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Ερώηηζη 1
α) ζ. CaC2 + 2H2O
HC≡CH + Ca(OH)2
ζζ. Αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδ ζθαζνζηή θζάθδ Α.
α) ζ. Σμ δζάθοια Β είκαζ δζάθοια CuSO4 ηαζ πνδζζιεφεζ βζα απμιάηνοκζδ ημλζηχκ
αένζςκ παναπνμσυκηςκ (H2S).
ζζ. Παναηδνείηαζ ιαφνμ ίγδια.
β) Σμ οβνυ Γ είκαζ ημ κενυ ηαζ επζθέπεδηε δζυηζ ημ αζείκζμ είκαζ δοζδζάθοημ ζε αοηυ.
(1x5=5μον.)
Ερώηηζη 2
α) ζ. Λάεμξ ζζ. Ονευ
ζζζ. Λάεμξ
ζκ. Ονευ.
(0,5x4=2μον.)
α) ζ. H δζαθμνά ζηα ζ.γ. ηαεμνίγεηαζ απυ ημοξ δεζιμφξ οδνμβυκμο πμο ακαπηφζζμκηαζ
ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ηδξ αμοηακυθδξ-2 ηαζ είκαζ ζζπονυηενoζ απυ ηζξ δοκάιεζξ
δζπυθμο-δζπυθμο πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ηδξ αμοηακυκδξ.
Δπμιέκςξ βζα ηδ αμοηακυθδ-2 απαζηείηαζ πενζζζυηενδ εκένβεζα (ορδθυηενμ ζ.γ.)
βζα κα οπενκζηδεμφκ.
ζζ. Οζ δζαιμνζαηέξ δοκάιεζξ ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ζηδ αμοηακυθδ-2 ηαζ ζηδκ
πνμπακυθδ-2 είκαζ δοκάιεζξ έθλδξ van der Waals (London) ηαζ δεζιμί οδνμβυκμο.
Ζ αμοηακυθδ-2 έπεζ ιεβαθφηενδ ιμνζαηή ιάγα απυ ηδκ πνμπακυθδ-2 ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα μζ δοκάιεζξ έθλδξ van der Waals (London) ιεηαλφ ηςκ ιμνίςκ ηδξ είκαζ
ζζπονυηενεξ ηαζ βζ’ αοηυ είκαζ θζβυηενμ πηδηζηή.
ζζζ. H αμοηακυθδ-2 δζαθφεηαζ εοημθυηενα ζημ κενυ θυβς ηςκ δεζιχκ οδνμβυκμο πμο
ακαπηφζζμκηαζ ιε ημ κενυ. Σμ πεκηάκζμ πμο είκαζ απμθζηή έκςζδ δε δζαθφεηαζ ζημ
κενυ πμο είκαζ πμθζηυξ δζαθφηδξ.
(1x3=3μον.)
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Ερώηηζη 3
α)Πείναια Η. ηάδζμ 1: δφμ ζηζαάδεξ - δ πάκς ζηζαάδα είκαζ άπνςιδ εκχ δ ηάης
πμνημηαθυπνςιδ.
ηάδζμ 2: δ ηάης ζηζαάδα βίκεηαζ άπνςιδ εκχ δ πάκς ζηζαάδα
πμνημηαθυπνςιδ.
ηάδζμ 3: δ πμνημηαθυπνςιδ ζηζαάδα απμπνςιαηίγεηαζ.
Πείναια ΗΗ: ηάδζμ 1: παναηδνμφκηαζ θοζαθθίδεξ
ηάδζμ 2: ημ αζαεζηυκενμ εμθχκεζ
ηάδζμ 3: ακάθθελδ ημο αενίμο ιε βαθάγζα θθυβα.
(0,5x6=3μον.)
α) (COOH)2

π.H2SO4/θ

CO + O2

CO + CO2 + H2O
CO2
(1x2=2μον.)

Ερώηηζη 4
Ανηιδραζηήρια/ζσνθήκες Οργανικά προϊόνηα
α)

H2O, Ζ+/ε

CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CH3CH2CH(OH)CH2CH3

α)

ΚΟΖ, αθημυθδ/ε

CH3CH=CHCH2CH3

β)

NaOH, H2O/ε

C6H5CH2OH

δ)

π. NaOH

HCOONa, CH3OH
(0,5x4=2μον.)
(0,5x6=3μον.)

Ερώηηζη 5
α)Σα ζοιπενάζιαηα είκαζ:

1. Πμθθαπθυξ δεζιυξ ή ανςιαηζηυξ δαηηφθζμξ
2. Καναμκοθζηή έκςζδ
3. Αθδετδμιάδα
4. Ζ αθδετδμιάδα είκαζ απ’ εοεείαξ εκςιέκδ ιε ημκ
ανςιαηζηυ δαηηφθζμ

α) Υ: C6Ζ5CHO
(1x5=5μον.)
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Ερώηηζη 6
α)

Ηζμδφκαιμξ Όβημξ=25 mL
0,0014 mol HCl
x;

1000 mL
25 mL

x=3,5X10-5 mol HCl
Αθμφ είκαζ RNH2: 1 mol ηδξ ακηζδνά ιε 1 mol HCl
Άνα 3,5X10-5 mol HCl ακηζδνμφκ ιε 3,5X10-5 mol RNH2.
Σα 3,5X10-5 mol αιίκδξ πενζέπμκηαζ ζε 20 mL
x;
1000 mL
x= 0,00175 mol

Άνα 0,00175M
(2,5μον.)

α) pH=11
pOH=14-11=3
[OH-]=10-3 mol/L
[OH-]2 =Kα ∙ C
10-6 = Kα ∙ 0,00175
Kα = 5,7 ∙ 10-4

(1μον.)
β) ζ. Δπζαάθθεηαζ δ πνήζδ δείηηδ βζα κα πνμζδζμνίζμοιε ημ ηεθζηυ ζδιείμ ηδξ
μβημιέηνδζδξ ιε ηδκ αθθαβή πνχιαημξ ημο. Υςνίξ ημ δείηηδ δεκ οπάνπεζ ειθακέξ
απμηέθεζια.
ζζ. Ο δείηηδξ Β είκαζ μ ηαηαθθδθυηενμξ βζαηί δ γχκδ εηηνμπήξ ημο πενζθαιαάκεηαζ
πθήνςξ ζηδ γχκδ ελμοδεηένςζδξ.
(1,5μον.)
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ΜΕΡΟΣ Β’
Ερώηηζη 7
α)
Α: CH3CH2CH=CH2

(ζ) HBr

Β: CH3CH2CHBrCH3

(ζζ) KCN, αθημυθδ/ε

Γ: CH3CH2CH(CN)CH3

(ζζζ) HCl , H2O, ε

Γ:CH3CH2CH(CH3)COOH

(ζv) HBr, uv

Δ: CH3CH2CH2CH2Br

(v) KOH, H2O/ε

Ε: CH3CH2CH2CH2OH

(vζ) Cu/ε

Ζ: CH3CH2CH2CHO

(vζζ) KMnO4, H2SO4, ε

Θ: CH3CH2CH2CONH2

(vζζζ) HCl , H2O, ε

(8 μον.)

α) Ζ έκςζδ Γ : κζηνίθζμ
Ζ έκςζδ Θ : αιίδζμ.

(0,5μον.)

β) Οπηζηή ζζμιένεζα. Ο 2μξ άκεναηαξ ζημ 2-ανςιμαμοηάκζμ είκαζ αζφιιεηνμξ αθμφ είκαζ
εκςιέκμξ ιε ηέζζενεζξ δζαθμνεηζημφξ οπμηαηαζηάηεξ μζ μπμίμζ είκαζ:
–Ζ, -Br, -CH3 ηαζ –CH2CH3.
(1,5μον.)
Ερώηηζη 8
Α. α) ζ. ημ Β.
ζζ. ηεναιένοενμ ίγδια
Τρυγικό Κ-Νa
ζζζ. CH3CH2CHO + Cu++ + OHCH3CH2COO- + Cu2O + H2O
θ
α) Α: KMnO4/H2SO4/ε
Γ: Η2/ΝaΟΖ
Γ: CuCl + NH3(aq)

θοζαθίδεξ
ηίηνζκμ ίγδια
ηαθεηυηηζκμ ίγδια

(2,5μον.)

(4,5μον.)

B.
CN
COCH3
CH3COCl
AlCl3

CH3 C
HCN

OΗ

CH3C(CN)OCOCH3

CH3COCl

(3μον.)
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Ερώηηζη 9
A. α) ζ. I2/NaOH
ζζ. Κίηνζκμ ίγδια
ζζζ. CHI3

(3 μον.)

NaOOCCOONa

α) ζ. PCl5
ζζ. CH3CH(OH)COOH + PCl5

CH3CHClCOCl + POCl3 + HCl
(2μον.)

B. α) A. HCOONa
B. CH3CH(OH)CH3
(3 μον.)

X. HCOOCH(CH3)CH3
α) HCOONa + HCl

HCOOH + NaCl

HCOOH + [Ag(NH3)2]+ + OH-

θ

CO2 + Ag + NH3 + H2O

(2 μον.)

Ερώηηζη 10
α) V1= 38,3 – 13,6 = 24,7
V2 = 28,2 – 3,6 = 24,6
Μέζμξ ζζμδφκαιμξ υβημξ = 24,65 mL
(2μον.)
α)


To μλφ είκαζ ημνεζιέκμ



0,05 mol μλέμξ εθεοεενχκμοκ 2,24 L CO2
1 mol
x;
x=44,8L επμιέκςξ 2 mol CO2

1mol ιμκμηαναμλοθζημφ μλέμξ εθεοεενχκεζ 1 mol CO2 υηακ ακηζδνά ιε 1 mol NaHCO3
Άνα ημ μλφ πενζέπεζ 2 –COOH εθ’ υζμκ δίκεζ 2 mol CO2

(3μον.)
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0,13 mol NaOH
x;

1000 mL
24,65 mL

x=3,2 ∙ 10-3 mol NaOH

ΖΟΟC(CH2)vCOOH + 2NaOH

NaOOC(CH2)vCOOΝa + 2H2O

1 mol ημο μλέμξ ακηζδνά ιε 2 mol NaOH
x;
3,2 ∙ 10-3 mol NaOH
x= 1,6 ∙ 10-3 mol μλέμξ ακηέδναζακ

1,6 ∙ 10-3 mol μλέμξ
20 mL
x;
250mL
x= 0,02 mol μλέμξ ζηα 250mL

2,36 g μλέμξ
x;
x=118g
Mr=118

0,02mol
1 mol
(3μον.)

(β) HOOC(CH2)vCOOH
14κ + 90 = 118
v= 2

.Σ. Β:

HOOCCH2CH2COOH,

ΖΟΟCCH(CH3)COOH

(2μον.)
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MEΡΟΣ Γ΄
Ερώηηζη 11
Γζα ηδκ έκςζδ X
 πενζέπεζ ιία –ΟΖ
 έπεζ 2 δζπθμφξ δεζιμφξ ή 1 ηνζπθυ δεζιυ
 πενζέπεζ 2 δζπθμφξ δεζιμφξ ηαζ μ έκαξ ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ 1

(3μον.)

Γζα ηδκ έκςζδ Α


2,9 g ηδξ έκςζδξ Α έπμοκ υβημ
x;
x=58 g
Mr=58

1,12 L
22,4L



100
58

10,3448 H
x2;
x2=6
6/1=6




62,0689 C
x1;
x1=36
36/12=3

27,5863 O
x3;
x3=16
16/16=1

M.T.: C3H6O
Δίκαζ αθδεΰδδ ή ηεηυκδ
Γεκ είκαζ αθδεΰδδ άνα είκαζ ηεηυκδ

Άνα είκαζ CH3COCH3

(4,5μον.)

Γζα ηδκ έκςζδ Β
 Γεκ είκαζ ηαναμκοθζηή έκςζδ.
 Ζ Β είκαζ μλφ ηαζ εθυζμκ 1 mol ηδξ ακηζδνά ιε 1 mol Na2CO3 έπεζ 2- COOH.
 1 mol ηδξ ακηζδνά ιε Na ηαζ εθεοεενχκεζ 1,5 mol H2 εα πνέπεζ κα πενζέπεζ εηηυξ
απυ ηζξ 2 –COOH ηαζ 1–ΟΖ.
 Γεκ έπεζ αζφιιεηνμ άημιμ άκεναηα.
 Έπεζ 6 άημια άκεναηα. Ζ έκςζδ Υ πενζέπεζ 10 άημια άκεναηα. Ζ έκςζδ Α
πενζέπεζ 3 άημια άκεναηα ηαζ ημ CO2 έκα άημιμ άκεναηα. (10-3-1=6)
 Αθμφ δ έκςζδ Β είκαζ πνμσυκ μλείδςζδξ ημ –ΟΖ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε 30 άημιμ
ημο άκεναηα βζα κα ιδκ έπεζ μλεζδςεεί.
(5,5μον.)
Άνα έκαξ πζεακυξ ζοκηαηηζηυξ ηφπμξ βζα ηδκ
έκςζδ Β είκαζ:

HOOCCH2C(CH3)(OH)CH2COOH

Έκςζδ Υ: CH2=CHCH2C(CH3)(OH)CH2CH=C(CH3)CH3

(2μον.)
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Ερώηηζη 12
α) Για ηην ένωζη Β


Δίκαζ μλφ εθυζμκ δίκεζ ειθακέξ απμηέθεζια ιε NaHCO3



Σμ μλφ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ημ ιεεακζηυ μλφ
100g πενζέπμοκ
xg
x= 74 g
Mr=74

43,2432 g μλοβυκμο
32 g

CvH2v+1COOH

12v+2v+1+12+32+1=74

(1μον.)

v=2

.Σ. ηδξ Β: CH3CH2COOH

(2μον.)

α) Για ηην ένωζη Γ:
Αθμφ δ έκςζδ Β είκαζ ημ μλφ ημ άθθμ πνμσυκ (Γ) οδνυθοζδξ ημο εζηένα είκαζ αθημυθδ.

CvH2v+2O + 3v/2 O2

vCO2 + (v+1) H2O

1 mol ηδξ CvH2v+2O εθεοεενχκεζ κ ∙ 22,4 L CO2
0,05 mol ηδξ CvH2v+2O εθεοεενχκεζ 3,36 L
v=3
Μ.Σ. ηδξ έκςζδξ Γ: C3H8O

(2,5μον.)

β) Ο εζηέναξ Α έπεζ 6 άημια άκεναηα άνα Μ.Σ.: C6H12O2
Μr = 116
δ) 1mol C6H12O2
116 g
9,28 g

Γζα 100% απυδμζδ
Γζα 90% απυδμζδ

1 mol CH3CH2COOH
74 g
x1;
x1=5,92 g
5,92 g μλέμξ ηαζ
x;
x=5,328 g

(1μον.)

1 mol C3H8O
60 g
ρ1;
ρ1=4,8 g
4,8 g αθημυθδξ
ρ;
ρ=4,32 g
(2μον.)
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ε) Ζ αθημυθδ (έκςζδ Γ) ιπμνεί κα είκαζ 10 ή 20 ηαζ μλεζδχκεηαζ ζφιθςκα ιε:
5CH3CH2CH2OH + 4KMnO4 + 6H2SO4

θ

5CH3CH(OH)CH3 + 2KMnO4 +3 H2SO4

5CH3CH2COOH + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 11H2O
θ

5CH3COCH3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

1 mol C3H7OH
60 g
x;
4,32 g
x=0,072 mol C3H7OH
0,32 mol KMnO4
1000 mL
x;
90 mL
x=0,0288 mol KMnO4 απαζημφκηαζ βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ 0,072 mol C3H7OH

0,0288 mol KMnO4 απαζημφκηαζ βζα μλείδςζδ 0,072 mol C3H7OH
x;
5 mol
x=2 mol
Άνα δ έκςζδ Γ είκαζ 20 αθημυθδ

(5μον.)

.Σ. (Γ): CH3CH(OH)CH3
Α .Σ. (Α): CH3CH2COOCH(CH3)CH3

(1,5μον.)
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