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Θέ ματα: 

ΘΕΜΑ Α 
 

1. Οι κορεσμένες μονοσθενείς δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν το γενικό μοριακό τύπο: 

α. CνΗ2ν+2Ο  με ν  3 γ. CνΗ2ν+2ΟΗ  με ν  1 

β. CνΗ2νΟ  με ν  3 δ. CνΗ2ν+1ΟΗ  με ν  1. 

 

2. Οι κορεσμένες ισομερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στο χημικό τύπο C3H7OH είναι: 

α. μία β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις. 

 

3. Τα προϊόντα της αλκοολικής ζύμωσης είναι: 

α. μεθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα 

β. αιθανόλη και μονοξείδιο του άνθρακα 

γ. οινόπνευμα και διοξείδιο του άνθρακα 

δ. μία αλκοόλη και οξυγόνο. 

 

4. Από τις ισομερείς αλκοόλες: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH (I) CH  CH  -  CH  CH

 OH      

3 2 3

                              

|                                               

   (II) 

CH - CH - CH - OH 

CH

3 2

3                               

|                                        

 (III)  CH  

CH

C - OH

CH

3

3      
|                

3     

|               
  (IV) 

είναι πρωτοταγείς μόνο: 

α. η (Ι) β. οι (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) γ. η (IV) δ. οι (Ι) και (ΙΙΙ). 

 

5. Η εστεροποίηση της αιθανόλης εκφράζεται με τη χημική εξίσωση: 

α. RCOOH + CH3CH2OH          RCOOCH3  +  H2O 

β. CH3CH2OH  +  RCOOH           CH3CH2COOR  +  H2O 

γ. RCOOH  + CH3CH2OH         RCOOCH2CH3  +  H2O 

δ. CH3CH2COOH  +  ROH            RCOOCH2CH3  +  H2O. 

 

6. Οι αιθέρες μπορεί να προκύψουν με: 

α. οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών 

β. αφυδάτωση των αλκοολών 

γ. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 

δ. αντίδραση μεταξύ αλκοόλης και οξέος 

ε. αντίδραση μεταξύ μονοκαρβοξυλικών οξέων και βάσεων. 
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7. Μία αλκοόλη που δε μπορεί να προκύψει με προσθήκη υδρογόνου σε καρβονυλική ένωση 

είναι η: 

α. CH3 - OH  γ. CH3 - CH2 - OH 

β. CH - CH - CH

OH  

3 3 

               

|                          

 δ. CH  

OH        

C - CH

CH

3

|                    

3

3         

|                   

  

 

 

ΘΕΜΑ B 
 
α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με βάση τις οποίες  μπορούμε να παρασκευάσουμε 

αιθανόλη με οργανική πρώτη ύλη: 

i)  ένα αλκυλοβρωμίδιο και ii) ένα αλκένιο. 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα της αιθανόλης που μπορούμε να παρασκευάσουμε αν αντιδράσουν πλήρως: 

i) 21,8g του αλκυλοβρωμιδίου 

ii) 5,6L του αλκενίου σε stp. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Br: 80. 

 

 

  Πάντα Επιτυχίες! 
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Απαντή σέις: 

ΘΕΜΑ Α 
 

8. Οι κορεσμένες μονοσθενείς δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν το γενικό μοριακό τύπο: 

α. CνΗ2ν+2Ο  με ν  3 γ. CνΗ2ν+2ΟΗ  με ν  1 

β. CνΗ2νΟ  με ν  3 δ. CνΗ2ν+1ΟΗ  με ν  1. 

 

9. Οι κορεσμένες ισομερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στο χημικό τύπο C3H7OH είναι: 

α. μία β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις. 

 

10. Τα προϊόντα της αλκοολικής ζύμωσης είναι: 

α. μεθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα 

β. αιθανόλη και μονοξείδιο του άνθρακα 

γ. οινόπνευμα και διοξείδιο του άνθρακα 

δ. μία αλκοόλη και οξυγόνο. 

 

11. Από τις ισομερείς αλκοόλες: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH (I) CH  CH  -  CH  CH

 OH      

3 2 3

                              

|                                               

   (II) 

CH - CH - CH - OH 

CH

3 2

3                               

|                                        

 (III)  CH  

CH

C - OH

CH

3

3      
|                

3     

|               
  (IV) 

είναι πρωτοταγείς μόνο: 

α. η (Ι) β. οι (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) γ. η (IV) δ. οι (Ι) και (ΙΙΙ). 

 

12. Η εστεροποίηση της αιθανόλης εκφράζεται με τη χημική εξίσωση: 

α. RCOOH + CH3CH2OH          RCOOCH3  +  H2O 

β. CH3CH2OH  +  RCOOH           CH3CH2COOR  +  H2O 

γ. RCOOH  + CH3CH2OH         RCOOCH2CH3  +  H2O 

δ. CH3CH2COOH  +  ROH            RCOOCH2CH3  +  H2O. 

 

13. Οι αιθέρες μπορεί να προκύψουν με: 

α. οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών 

β. αφυδάτωση των αλκοολών 

γ. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 

δ. αντίδραση μεταξύ αλκοόλης και οξέος 

ε. αντίδραση μεταξύ μονοκαρβοξυλικών οξέων και βάσεων. 
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14. Μία αλκοόλη που δε μπορεί να προκύψει με προσθήκη υδρογόνου σε καρβονυλική ένωση 

είναι η: 

α. CH3 - OH  γ. CH3 - CH2 - OH 

β. CH - CH - CH

OH  

3 3 

               

|                          

 δ. CH  

OH        

C - CH

CH

3

|                    

3

3         

|                   

  

 

 

ΘΕΜΑ B 
 
α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με βάση τις οποίες  μπορούμε να παρασκευάσουμε 

αιθανόλη με οργανική πρώτη ύλη: 

ii)  ένα αλκυλοβρωμίδιο και ii) ένα αλκένιο. 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα της αιθανόλης που μπορούμε να παρασκευάσουμε αν αντιδράσουν πλήρως: 

i) 21,8g του αλκυλοβρωμιδίου 

ii) 5,6L του αλκενίου σε stp. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Br: 80. 

Απάντηση: β i. 9,2g, ii. 11,5g 

 

 


