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ΘΕΜΑ Α
Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.
Α1.

Α2.

Α3.

Α4.

Α5.

Το βιοαέριο αποτελείται από:
α.

CH4 και CO2.

β.

CH4 και CO.

γ.

Αέριους υδρογονάνθρακες.

δ.

Αέριους υδρογονάνθρακες και CO.

O Mοριακός τύπος του 2 – µεθυλο – 1 – βουτενίου είναι:
α.

C3H6.

β.

C3H8.

γ.

C4H6.

δ.

C5H10.

Ενώσεις που έχουν τον ίδιο Μοριακό τύπο και διαφορετικό Συντακτικό ονοµάζονται:
α.

Ισοκυκλικές.

β.

Ισοµερείς.

γ.

Πολυµερείς.

δ.

Ισοβαρείς

Η τέλεια καύση ενός υδρογονάνθρακα έχει ως προϊόντα:
α.

CO και CO2.

β.

CO και H2O.

γ.

CO2 και H2O.

δ.

C και H2Ο.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα
στον αριθµό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
1.

Η βενζίνη είναι µίγµα υδρογονανθράκων µε 5 έως 20 άτοµα άνθρακα.

2.

Η νάφθα είναι το κλάσµα της απόσταξης του αργού πετρελαίου που βρίσκεται
µεταξύ της βενζίνης και της κηροζίνης.

3.

Η διύλιση αρχίζει µε την απόσταξη του αργού πετρελαίου σε τρία κύρια κλάσµατα:
την βενζίνη κίνησης, την κηροζίνη και τα λιπαντικά έλαια.

4.

Το βρώµιο, Br2, διαλυµένο σε τετραχλωράνθρακα, είναι ένα κατάλληλο αντιδραστήριο για να ελέγξουµε εργαστηριακά αν µια χηµική ένωση είναι ακόρεστη.
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ΘΕΜΑ Β
Β1.

α.

Στα καυσαέρια των αυτοκινήτων, περιλαµβάνονται και οι ρύποι: µονοξείδιο του
άνθρακα (CO), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (CxHy) και οξείδια του αζώτου (NO,
NO2). Να αναφέρετε τα προϊόντα στα οποία µετατρέπονται οι παραπάνω ρύποι µε τη
βοήθεια των καταλυτών των αυτοκινήτων.

β.

Να γράψετε και να ονοµάσετε τα συντακτικά ισοµερή που αντιστοιχούν στον Mοριακό τύπο: C5Η8.

Β2.

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ και ∆.

ΘΕΜΑ Γ
Στο εργαστήριο διαθέτουµε 10 L C2H4 και 10 L C2H6.
α.

Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του οξυγόνου που απαιτείται για την καύση 5 L C2H6.

β.

Να υπολογίσετε τον όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20% v/v Ο2) που απαιτείται
για την τέλεια καύση 5 L C2H4.

γ.

Αν διαβιβάσουµε 0,2 mol ισοµοριακού µείγµατος από τους παραπάνω υδρογονάνθρακες
σε νερό παρουσία H2SO4, να υπολογίσετε τη µάζα του παραγόµενου προϊόντος.

∆ίνεται ότι οι όγκοι των αερίων µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(O) = 16, Ar(C) = 12, Ar(Η) = 1.
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ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Ορισµένη ποσότητα αιθινίου αναµείχθηκε µε 0,1 mol Η2 και το µείγµα που προέκυψε
διαβιβάστηκε σε σωλήνα που περιείχε θερµαινόµενο Ni. Το αέριο που εξήλθε από τον
σωλήνα µετά το πέρας της υδρογόνωσης διαβιβάστηκε σε διάλυµα Br2 σε CCl4,
περιεκτικότητας 16% w/v, και αποχρωµάτισε πλήρως µέγιστο όγκο 500 mL απ’ αυτό.
α.

Να υπολογίσετε την αρχική ποσότητα (σε mol) του αιθινίου.

β.

Να βρείτε την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης.

∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα: Αr(Br) = 80.

∆2.

Σε σωλήνα ο οποίος περιέχει CuO σε κατάσταση ερυθροπυρώσεως διαβιβάζονται 1,12L
αλκενίου (µετρηµένα σε συνθήκες S.T.P.). Μετά την πλήρη καύση του αλκενίου και την
αποµάκρυνση των καυσαερίων διαπιστώθηκε ότι ο σωλήνας παρουσίασε ελάττωση µάζας
κατά 9,6g. Να βρείτε τον Μοριακό τύπο του αλκενίου και τα συντακτικά του ισοµερή.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Αr(Cu) = 63,5 και Αr(O) = 16.
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