
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Παναγιώτης Αθανασόπουλος   

Διδάκτωρ χημικός   
panagiotisathanasopoulos.gr 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΑ 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΑ Α - Β 

Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
  Παναγιώτης Αθανασόπουλος   
  Διδάκτωρ χημικός 
  panagiotisathanasopoulos.gr 

 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΑ 

1. Διάγραμμα μαθήματος 
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2. Η θεωρία με ερωτήσεις. 

[1]. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; 

Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία  

είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 

[2]. Ποιες ενώσεις ονομάζονται οργανικές; 

Όλες οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα χαρακτηρίζονται ,ως οργανικές 

ενώσεις, εκτός από το: 

α) μονοξείδιο του άνθρακα (CO), 

β) το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και 

γ) τα ανθρακικά άλατα (ως παράδειγμα αναφέρουμε το ανθρακικό ασβέστιο 

(CaCO3). 

[3]. Τι ήταν η βιταλιστική θεωρία; 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, οι χημικοί πίστευαν ότι, για να συντεθεί μία 

οργανική ουσία, ήταν απαραίτητη η ζωική δύναμη (vis vitalis), την οποία 

διαθέτουν μόνο οι ζωντανοί οργανισμοί. Δηλαδή, επικρατούσε η βιταλιστική 

θεωρία, ότι οι ουσίες χωρίζονται σε ανόργανες και οργανικές και ότι, μόνο σε 

ζωντανούς οργανισμούς μπορούν να συντεθούν οι οργανικές ουσίες. 

[4]. Ποια είναι η πρώτη οργανική ένωση που παρασκευάστηκε; 

Σταθμό στην ιστορία της οργανικής Χημείας αποτέλεσε η παρασκευή στο 

εργαστήριο της πρώτης οργανικής ένωσης της ουρίας. Η ουρία παρασκευάσθηκε 

από τον Wöhler έχοντας ως πρώτη ύλη μια ανόργανη ένωση, το κυανικό αμμώνιο, 

σύμφωνα με την αντίδραση: NH4CNO 
𝜽έ𝝆𝝁𝜶𝝂𝝈𝜼

→  NH2CONH2. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

ΘΕΜΑΤΑ Α - Β 

1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

[1]. Οργανικές είναι οι ενώσεις που: 

α. απομονώθηκαν από τον ενόργανο κόσμο (ζώα και φυτά) 

β. περιέχουν το στοιχείο άνθρακα   

γ. περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο 

δ. περιέχουν άνθρακα εκτός από ορισμένες περιπτώσεις. 

[2].  Το CO2 είναι: 

α. οργανική ένωση  

β. ανόργανη ένωση 

γ. οργανική ένωση όταν προέρχεται από ζωικούς οργανισμούς 

δ. οργανική ένωση όταν προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. 

[3]. Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) θεωρείται: 

α. οργανική ένωση, διότι περιέχει άνθρακα 

β. οργανική ένωση μόνο όταν κατά τη διαδικασία παρασκευής του 

παρεμβάλλεται ο ενόργανος κόσμος (ζώα και φυτά) 

γ. ανόργανη ένωση μόνο όταν περιέχεται στα πετρώματα 

δ. πάντα ανόργανη ένωση. 

[4]. Από τις ενώσεις: CO2, NaHCO3, CH4, H2CO3, CHCl3 και NaCl,  

οργανικές είναι οι: 

α. CO2, NaHCO3, CH4, H2CO3, CHCl3   

β. CH4, CHCl3, H2CO3  

γ. NaCl 

δ. CH4, CHCl3. 

[5]. Να προσδιορίσετε την οργανική ένωση με τη μεγαλύτερη μοριακή 

μάζα. (Aτομικές μάζες στοιχείων: C:12,  H:1,  O:16). 

α. C2H2 β. C8H18  

γ. CO δ. CH3OH  

ε. H2CO3 
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[6]. Η ζωική δύναμη ( Vis - Vitalis) πίστευαν ότι είναι: 

α. η δύναμη των ζωντανών οργανισμών 

β. η ικανότητα ορισμένων ζώων να επιβάλλονται σε άλλα 

γ. η απαραίτητη δύναμη που διαθέτουν οι ζωντανοί οργανισμοί για να παρά-

γουν οργανικές ενώσεις 

δ. η δυνατότητα των ζωντανών οργανισμών να παράγουν γενικά χημικές 

ενώσεις. 

[7]. Ο Wöhler παρασκεύασε την ουρία με θέρμανση διαλύματος: 

α. νιτρικού αμμώνιου  

β.  υπερχλωρικού αμμώνιου  

γ.  κυανιούχου αμμώνιου 

δ.  κυανικού αμμώνιου. 

[8]. Το 1828 ο Wöhler απέδειξε ότι: 

α. όλες οι οργανικές ενώσεις μπορούν να παρασκευαστούν στο 

εργαστήριο 

β. οργανικές ενώσεις σχηματίζονται και στο εργαστήριο 

γ. η ουρία είναι οργανική ένωση 

δ. η ζωϊκή δύναμη απαιτείται όταν γίνεται σύνθεση των οργανικών ενώσεων. 

2. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 

[9]. Κάθε οργανική ένωση περιέχει άνθρακα και αντίστροφα, κάθε χημική ένωση 

που περιέχει άνθρακα είναι οργανική. 

[10]. Οργανικές ονομάζουμε όλες τις ενώσεις που περιέχουν τα στοιχεία C, H, O, 

N και S. 

[11]. Οι ενώσεις: CH4, CHCH, H2CO3, CO2, C6H12O6, NaHCO3 είναι οργανικές. 

[12]. Με θέρμανση NH4CN προκύπτει ουρία. 

3. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 

[13]. Ποιες χημικές ενώσεις θεωρούνται σήμερα οργανικές; Με βάση ποιο 

κριτήριο διέκριναν παλαιότερα τις χημικές ενώσεις σε οργανικές και 

ανόργανες; 

[14]. α) Η θεωρία της ζωικής δύναμης επηρέασε, κατά τη γνώμη σας, την 

ανάπτυξη της οργανικής χημείας;  
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β)  Πότε και για ποιο λόγο άρχισε να αμφισβητείται αυτή η θεωρία; 

[15]. Διατυπώστε τα επιχειρήματά σας  για  να  υποστηρίξετε τις 

προτάσεις. 

α)  Οι οργανικές ενώσεις είναι πολύ  περισσότερες  από τις ανόργανες  

β)  Η συνολική μάζα των ανόργανων σωμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από τη 

μάζα όλων των οργανικών ενώσεων 

γ)  Οι ανόργανες ενώσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη ιστορία από τις οργανικές, 

δηλαδή οι ανόργανες υπήρχαν στη γη πολύ πριν σχηματιστούν οι  οργανικές 

ενώσεις. 

Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β 
 

1. δ 2. β 3. δ 4. δ 5. β 6. γ 

7. δ 8. β 9. Λ 10. Λ 11. Λ 12. Λ 

13. Θεωρία 

14. α) Θεωρία,  

β)  H θεωρία αυτή καθυστέρησε την ανάπτυξη της έρευνας και της σύνθεσης οργανικών 

ενώσεων. 

15. α)  θεωρία 

β)   Επειδή η μάζα όλων των στοιχείων στη Γη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του 

άνθρακα. 

γ)   Οι πρώτες ενώσεις στη Γη προήρθαν από τυχαίες έχουν σχηματιστεί αργότερα όταν 

άρχισαν να ομαλοποιούνται οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης.  


