ παναπάκς ακηίδναζδ.  
β) Άθθα 9,2 g αζεακυθδξ αθοδαηχκμκηαζ ιε εεζζηυ μλφ ζημοξ 170 oC. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ιεηνδιέκμ ζε 
STP, ημο αθηεκίμο μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηδκ παναπάκς ακηίδναζδ.  
γ) Απυ ηδκ πθήνδ ηαφζδ 30 g ηδξ αθημυθδξ Α πανάβμκηαζ 33,6 L δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) ιεηνδιέκα ζε 

STP. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ Α.  Γίκμκηαζ oζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: 
Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 
 

24) Γζαεέημοιε αζεακυθδ (CH3CH2OH) ηαζ ιζα άθθδ αθημυθδ Α.  

α) κα οπμθμβίζεηε πυζδ ιάγα ζε g αζεακυθδξ πνέπεζ κα ακηζδνάζεζ ιε πενίζζεζα καηνίμο (Na) βζα κα 
παναπεμφκ 44,8 L οδνμβυκμο (Η2), ιεηνδιέκα ζε STP .  
β) 46 g αζεακυθδξ αθοδαηχκμκηαζ ιε εεζζηυ μλφ ζημοξ 170 oC. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ιεηνδιέκμ ζε STP, 
ημο αθηεκίμο μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηδκ παναπάκς ακηίδναζδ.  
γ) 37 g ηδξ αθημυθδξ Α ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε πενίζζεζα μλοβυκμο (O2) ηαζ απυ ηδκ ηαφζδ αοηή πανάβμκηαζ 2 
mol CO2. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ Α ακ λένεηε υηζ δεκ μλεζδχκεηαζ.  
Γίκμκηαζ oζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 

25) ε έκα πδιζηυ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε δφμ ζζμιενείξ αθημυθεξ Α ηαζ Β.  

α) 30 g απυ ηδκ αθημυθδ Α μλεζδχκμκηαζ πθήνςξ ηαζ ιαξ δίκμοκ x g πνμπακυκδξ (CH3COCH3). Να οπμθμβίζεηε 
ημ x ηαζ κα πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ δφμ αθημμθχκ Α ηαζ Β.  
β) 60 g ζζμιμνζαημφ ιείβιαημξ ηςκ δφμ αθημμθχκ Α ηαζ Β ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε πενίζζεζα καηνίμο (Na). Να 
οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ιεηνδιέκμ ζε STP ημο οδνμβυκμο (Η2) μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηζξ δφμ παναπάκς 

ακηζδνάζεζξ.  Γίκμκηαζ oζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 
 

26) ε έκα πδιζηυ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε 1-πνμπακυθδ (CH3CΗ2CΗ2OH) ηαζ έκα ημνεζιέκμ ιμκμηαναμλοθζηυ 

μλφ Α.  
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α) 30 g απυ ηδκ 1-πνμπακυθδ ηαίβμκηαζ ηέθεζα. Πυζμξ υβημξ ζε L, ιεηνδιέκμξ ζε STP, δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 
(CO2) εα παναπεεί;  
β) 60 g ηδξ 1-πνμπακυθδξ μλεζδχκμκηαζ πθήνςξ ηαζ πανάβμοκ ημ ημνεζιέκμ ιμκμηαναμλοθζηυ μλο Α. Να 
οπμθμβίζεηε ηα g ημο παναβυιεκμο μλέμξ Α.  
γ) 14,8 g ημο ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ Α ακηζδνμφκ ιε πενίζζεζα Na2CO3. Πυζμξ υβημξ ζε L, 

ιεηνδιέκμξ ζε STP, δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) εα παναπεεί;  Γίκμκηαζ oζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: 
Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 
 

27) α) Πυζδ ιάγα ζε g αθημυθδξ Α εα παναπεμφκ ιε πνμζεήηδ κενμφ πανμοζία μλέμξ ζε 14 g αζεεκίμο 

(CH2=CH2);  
β) Πυζδ ιάγα ζε g μλέμξ Β εα παναπεμφκ ακ μλεζδχζμοιε πθήνςξ 46 g αθημυθδξ Α;  
γ) 60 g ημο μλέμξ Β ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα ιαβκδζίμο (Mg). Πυζμξ είκαζ μ υβημξ ζε 
L ημο οδνμβυκμο (H2) μ μπμίμξ εα παναπεεί απυ ηδκ ακηίδναζδ αοηή ιεηνδιέκμξ ζε STP;   
Γίκμκηαζ oζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(H)=1, Ar(C)=12, Ar(O)=16. 

28) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε C2H5OH ηαζ C3H6.  

α. Πμζυηδηα 9,2 g C2H5OH ηαίβεηαζ. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο απαζημφιεκμο μλοβυκμο (ζε L STP) ηαεχξ 
ηαζ ηδ ιάγα ημο ζπδιαηζγυιεκμο CO2. 
β. 0,1 mol C2H5OH ακηζδνμφκ ιε Na. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ κα οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L STP), ημο ζπδιαηζγυιεκμο αενίμο.  
γ. Πμζυηδηα C3H6 4,2 g δζααζαάγεηαζ ζε κενυ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ ιία έκςζδ Α, πμο απμηεθεί 
ημ ηφνζμ πνμσυκ ηδξ ακηίδναζδξ. Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α ηαζ οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ηδξ.  

Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (Ο)= 16 
 

29) 7,4 g ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ (Α) ηαίβμκηαζ πθήνςξ μπυηε πανάβμκηαζ 8,96 L αενίμο CO2 

ζε STP.  
α. Πμζμξ είκαζ μ Μ.Σ. ηδξ αθημυθδξ (Α) ηαζ πμζμξ είκαζ μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ηδξ Α ακ αοηή δεκ ιπμνεί κα 
μλεζδςεεί;  
β. 0,1 mol απυ ηδκ αθημυθδ (Α) ακηζδνά ιε Na. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο εηθουιεκμο αενίμο (ζε L STP)  
γ. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ζπδιαηζζιμφ ηδξ αθημυθδξ (Α) απυ ημ ακηίζημζπμ αθηέκζμ.  
Γίδμκηαζ Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16 

30) Γζα έκα ιείβια, πμο πενζέπεζ ιία ημνεζιέκδ ιμκμζεεκή αθημυθδ Α ηαζ CH3OH, βκςνίγμοιε ηα ελήξ:  

α) Απυ ηδκ πθήνδ ηαφζδ 1mol ηδξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α πανάβμκηαζ 44,8 L CO2 (ζε STP). Nα 
ανείηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ Α.  
β) Απυ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ CH3OH πμο πενζέπεηαζ ζημ ιείβια ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Na 
,εηθφμκηαζ 22,4 L αενίμο (ζε STP). Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα (ζε g) ηδξ CH3OH ημο ιείβιαημξ.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr (C)=12, Αr (O)=16 

31) α) Κμνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημυθδ Α ιε ιάγα 12 g, ακηζδνά ιε κάηνζμ μπυηε πανάβεηαζ αένζμ ιε υβημ 

2,24 L (ζε STP). Να πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ  αθημυθδξ. 
β) Πμζυηδηα 0,2 mol ηδξ ίδζαξ αθημυθδξ Α αθοδαηχκεηαζ πθήνςξ, πανμοζία ποηκμφ  H2SO4 ζημοξ 170o C, 

μπυηε πανάβεηαζ απμηθεζζηζηά έκα πνμσυκ Β, ημ μπμίμ απμπνςιαηίγεζ δζάθοια Br2 ζε ηεηναπθςνάκεναηα. Να 

οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο πνμσυκημξ Β. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr(H)=1, Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 
 

32) α) Μζα πμζυηδηα 0,2 mol ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α αθοδαηχκεηαζ πθήνςξ πανμοζία ποηκμφ 

H2SO4 ζημοξ 170o C μπυηε πανάβμκηαζ 8,4 g ιζαξ μνβακζηή έκςζδξ Β πμο είκαζ ημ ιμκαδζηυ μνβακζηυ πνμσυκ. Η 
μνβακζηή έκςζδ Β ιπμνεί κα απμπνςιαηίζεζ δζάθοια Br2 ζε ηεηναπθςνάκεναηα. Να πνμζδζμνίζεηε ημοξ 
ιμνζαημφξ ηφπμοξ ηδξ αθημυθδξ A ηαζ ηδξ έκςζδξ Β. 
β) Πμζυηδηα 24 g ιζαξ άθθδξ αθημυθδξ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C3H7OH, ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ αηνζαχξ 

απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2 . Να οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ημο κενμφ πμο πανάβεηαζ. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ 

ιάγεξ Αr(H)=1, Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 

 

33) ε έκα ενβαζηήνζμ πναβιαημπμζμφκηαζ ηα ελήξ πεζνάιαηα: 

α) Όβημξ αθηεκίμο ίζμξ ιε 4,48 L (ζε STP), ακηζδνά ιε Η2Ο (g), ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ 

πθήνςξ ζε 12 g πδιζηήξ έκςζδξ Υ. Να πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ημο αθηεκίμο ηαζ ηδξ έκςζδξ Υ. 
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β) Πμζυηδηα CH3CH2OH ίζδ ιε 0,92 g ακηζδνά πθήνςξ ιε Na. Να ανεεεί δ πμζυηδηα (ζε mol) ηάεε πνμσυκημξ 

πμο πανάβεηαζ. Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr(H)=1, Αr (C)=12, Αr (Ο)=16. 

 

34) Η ιάγα ημο μλοβυκμο (Ο) είκαζ ηεηναπθάζζα ηδξ ιάγαξ ημο οδνμβυκμο (Η) ζημ ιυνζμ ιίαξ ημνεζιέκδξ 

ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ  
α) Να ανείηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ.  
β) Γίκεηαζ πθήνδξ ηαφζδ 0,2 mol αοηήξ ηδξ αθημυθδξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο (O2). Να 
οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο H2O ηαζ ημκ υβημ ημο CO2 ζε STP.  
γ) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L αενίμο οδνμβυκμο (H2), ιεηνδιέκα ζε STP, μ μπμίμξ πανάβεηαζ απυ ηδκ 

πθήνδ ακηίδναζδ 0,2 mol αοηήξ ηδξ αθημυθδξ ιε κάηνζμ (Na).  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar 

(C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16. 
 

35) Έκα μιμβεκέξ ιείβια απμηεθείηαζ απυ 4,6 g αζεακυθδξ ηαζ 6 g 1-πνμπακυθδξ.  

α) ημ ιείβια αοηυ πνμζεέημοιε ανηεηή πμζυηδηα ιεηαθθζημφ καηνίμο, ιέπνζ κα ζηαιαηήζεζ δ έηθοζδ 
αενίμο. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ.  
β) Ίζδ πμζυηδηα απυ ημ παναπάκς ιείβια ηαίβεηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο. Να 

οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα, ζε g, ημο παναβυιεκμο κενμφ.  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12. 
 

36) Πμζυηδηα 3 mol ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ έπεζ ιάγα 222 g.  

α) Να ανείηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ.  
β) Γίκεηαζ πθήνδξ ηαφζδ 0,5 mol αοηήξ ηδξ αθημυθδξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα μλοβυκμο (O2). Να 
οπμθμβίζεηε ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο H2O ηαζ ημκ υβημ ημο CO2 ζε STP.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16. 

37) ημ ενβαζηήνζμ δζαεέημοιε αζεακυθδ ηαζ 1-πνμπακυθδ.  

α. Πυζα mol αζεεκίμο απαζηήεδηακ βζα ηδκ παναζηεοή 9,2 g αζεακυθδξ;  
β. Πυζμξ υβημξ μλοβυκμο (ζε L) ζε STP απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ 23 g αζεακυθδξ.  
γ. 0,1 mol 1-πνμπακυθδξ ακηζδνμφκ ιε Na. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ κα οπμθμβίζεηε 
ηδ ιάγα ημο πνμσυκημξ.  Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar (H)= 1, Ar (Ο)= 16. 
 

38) Γζαεέημοιε ιείβια πμο πενζέπεζ 69 g αζεακυθδξ ηαζ 0,5 mol ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ Α.  

α) Να πνμζδζμνίζεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Α, ακ βκςνίγεηε υηζ ιε αθοδάηςζδ 0,5 mol ηδξ Α, πανμοζία 
H2SO4 ζημοξ 170 μC, πανάβμκηαζ 21 g αθηεκίμο.  
β) Πμζμξ είκαζ μ υβημξ ημο αενίμο (ζε L,STP) πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ πθήνδ ακηίδναζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο 
ιείβιαημξ ιε Na;  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ Αr (H)=1, Αr (C)=12 ,Αr (O)=16. 
 

39) 7,4 g ιζαξ ημνεζιέκδξ ιμκμζεεκμφξ αθημυθδξ (Α) ηαίβμκηαζ πθήνςξ μπυηε πανάβμκηαζ 8,96 L αενίμο CO2 

ζε STP.  
α. Πμζμξ είκαζ μ Μ.Σ. ηδξ αθημυθδξ (Α);  
β. Ακ δ αθημυθδ (Α) δεκ ιπμνεί κα αλεζδςεεί πςνίξ κα δζαζπαζεεί δ ακεναηζηή αθοζίδα, ηυηε κα βνάρεηε ημ 
ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ αθημυθδξ ηαζ κα ηδκ μκμιάζεηε.  
γ. Να βνάρεηε ηδ πδιζηή ελίζςζδ ηδξ ακηίδναζδξ ζπδιαηζζιμφ ηδξ αθημυθδξ (Α) απυ ημ ακηίζημζπμ αθηέκζμ.  
Γίδμκηαζ Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16. 
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Κεφάλαιο 4 

Κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά  οξέα 

Θέμα 2ο 
 

1) α) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηα μκυιαηα υθςκ ηςκ άηοηθςκ εκχζεςκ ιε ιμνζαηυ ηφπμ 

C4H10.  
β) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ):  

CH3COOH + Mg →                               CH≡CH + H2O → (ηεθζηυ πνμσυκ)  

 

2) Γζαεέημοιε ηνεζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ: αζεάκζμ, αζείκζμ ηαζ αζεακζηυ μλφ.  

Να ακαθένεηε πμζα ή πμζεξ απυ αοηέξ ακηζδνμφκ:  
α) ιε κάηνζμ (Na), β) ιε ακεναηζηυ κάηνζμ (Na2CO3). Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ ακηζδνάζεςκ μζ 
μπμίεξ βίκμκηαζ. 

 

3) Παναηάης δίκμκηαζ ηα μκυιαηα ηεζζάνςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ:  

2-ιεεοθμπνμπάκζμ , 2-αμοηακυθδ , αζεακάθδ , αζεακζηυ μλφ.  
α) Να βνάρεηε ζε πμζα μιυθμβδ ζεζνά ακήηεζ ηάεε ιζα απυ ηζξ εκχζεζξ αοηέξ.  
β) Να βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ  

 
4) Α) Καηά ημκ έθεβπμ ηαοζαενίςκ εκυξ αοημηζκήημο ζε ΚΣΔΟ ανέεδηε υηζ δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηαοζαενίςκ 

ζε μλείδζα ημο αγχημο (NO2) είκαζ παναπάκς απυ ημ επζηνεπυιεκμ υνζμ. Να βνάρεηε ζφκημια έκα θυβμ μ 
μπμίμξ κα ελδβεί ηδκ δζαπίζηςζδ αοηή. Β) Να ζοιπθδνχζεηε (πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ) ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ 

ελζζχζεζξ:     α) CH3CΗ2OH + Na →         β) CH3CΟOH + Na2CO3 →               γ) CH3CHO + [O] → 

 

5) Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ):  

α) Η έκςζδ CH3-CH2-CH2-OH είκαζ ιζα δεοηενμηαβήξ αθημυθδ.  
β) Η έκςζδ CH3-CH2-CH2-OH ακηζδνά ιε Na.  
γ) Η έκςζδ CH3-COOH ακηζδνά ιε Na2CO3.  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ.  
 

6) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ ηςκ παναηάης ακηζδνάζεςκ:  

α.CH3CH2OH+Νa →                       β.CH3-CH=CH2 + H2O →ηφνζμ πνμïυκ  

γ.CH3COOH + CH3CH2OH →           δ. CH3COOH + ΝαΟΗ →  

 

7) α) Να βνάρεηε ημ βεκζηυ ηφπμ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ 

μνβακζηέξ εκχζεζξ: α) C2H4O , α) C3H8 ηαζ β) CH3CH2COOH.  
β) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ηα μκυιαηα:  
i) ηδξ δεοηενμηαβμφξ αθημυθδξ ιε 4 άημια άκεναηα.  
ii) ημο πνχημο ιέθμοξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ. 

 

8) α) Να βνάρεηε ημ ιμνζαηυ ηφπμ βζα ηαεειία απυ ηζξ αηυθμοεεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ:  

i) Η έκςζδ Α είκαζ ημ πνχημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ηεημκχκ  
ii) Η έκςζδ Β είκαζ ημ δεφηενμ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηζκίςκ  
iii) Η έκςζδ Γ είκαζ ημ πνχημ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ αθηεκίςκ.  
β) Να βνάρεηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηαζ ημ υκμια ηδξ αθημυθδξ ιε ηφπμ C4H9ΟΗ πμο είκαζ: α) δεοηενμηαβήξ β) 
ηνζημηαβήξ. 
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9) Να παναηηδνίζεηε ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ) :  

α) Οζ εκχζεζξ CH3-O-CH3 ηαζ CH3-CH2-OH είκαζ ζζμιενείξ.  
β) Με πνμζεήηδ κενμφ ζημ πνμπέκζμ ζπδιαηίγεηαζ ςξ ηφνζμ πνμσυκ δ 1-πνμπακυθδ.  
γ) Όηακ μλεζδχκεηαζ δ 2-πνμπακυθδ πνμηφπηεζ δ πνμπακάθδ  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

 

10) Να παναηηδνίζεηε ηζξ επυιεκεξ πνμηάζεζξ ςξ ζςζηέξ () ή θακεαζιέκεξ (Λ).  

α) Η έκςζδ C3H6 είκαζ έκα αθηίκζμ  
β) Η έκςζδ CH3CH=O είκαζ αθδεΰδδ  
γ) Η έκςζδ CH3CΗ2ΟH ακηζδνά ιε Na  
δ) Η έκςζδ CO2 είκαζ μνβακζηή  
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ. 

 
11) Α) ε δφμ δμπεία Α ηαζ Β λένμοιε υηζ πενζέπμκηαζ πνμπάκζμ ηαζ πνμπέκζμ αθθά δεκ λένμοιε ζε πμζμ δμπείμ 

πενζέπεηαζ μ ηάεε οδνμβμκάκεναηαξ. Να οπμδείλεηε έκακ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα ιπμνέζμοιε κα ανμφιε ημ 
πενζεπυιεκμ ηάεε δμπείμο. Ακ δ δζαδζηαζία απαζηεί ηάπμζα ακηίδναζδ κα βνάρεηε ηδκ πδιζηή ηδξ ελίζςζδ. Β) 
Να ζοιπθδνχζεηε ηα πνμσυκηα ζηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ:  

α) CH3CΗ2OH →(170oC)                          β) CH3CΗ2OH + [O] → 

 

12) Να βνάρεηε ηζξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (ακηζδνχκηα, πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ) ηςκ παναηάης ακηζδνάζεςκ:  

α) πθήνδξ ηαφζδ ημο ιεεακζημφ μλέμξ.  
β) πνμζεήηδ κενμφ ζε αζεέκζμ.  
γ) πνμζεήηδ Na2CO3 ζε αζεακζηυ μλφ. 
 

13) A) Η αεκγίκδ είκαζ ιείβια οδνμβμκακενάηςκ ηαζ έκα απυ ηα ζοζηαηζηά ηδξ είκαζ ηαζ ημ εκκεάκζμ. Να 

βνάρεηε ηδκ ακηίδναζδ πθήνμοξ ηαφζδξ ημο εκκεάκζμο  
Να παναηηδνίζεηε ηζξ μοζίεξ μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηα πνμσυκηα ηδξ παναπάκς ηαφζδξ ακ είκαζ ζπεηζηά αδνακείξ 
(ιδ ημλζηέξ) ή πενζααθθμκηζημί νφπμζ. Β) Να ζοιπθδνχζεηε (πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ) ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ 

ελζζχζεζξ:                   α) CH3CH2OH + Na →                        β) CH2=CH2 + H2→ 
  

14) Να παναηηδνίζεηε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αημθμοεμφκ, ςξ ςζηέξ ή Λακεαζιέκεξ.  

α) Απυ ηδκ ακηίδναζδ μλέμξ ιε αθημυθδ ζπδιαηίγεηαζ εζηέναξ.  
β) Tα αθηάκζα δίκμοκ ακηζδνάζεζξ πμθοιενζζιμφ εκχ ηα αθηέκζα δε δίκμοκ.  
γ) Η παναηηδνζζηζηή μιάδα ημο αζεακζημφ μλέμξ είκαζ ημ ηαναμκφθζμ.  
δ)Σμ πνμπακζηυ μλφ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ιε NaOH. 
 
Να αζηζμθμβήζεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ. 

 

15) Να ζοιπθδνχζεηε ηζξ επυιεκεξ πδιζηέξ ελζζχζεζξ (πνμσυκηα ηαζ ζοκηεθεζηέξ).  

α) CH3CH2COOH + NaOH →       β) ΗCOOH + Νa2CO3 →             γ) CH3OH + Na →  

Να ακαθένεηε ηδκ μιυθμβδ ζεζνά ζηδκ μπμία ακήημοκ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ ηςκ ακηζδνχκηςκ ηςκ 
ακηζδνάζεςκ α ηαζ γ.  
 

16) Να βναθμφκ μζ ζοκηαηηζημί ηφπμζ ηςκ παναηάης εκχζεςκ:  

α) αμοηακζηυ μλφ,  β) πνμπακυκδ,  γ) ιεεοθμ-αμοηάκζμ, δ) 2-πνμπακυθδ, ε) ιεεακάθδ  ζη) 1-αμοηίκζμ 
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Θέμα 4ο 

1) Πμζυηδηα 0,2 mol ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ γοβίγεζ 12 g  

α) Να ανείηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο μλέμξ.  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ζε L αενίμο οδνμβυκμο (H2), ιεηνδιέκα ζε STP, μ μπμίμξ πανάβεηαζ απυ ηδκ 
πθήνδ ακηίδναζδ 0,4 mol αοημφ ημο μλέμξ ιε ιαβκήζζμ (Μg).  
γ) Γίκεηαζ πθήνδξ ακηίδναζδ 0,1 mol Na2CO3 ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αοημφ ημο μλέμξ. Να οπμθμβίζεηε 

ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο άθαημξ ημο μλέμξ ηαζ ημκ υβημ ημο CO2 ζε STP.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ 
αημιζηέξ ιάγεξ: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16, Ar (Νa)=23. 
 

2) Γίκεηαζ πμζυηδηα αζεακζημφ μλέμξ .  

α) ε 12 g απυ ημ παναπάκς μλφ επζδνμφιε ιε πενίζζεζα ακεναηζημφ καηνίμο (Na2CO3). Να οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ.  
β) Ονζζιέκδ πμζυηδηα απυ ημ παναπάκς μλφ ακηζδνά ιε ημνεζιέκδ ιμκμζεεκή αθημυθδ (Α), μπυηε πνμηφπηεζ 
μνβακζηή έκςζδ (Β) πμο έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα, Mr=102. Ακ δ αθημυθδ (Α) ιπμνεί κα μλεζδςεεί ζε ηεηυκδ 

κα βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ (Α) ηαζ (Β).  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12 
 

3) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η έκςζδ Α είκαζ ημ 2μ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ 

ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ, εκχ δ έκςζδ Β είκαζ ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ ηαζ 
πνςημηαβήξ αθημυθδ.  
α) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Mg. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο παναβυιεκμο άθαημξ, 
ηαεχξ ηαζ ημκ υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο παναβυιεκμο αενίμο.  
β) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνμφκ ιε ηδκ απαζημφιεκδ βζα πθήνδ ακηίδναζδ πμζυηδηα ιεηαθθζημφ 
καηνίμο, μπυηε πανάβμκηαζ 2,24 L αενίμο ιεηνδιέκα ζε STP. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηαζ ημκ 

ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β. Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12. 
 

4)  ιάγα ημο μλοβυκμο (Ο) είκαζ μηηαπθάζζα ηδξ ιάγαξ ημο οδνμβυκμο (Η) ζημ ιυνζμ εκυξ ημνεζιέκμο 

ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ.  
α) Να ανείηε ημ ζοκηαηηζηυ ηφπμ ημο μλέμξ.   
β) Γίκεηαζ πθήνδξ ακηίδναζδ 0,5 mol NaΟΗ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αοημφ ημο μλέμξ. Να οπμθμβίζεηε 
ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο άθαημξ ημο μλέμξ.  
γ) Γίκεηαζ πθήνδξ ακηίδναζδ 0,4 mol Na2CO3 ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αοημφ ημο μλέμξ. Να οπμθμβίζεηε 
ηδ ιάγα ζε g ημο παναβυιεκμο άθαημξ ημο μλέμξ ηαζ ημκ υβημ ημο CO2 ζε STP.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ 
ιάγεξ: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16, Ar (Νa)=23 
 

5) Γίκεηαζ πμζυηδηα αζεακζημφ μλέμξ.  

α) ε 12 g απυ ημ παναπάκς μλφ επζδνμφιε ιε πενίζζεζα ακεναηζημφ καηνίμο (Na2CO3). Να οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ.  
β) Ονζζιέκδ πμζυηδηα απυ ημ παναπάκς μλφ ακηζδνά ιε ημνεζιέκδ ιμκμζεεκή αθημυθδ (Α), μπυηε πνμηφπηεζ 
μνβακζηή έκςζδ (Β) πμο έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα, Mr=102. Ακ δ αθημυθδ (Α) ιπμνεί κα μλεζδςεεί ζε ηεηυκδ 
κα βνάρεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ (Α) ηαζ (Β). (ιμκάδεξ 15)  
Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12. 

6) Μάγα 36 g αζεακζημφ μλέμξ πςνίγεηαζ ζε δφμ ίζα ιένδ. Σμ 1μ ιένμξ δζαθφεηαζ ζε κενυ ηαζ ιεηά 

ελμοδεηενχκεηαζ πθήνςξ ιε δζάθοια NaOH 10% w/v. Σμ 2μ ιένμξ ακηζδνά ιε πενίζζεζα Na2CO3 μπυηε εηθφεηαζ 
αένζμ Υ.  
α) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο δζαθφιαημξ NaOH πμο απαζηήεδηε βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο 1μο ιένμοξ ημο 
αζεακζημφ μλέμξ.  
β) Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο αενίμο Υ πμο εηθφεδηε (ζε STP) ηαζ ηδ ιάγα ημο άθαημξ πμο πανάπεδηε.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(Νa)=23, Ar(O)=16. 

7) 4,4 g ημνεζιέκμο ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ ελμοδεηενχκμκηαζ πθήνςξ ιε 2 g NaOH.  

α) Να ανεεεί μ ιμνζαηυξ ηφπμξ ηαζ μ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ ημο μλέμξ, ακ βκςνίγεηε υηζ έπεζ δζαηθαδζζιέκδ 
αθοζίδα.  
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β)Σμ παναπάκς μλφ ακηζδνά πθήνςξ ιε 53 g Na2CO3.. Να οπμθμβζζηεί μ υβημξ (ζε L) ημο αενίμο πμο 
πανάβεηαζ ζε STP.  
Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1 Αr(Ο)=16, Αr(Na)=23. 

8) Γζαεέημοιε 60 g CH3COOH .  

α) Η ιζζή πμζυηδηα ημο CH3COOH ακηζδνά ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα NaOH. Να οπμθμβζζημφκ δ ιάγα (ζε 
g) ημο NaOH πμο ακηέδναζε ηαζ δ ιάγα (ζε g) ημο άθαημξ πμο πανάβεηαζ.  
β) Η οπυθμζπδ πμζυηδηα ημο CH3COOH ακηζδνά ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Na2CO3. Να οπμθμβζζηεί μ 
υβημξ (ζε L) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ ζε STP.  Γίκμκηαζ μζ ζπεηζηέξ αημιζηέξ ιάγεξ: Αr(C)=12, Αr(H)=1 
Αr(Ο)=16, Αr(Na)=23. 
 

9) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  

Η έκςζδ Α είκαζ έκα ημνεζιέκμ ιμκμηαναμλοθζηυ μλφ ιε 3 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημο.  
H έκςζδ Β είκαζ ιία ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ αθημυθδ , βζα ηδκ μπμία ζζπφεζ υηζ πμζυηδηα ηδξ αθημυθδξ αοηήξ 
ίζδ ιε 0,25 mol γοβίγεζ 15 g.  
α) 14,8 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Na2CO3. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο παναβυιεκμο αενίμο ζε 
STP ζοκεήηεξ.  
β) Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β.  
γ) 12 g ηδξ έκςζδξ Β ηαίβμκηαζ πθήνςξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα Ο2. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ υβημ (ζε L 

ζε STP ζοκεήηεξ), ημο μλοβυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ηαφζδ.  Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12. 
 

10) Γίκεηαζ πμζυηδηα αζεακζημφ μλέμξ.  

α) ε 24 g απυ ημ παναπάκς μλφ επζδνμφιε ιε πενίζζεζα ακεναηζημφ καηνίμο (Na2CO3). Να οπμθμβίζεηε ημκ 
υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο αενίμο πμο πανάβεηαζ.  
β) Ονζζιέκδ πμζυηδηα απυ ημ παναπάκς μλφ ακηζδνά ιε ημνεζιέκδ ιμκμζεεκή αθημυθδ (Α), μπυηε πνμηφπηεζ 
μνβακζηή έκςζδ (Β) πμο έπεζ ζπεηζηή ιμνζαηή ιάγα, Mr=102. Ακ δ αθημυθδ (Α) ιπμνεί κα μλεζδςεεί ζε ηεηυκδ 

κα πνμζδζμνίζεηε ημοξ ζοκηαηηζημφξ ηφπμοξ ηςκ εκχζεςκ (Α) ηαζ (Β).   Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , 
Ar(C)=12. 
 

11) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ:  

Η έκςζδ Α είκαζ ημ 2μ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ.  
H έκςζδ Β είκαζ ημνεζιέκδ ιμκμζεεκήξ ηαζ δεοηενμηαβήξ αθημυθδ.  
α) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε Mg. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο παναβυιεκμο άθαημξ, 
ηαεχξ ηαζ ημκ υβημ (ζε L ηαζ ζε STP) ημο παναβυιεκμο αενίμο.   
β) Μάγα 12 g ηδξ έκςζδξ Β ακηζδνμφκ ιε ηδκ απαζημφιεκδ βζα πθήνδ ακηίδναζδ πμζυηδηα ιεηαθθζημφ 
καηνίμο, μπυηε πανάβμκηαζ 2,24 L αενίμο ιεηνδιέκα ζε STP. Να πνμζδζμνίζεηε ημκ ιμνζαηυ ηαζ ημκ 

ζοκηαηηζηυ ηφπμ ηδξ έκςζδξ Β. Γίκμκηαζ: Ar(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(C)=12. 
 

12) Γζα ηζξ μνβακζηέξ εκχζεζξ Α ηαζ Β δίκμκηαζ μζ ελήξ πθδνμθμνίεξ: Η έκςζδ Α είκαζ ημ 2μ ιέθμξ ηδξ μιυθμβδξ 

ζεζνάξ ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμηαναμλοθζηχκ μλέςκ, εκχ δ έκςζδ Β είκαζ ημ 2μ ιέθμξ ηδξ ζεζνάξ ηςκ 
ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ.  
α) Μάγα 120 g ηδξ έκςζδξ Α ακηζδνμφκ πθήνςξ ιε CaO. Να οπμθμβίζεηε ηα mol ημο παναβυιεκμο άθαημξ, 
ηαεχξ ηαζ ημκ υβημ (ζε L  STP) ημο παναβυιεκμο αενίμο.   
β) Πμζυηδηα ηδξ έκςζδξ Β ιάγαξ 9,2 g ακηζδνά ιε ηδκ απαζημφιεκδ βζα πθήνδ ακηίδναζδ πμζυηδηα 

ιεηαθθζημφ καηνίμο. Να οπμθμβίζεηε ημκ υβημ ημο εηθουιεκμο αενίμο (ζε L STP). Γίδμκηαζ Ar (C)= 12, Ar 
(H)= 1, Ar (O)= 16. 
 
 


