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ΘΕΜΑ 1ο 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2 και 3 να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1. Μια οργανική ένωση ονομάζεται κορεσμένη όταν 

στο μόριό της : 
α. Υπάρχουν άτομα άνθρακα που συνδέονται 

μεταξύ τους με τριπλό δεσμό. 
β. Υπάρχουν άτομα άνθρακα που συνδέονται 

μεταξύ τους με διπλό δεσμό. 
γ. Τα άτομα του άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους 

μόνο με απλούς δεσμούς. 
δ. Υπάρχουν ένας διπλός και ένας τριπλός δεσμός 

μεταξύ ατόμων άνθρακα. 
Μονάδες 5 

 
        H H H 
             
2. Η ένωση   H  C  =C  

  C  
H  ονομάζεται: 

           
          H 
 α.  Προπάνιο  β.  Προπένιο 
 γ.  Προπίνιο   δ.  Βουτάνιο 

Μονάδες 5 



 

3. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι οργανική;  
 α. Η2Ο,     β. CH4,     γ. HCℓ,     δ. NH3  

 Μονάδες 5 

4. Γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό του όρου της 
στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που 
τον περιγράφει. 

 
Α Β 

1. Περιβαλλοντικός 
ρύπος 

α. Συσκευή που μετατρέπει τους 
ρύπους των καυσαερίων των 
αυτοκινήτων σε σχετικά 
αβλαβή για την ατμόσφαιρα 
καυσαέρια. 

2. Καταλυτικός 
μετατροπέας 

β. Το αέριο που προκύπτει από 
τη σήψη της βιομάζας, 
απουσία αέρα. 

3. Νάφθα γ. Μίγμα υδρογονανθράκων με 
5 έως 12 άτομα άνθρακα στο 
μόριό τους. 

4. Βενζίνη δ. Η ακατέργαστη βενζίνη που 
χρησιμοποιείται ως πρώτη 
 ύλη στη βιομηχανία των 
πετροχημικών. 

5. Βιοαέριο ε. Κάθε ουσία που η παρουσία 
της προκαλεί αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του 
ανθρώπου και στο περι-
βάλλον του. 

Μονάδες 5 



 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε μιας 
από τις προτάσεις που ακολουθούν και δίπλα το 
γράμμα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράμμα Λ, αν είναι 
λανθασμένη. 
α. Το αιθένιο δεν δίνει αντιδράσεις προσθήκης.  
β. Κατά την τέλεια καύση των υδρογονανθράκων 

παράγεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 
γ. Η ένωση C2H4 ονομάζεται βουτένιο. 
δ. Με την αναμόρφωση αυξάνουμε τον αριθμό 

οκτανίου της βενζίνης. 
ε. Οι χλωροφθοράνθρακες ευθύνονται για την 

εμφάνιση της τρύπας του όζοντος. 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Να διατυπώστε την επικρατέστερη θεωρία για το 
σχηματισμό του πετρελαίου. 

Μονάδες 7 

Β. Γράψτε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο το 
παρακάτω κείμενο βάζοντας στη σωστή θέση τις 
λέξεις: 
Μοριακό,  Ιδιότητες,  Ισομέρεια,  Συντακτικό 
........................ ονομάζεται το φαινόμενο κατά το 
οποίο δύο ή περισσότερες ενώσεις έχουν τον ίδιο 
.........................  τύπο, αλλά παρουσιάζουν διαφορές 
στις ................. ............ τους. 
Όταν οι διαφορές οφείλονται στο διαφορετικό 
......................... τύπο, τότε έχουμε τη συντακτική 
ισομέρεια. 

Μονάδες 8 



 

Γ. Ποια από τα παρακάτω καύσιμα είναι στερεά, 
ποια υγρά και ποια αέρια σε συνθήκες 
περιβάλλοντος; 

 Πετρέλαιο,  Ξύλο,  Λιγνίτης,  Υδρογόνο  ,Βενζίνη, 
Φυσικό αέριο 

Μονάδες 6 

Δ. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα Δ και 
δίπλα τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
Η ένωση C2H4 είναι: 
1.  Αλκάνιο 
2.  Αλκένιο 
3.  Αλκίνιο 
4.  Αλκοόλη 

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. Ένα αλκένιο (με γενικό τύπο CνH2ν) έχει μοριακό 
βάρος 42. Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκενίου 
κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς. 

 Δίνονται : ατομικά βάρη    C = 12,  H = 1 
Μονάδες 8 

Β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένες 
τις παρακάτω χημικές εξισώσεις : 

 α.  C3H8  +  O2  →  .........  +  ... ..... 
      (τέλεια καύση) 

β. CH2 = CH2  +  Br2   4CC διαλ.  → λ  .............. 
  (αντίδραση προσθήκης) 

Μονάδες 8 

Γ. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των 
άκυκλων ισομερών ενώσεων που αντιστοιχούν στο 
μοριακό τύπο C4H8 και να ονομάσετε τις ενώσεις. 

Μονάδες 9 



 

ΘΕΜΑ 4ο 

10 mol CH4 καίγονται τέλεια με την απαιτούμενη 
ποσότητα οξυγόνου.  
1. Να γραφεί η αντίδραση της καύσης. 

Μονάδες 10 

2. Να υπολογιστούν τα moles του Ο2 που 
αντέδρασαν. 

Μονάδες 5 

3. Να υπολογιστούν τα moles του H2O που 
παράγονται. 

Μονάδες 5 

4. Να υπολογιστεί ο όγκος (σε πρότυπες συνθήκες) 
του CO2 που παράγεται. 

Μονάδες 5 

 Δίνεται: Γραμμομοριακός όγκος αερίων σε πρότυπες 
συνθήκες (Κ.Σ.): 22,4 L 

 
 


