
Θέµα 2Ο  
 

2.1.   

Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: 

    α) Οι χηµικές ενώσεις CΗ3CH2OH και CH3OCH3 είναι ισοµερείς. 

    β) Η ποιότητα της βενζίνης ως καυσίµου δεν µπορεί να µετρηθεί. 

 (µονάδες 2) 

   Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.     

(µονάδες 4)                                                                                     

      

Β) 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 (δεν απαιτείται η γραφή χηµικών εξισώσεων).  

(µονάδες 7) 

2.2. 

A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων 

ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C3H6O.  

(µονάδες 6) 

Β) Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές 

εξισώσεις: 

α) HC≡CH + 2Na → 

β) CH3CH=CH2 + HCl → (κύριο προϊόν) 

             (µονάδες 6) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Θέµα 4ο 
 

Σε ένα εργαστήριο πραγµατοποιούνται τα παρακάτω πειράµατα που αφορούν στο 

αιθένιο: 

 

α) Ισοµοριακές ποσότητες CH2=CH2 και χλωρίου,Cl2(g), αντιδρούν πλήρως σε 

κατάλληλες συνθήκες οπότε παράγονται 3,96 g προϊόντος. Να υπολογίσετε τον όγκο σε 

L (σε STP) του αιθενίου και τη µάζα του χλωρίου που αντέδρασαν. 

(µονάδες 13) 

β) 2,8 g CH2=CH2 αντιδρούν πλήρως σε κατάλληλες συνθήκες  µε νερό, Η2Ο(l), 

παρουσία Η2SO4 ως καταλύτη, και παράγεται ουσία Χ. Με τα δεδοµένα αυτά να 

υπολογίσετε πόση είναι η µάζα (σε g) της ουσίας Χ. 

(µονάδες 12) 

 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  Αr (Η)=1, Αr (C)=12,  Αr (Ο)=16, Αr (Cl)=35,5 
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