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ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
Σηµείωση: 
1.  Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 έως 5, στο ΘΕΜΑ1Ο 

γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό  κάθε ερώτησης και δίπλα ακριβώς το γράµµα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

2.  Στο ΘΕΜΑ 1Ο, οι ερωτήσει 6 και 7 να µεταφερθούν συµπληρωµένες στο τετράδιό 
σας. 

 
ΘΕΜΑ 1Ο 

1.  Γενικό τύπο CvH2v (v > 2) έχουν: 
α. Όλοι οι άκυκλοι υδρογονάνθρακες. 
β.  Τα αλκάνια. 
γ.  Τα αλκένια. 
δ.  Τα αλκίνια 

   3 µονάδες 
 

2.  Η οργανική ένωση 3
|

3 CH

OH
        

CHCH −−  ονοµάζεται: 

α. προπανόλη 
β.  µεθυλο-αιθυλο-αιθέρας 
γ.  προπανάλη 
δ.  2- προπανόλη 

3 µονάδες 
 
3.  Τα προϊόντα της τέλειας καύσης της αιθανόλης είναι: 
α.  CO2, O2  και H2 

β.  CO2 και H2Ο 

γ.  CO και H2Ο 

δ.  C, CO, CO2 και H2Ο 

3 µονάδες 
 
4.  Το βενζόλιο C6Η6 είναι: 
α.  κορεσµένος υδρογονάνθρακας. 
β.  αρωµατικός υδρογονάνθρακας. 
γ.  ακόρεστος υδρογονάνθρακας µε δύο διπλούς δεσµούς. 
δ.  ακόρεστος υδρογονάνθρακας µε ένα τριπλό δεσµό. 

3 µονάδες 
 
5.  α. Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται ισοµέρεια; 
β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα είδη της συντακτικής ισοµέρειας. 

3 µονάδες 
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6. Εστεροποίηση ονοµάζεται η αντίδραση µεταξύ…………… και …………..προς 
σχηµατισµό………….και…………Η αντίστροφη αντίδραση της εστεροποίησης 
……………… 

3 µονάδες 
 
7.  Από τις καρβονυλικές ενώσεις µε το αντιδραστήριο Tollens (αµµωνιακό διάλυµα 
νιτρικού αργύρου) οξειδώνονται οι……………σχηµατίζοντας κάτοπτρο 
………….., ενώ οι ισοµερείς τους ……………..δεν αντιδρούν. 

3 µονάδες 
 
8.  Να αντιστοιχίσετε το κάθε µονοµερές της στήλης (Ι) µε το πολυµερές του που 
περιέχεται στη στήλη (ΙΙ), γράφοντας κάθε φορά το κεφαλαίο γράµµα της στήλης (ι) 
και δίπλα του το µικρό γράµµα της στήλης (ΙΙ). 

 
(Ι) (ΙΙ) 

Α.  CH2 = CH2  α.  P.V.C. 

Β.   HC ≡ CH β.  Βακελίτης 
Γ.   CH2 = CHCI γ.  Πολυαιθυλένιο 
∆.  CH2 = CHCH2 δ.  Πολυπροπένιο 
 ε.   Βενζόλιο 

4 µονάδες 
 
 
ΘΕΜΑ 2Ο 

1.  Να εξηγήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες: 
α. Ο µοριακός τύπος µιας χηµικής ένωσης µας δίνει περισσότερες πληροφορίες απ’ 
ότι ο συντακτικός τύπος.  

 
β.  Στο µοριακό τύπο C3Η8Ο αντιστοιχούν τρεις οργανικές ενώσεις. 
 
γ.  Η ένωση µε CΗ2 = CΗ - CΗ2 - CΗ2 – ΟΗ ονοµάζεται, κατά IUPAC, 1-βουτέν – 

4-όλη. 
9 µονάδες 

 
2.  Να συµπληρωθούν οι παρακάτω χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων: 
α.  CaC2 +  H2O  →  
 

β.  HC ≡ CH  +  H2O 
42

4

SOH

HgSO
→   

8 µονάδες 
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3.  Κατά τον έλεγχο των καυσαερίων δύο αυτοκινήτων Α και Β βρέθηκε ότι τα 
καυσαέρια του Α  περιέχουν: CΟ2, υδρατµούς, CΟ, υδρογονάνθρακες (C8Η18) και 
οξείδια του αζώτου, ενώ τα καυσαέρια του Β περιέχουν µόνο CΟ2, υδρατµούς και 
Ν2. 
 
α.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που αιτιολογεί την απουσία 
υδρογονανθράκων στα καυσαέρια του Β αυτοκινήτου και αναφέρετε τον 
απαιτούµενο καταλύτη για την πραγµατοποίησή της.  
 

5 µονάδες 
 
β.  Στα καυσαέρια τίνος από τα δύο αυτοκίνητα αναµένετε να ανιχνευτούν πτητικές 
ενώσεις του µολύβδου και για ποιο λόγο. 

3 µονάδες 
 
 
ΘΕΜΑ 3Ο 
Ένα βαρέλι περιέχει ποσότητα µούστου που υποβάλλεται σε αλκοολική ζύµωση: 

22361216 2CO    OHCH2CH  OHC ζυµάση
+ →  

 
Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης προέκυψαν 200 L κρασιού 11,5ο (11,5% v/v). Αν 
η πυκνότητα της αιθανόλης είναι ρ = 0,8 g/mL: 
α.  Υπολογίστε τον όγκο και τη µάζα της αλκοόλης που παράχθηκε. 

10 µονάδες 
 
β.  Υπολογίστε τη µάζα του σακχάρου (C6Η12Ο6) που ζυµώθηκε. 

10 µονάδες 
 
γ.  Αν συγκρίνετε τη µάζα του µούστου που ζυµώθηκε µε τη µάζα του κρασιού που 
παράχθηκε, θα διαπιστώνατε κάποια διαφορά; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

5 µονάδες 
 
∆ίνονται οι ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη) των στοιχείων C: 12, Η; 1, Ο: 16   
 
 
ΘΕΜΑ 4Ο 
Ποσότητα 1,2 mol αιθυλοβρωµίδιου (C2H5Br) χωρίζεται σε τρία ίσα µέρη. 
α.  Το πρώτο µέρος του αιθυλοβρωµίδιου διαλύεται σε άνυδρο αιθέρα και στο διάλυµα 
προστίθεται περίσσεια νατρίου, οπότε παράγεται αλκάνιο Α. Να υπολογιστεί η µάζα 
του αλκάνιου Α που σχηµατίστηκε. 

8 µονάδες 
 
β.  Το δεύτερο µέρος του αιθυλοβρωµίδιου αντιδρά πλήρως µε AgOH και στην 
οργανική ένωση Β που παράγεται επιδρά περίσσεια νατρίου, οπότε παράγεται νέα 
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οργανική ένωση Γ και ελευθερώνεται αέριο ∆. υπολογίστε τον όγκο του αερίου ∆ 
σε πρότυπες συνθήκες. (STP). 

8 µονάδες 
 
γ.  Με επίδραση περίσσειας αλκοολικού διαλύµατος ΚΟΗ στο τρίτο µέρος του 
αιθυλοβρωµίδιου παράγεται αέριος υδρογονάθρακας, ο οποίος διαβιβάζεται σε 1 L 
διαλύµατος βρωµίου σε τετραχλωράνθρακα(Br2/ CCI4) 8%w/v. Να εξετάσετε αν το 
διάλυµα θα αποχρωµατιστεί. 

9 µονάδες 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες (ατοµικά βάρη) των στοιχείων C: 12, Η: 1, Ο: 
16, Br: 80.  

 


