ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΟΓΟ
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ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Α1. ΔΡΩΣΗΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΠΙΛΟΓΗ (ΜΟΝΑΓΔ 9)
Στιρ παπακάτω επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
1. Σν ηξίην κέινο ηεο νκόινγεο ζεηξάο ησλ αιθελίσλ έρεη ην κνξηαθό ηύπν:
α. C3H6 β. C4H8 γ. C4H10 δ. C5H10
2. Σν όλνκα ηεο έλσζεο κε ην ζπληαθηηθό ηύπν CH2=CH-CH2-CH2 είλαη:
|
CH3
α. 4-κεζπιν-1-βνπηέλην β. 1-κεζπιν-3-βνπηέλην

γ. 1,4-κεζπινβνπηέλην δ. 1-πεληέλην

3. Η ρεκηθή αληίδξαζε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε: CH2=CH2 + ΗCl  CH3CH2Cl,
ραξαθηεξίδεηαη σο ρεκηθή αληίδξαζε:
α. θαύζεο β. πνιπκεξηζκνύ γ. πξνζζήθεο δ. ππνθαηάζηαζεο

Α.2 Γίλνληαη νη παξαθάησ ζηήιεο:
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

α) Να γξάςεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ ηεο ζηήιεο Α. Πνηεο ελώζεηο αλήθνπλ ζηελ
ίδηα νκόινγε ζεηξά; (ΜΟΝΑΓΔ 5)
β) Να νλνκάζεηε ηηο ελώζεηο ηεο ζηήιεο Β. Πνηα ή πνηεο ελώζεηο είλαη αθόξεζηεο; (ΜΟΝΑΓΔ 5).
γ) Να αληηζηνηρήζεηε ηηο ελώζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο ηζνκεξείο ηνπο ηεο ζηήιεο Β θαη λα
αλαθέξεηε γηα θάζε πεξίπησζε ην είδνο ηεο ηζνκέξεηαο (ΜΟΝΑΓΔ 6).

ΘΔΜΑ Β
Β.1 Να σαπακτηπίσετε τιρ πποτάσειρ πος ακολοςθούν ωρ σωστέρ ή ωρ λανθασμένερ:
α) Σν θύξην πξντόλ ηεο πξνζζήθεο Η2Ο ζην πξνπέλην είλαη ε 2-πξνπαλόιε.

β) Σν πξνπέλην δελ κπνξεί λα πνιπκεξηζηεί.
γ) Σν 1-βνπηέλην θαη ην 2-βνπηέλην κε θαηαιπηηθή πδξνγόλσζε δίλνπλ ην ίδην πξντόλ.
(ΜΟΝΑΓΔ 3). Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. (ΜΟΝΑΓΔ 3)
Β.2 α. Γίλνληαη νη παξαθάησ ζπληαθηηθνί ηύπνη νξγαληθώλ ελώζεσλ:
CH3CH2CH2OH,CH2=CHCH=CH2, CH3CH2CH2CΗ=Ο, CH3CH2CH2CΟΟΗ
α) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα γηα ηηο παξαπάλσ ελώζεηο. (ΜΟΝΑΓΔ 2)
β) Να γξάςεηε ην 2ν κέινο θαζεκηάο από ηηο νκόινγεο ζεηξέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη παξαπάλσ
ελώζεηο. (ΜΟΝΑΓΔ 2)
γ) Γξάςηε θαη νλνκάζηε έλα ηζνκεξέο ζέζεο, έλα ηζνκεξέο αιπζίδαο θαη έλα ηζνκεξέο νκόινγεο
ζεηξάο γηα ηηο αξρηθέο ελώζεηο (ΜΟΝΑΓΔ 6)
Β.3 Να ζπκπιεξώζεηε ηα πξνϊόληα θαη ηνπο ζπληειεζηέο ζηηο επόκελεο ρεκηθέο εμηζώζεηο:
1. CH3CH=CH2 + Βr2 →
2. CH3CH=CH2 + HBr → (θύξην πξντόλ)
H

3. CH3 C  CH 2 + H2O 
|
CH3
4. CH3 C  CH 2 + ΗCℓ → (θύξην πξντόλ)
|
CH3
5. CH3-CH=CH2 + Cℓ2 →
6. …………………….. + H2O → CH3CH2OH
7. CH2=CH2 + Η2Ο →
8. λCH2 = CH → (πνιπκεξηζκόο)
|
Cl
9. CH3-CH=CH2 + H2 →

(ΜΟΝΑΓΔ 9)

ΘΔΜΑ Γ
Γ1. Να γξάςεηε ηνπο ζπληαθηηθνύο ηύπνπο ησλ παξαθάησ νξγαληθώλ ελώζεσλ (ΜΟΝΑΓΔ 10)
α. βνπηελίλην β. 3-αηζπιν-2,4-δηκεζπιν-3-πεληαλόιε γ. 3-κεζπιν-2-βνπηελάιε δ. 1,3-πεληαδηέλην
ε. 2,2,5,5-ηεηξακεζπιν-3-εμίλην δ. 4-ρισξν-3-κεζπιν-1-πεληέλην ε. πξνπεληθό νμύ
ζ. κεζπιν-ηζνπξνππιαηζέξαο η. κεζαληθόο αηζπιεζηέξαο θ. 2-κεζπιν-3-εμαλόλε
Γ.2 Γηαζέηνπκε πνζόηεηα 0,3 mol ελόο αιθελίνπ Α.
α) Πνζόηεηα 0,1 mol ηνπ αιθελίνπ Α θαίγεηαη πιήξσο νπόηε παξάγνληαη 8,8 g CO2. Να
πξνζδηνξίζεηε ην κνξηαθό ηύπν ηνπ Α. (ΜΟΝΑΓΔ 7)
β) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν αεξίνπ Η2, ζε STP, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε πδξνγόλσζε
πνζόηεηαο 0,1 mol CH3CH=CH2. (ΜΟΝΑΓΔ 3)
γ) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηνπ Br2 πνπ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε 0,2 mol CH3CH=CH2.
(ΜΟΝΑΓΔ 5)
Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Br)=80.

ΘΔΜΑ Γ
Οξηζκέλε πνζόηεηα θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο (Α) θαίγεηαη πιήξσο κε 560 L αέξα (ζε
STP) θαη παξάγνληαη 90 g Η2O.
Γ1. Να βξεζεί ν κνξηαθόο ηύπνο ηεο αιθνόιεο (Α) (ΜΟΝΑΓΔ 7).
Γ2. Να ππνινγηζζεί:
i. ν όγθνο (ζε L θαη ζε STP) ηνπ CO2 πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θαύζε ηεο αιθνόιεο θαη
ii. ε πνζόηεηα ηεο αιθνόιεο (ζε mol) πνπ θάεθε (ΜΟΝΑΓΔ 3 + 3).
Γ3. 200 ml αιθελίνπ Β ζεξκαίλνληαη κε 100ml Η2 παξνπζία Ni. Σν αέξην κίγκα πνπ ζρεκαηίδεηαη
απαηηεί γηα πιήξε θαύζε 650mL O2 (Όινη νη όγθνη κεηξήζεθαλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη
ζεξκνθξαζίαο).
i. Να βξεζεί ν ζπληαθηηθόο ηύπνο ηνπ αιθελίνπ Β (ΜΟΝΑΓΔ 7).
ii. 4,48 L ηνπ αιθελίνπ Β κεηξεκέλα ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (stp), δηαβηβάδνληαη ζε 400 mL
δηαιύκαηνο Br2 ζε CCℓ4 πεξηεθηηθόηεηαο 10% w/v ζε Br2. Να εμεηάζεηε αλ ην δηάιπκα Br2 ζα
απνρξσκαηηζηεί (ΜΟΝΑΓΔ 5).
Γίλεηαη όηη ν αέξαο πεξηέρεη 20% λ/λ O2 θαη Ar: Br =80, Η = 1, O = 16.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!!

ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ
Α1. 1β, 2δ, 3γ
Α.2 α) α. CH3CH2CH2CH2OH, β. CH3CH2CH2CH(OH)CH3, γ. CH2=C(CH3)CH2CH3, δ.
CH3CH2COCH3. α θαη β αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκόινγε ζεηξά.
β) 1. 1-πεληέλην, 2. δηαηζπιαηζέξαο, 3. κεζπινπξνπαλάιε, 4. 1-πεληαλόιε. Αθόξεζηε είλαη ε 1.
γ) α-2 νκόινγεο ζεηξάο, β-4 ζέζεο, γ-1 αιπζίδαο, δ-3 νκόινγεο ζεηξάο



H
 CH3CH(ΟΗ)CH3 θύξην πξντόλ Markovnikov
Β.1 α. ωζηό CH3CH=CH2 + H2O 

β. Λάζνο λCH2 = CH → (-CH2 - CH-)v →
|
|
CΗ3
CH3
γ. ωζηό CH3CH=CHCH3+ H2 → CH3CH2CH2CH3 CH3CH2CH=CH2+ H2 → CH3CH2CH2CH3

Β.2 α. 1-πξνπαλόιε, 1,3-βνπηαδηέλην, βνπηαλάιε, βνπηαληθό νμύ
β. CH3CH2OH, CH2=CH=CHCH2, CH3CHO, CH3COOH
γ. Αιπζίδαο: -, -, CH3CHCHΟ (κεζπινπξνπαλάιε), CH3CHCHΟ (κεζπινπξνπαληθό νμύ),
|
|
CΗ3
CH3
Θέζεο: CH3CH(ΟΗ)CH3 (2-πξνπαλόιε) , CH2=CH=CHCH2 (1,2-βνπηαδηέλην), --, -Οκόινγεο ζεηξάο: CH3CH2OCH3 (αηζπινκεζπιαηζέξαο), CH≡CCH2CH3
CH3CH2COCH3 (βνπηαλόλε), CH3CH2COOCH3 (πξνπαληθόο κεζπιεζηέξαο)
Β.3
1. CH3CH=CH2 + Βr2 → CH3CHBrCH2Br
2. CH3CH=CH2 + HBr → CH3CHBrCH3 (θύξην πξντόλ)
H
 CH3CH(CH3)(OH)CH3
3. CH3 C  CH 2 + H2O 
|
CH3
4. CH3 C  CH 2 + ΗCℓ → CH3C(CH3)ClCH3 (θύξην πξντόλ)
|
CH3
5. CH3-CH=CH2 + Cℓ2 → CH3CHClCH3
6. CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH
7. CH2=CH2 + Η2Ο → CH3CH2OH
8. λCH2 = CH → (-CH2 - CH-)v
|
|
Cl
Cl
9. CH3-CH=CH2 + H2 → CH3-CH2CH3

(1-βνπηίλην),

Γ1. α. CH≡CCH=CH2 β. CH3CH(CH3)C(ΟΗ)(CH2CH3)CH(CH3)CH3
γ. CH3CH(CH3)=CHCHO δ. CH=CHCH=CHCH3 ε. CH3C(CH3)2C≡CC(CH3)2CH3
δ. CH2=CHCH(CH3)CHClCH3 ε. CH2=CHCOOH ζ. CH3CH(CH3)ΟCH3 η. HCOΟCH3
θ. CH3CH(CH3)CΟCH2CH2CH3
Γ.2 α. CλΗ2λ
1 mol
0.1 mol

+

3λ/2Ο2 

λCO2 +
λ mol
8.8
mol
44

λH2O

Βάζεη ζηνηρεηνκεηξίαο: λ = 2 θαη C2H4
β. CH3CH=CH2 + Η2  CH3CH2CH3 (παξνπζία θαηαιύηε Ni ή Pt ή Pd)
1 mol
0.1 mol

1 mol
x = 0.1 mol

VH2 = n•Vm = 2.24 L (STP)
γ. CH3CH=CH2 + Br2  CH3CHBrCH2Br
1 mol
0.2 mol

1 mol
x = 0.2 mol

m = n•Mr = 0.2•160 = 32g Br2
20 560

Γ.1 n = m/Mr = 90/18 = 5 mol H2O θαη nO2 = 100 •22.4= 5mol
CλΗ2λ+2Ο

+ 3λ/2Ο2 

λCO2 +

(λ+1)H2O
λ+1 mol
5 mol

3λ/2 mol
5 mol
Βάζεη ζηνηρεηνκεηξίαο: λ = 2 θαη C2H5ΟΗ
Γ.2 i) C2Η6Ο
1mol
y mol

+ 3Ο2 

2CO2 +

3 mol
5 mol

2 mol
x mol

3H2O

Βάζεη ζηνηρεηνκεηξίαο: x = 10/3 mol CO2 θαη VCO2 = n•Vm = 74.6 L (STP)
ii) Βάζεη ζηνηρεηνκεηξίαο: y = 5/3 mol αιθνόιεο.

Γ.3

CλH2λ + Η2  CλH2λ+2

i)

ΑΡΥ. 200ml 100ml
ΑΝΣ/ΠΑΡ -100ml -100ml
ΣΔΛ

CλΗ2λ
1ml
100 ml
CλΗ2λ+2
1ml
100 ml

100ml

100ml

3λ/2Ο2 
3λ/2 ml
x mL

+

+

100ml

λCO2 +

(3λ+1/2)Ο2 
(3λ+1)/2 ml
y mL

λH2O

λCO2 +

(λ+1)H2O

Βάζεη ζηνηρεηνκεηξίαο: x + y = (600λ +100)/2 ή x + y = 300λ + 50 ml Ο2.
Όκσο x + y = 650 ml Ο2.
Δπηιύνληαο, βξίζθνπκε όηη λ = 2 θαη C2H4.

ii)

nC2H4 = V/Vm = 4.48/22.4 = 0.2 mol C2H4 θαη mBr2 = 10/100•400 = 40g.
Άξα n = m/Mr = 40/160 = 0.25 mol Br2

C2H4 + Br2  C2H4Br2
ΑΡΥ.
0.2 mol 0.25ml
ΑΝΣ/ΠΑΡ -0.2 mol -0.2 mol
ΣΔΛ

-

0.05 mol

0.2 mol
0.2 mol

Αθνύ πεξηζζεύεη Br2, ην δηάιπκα δελ απνρξσκαηίδεηαη.

