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Χημεία Β λυκείου 1/2/2014
Α1
Α2

ΘΔΜΑ Α
Από ηης παραθάηφ ελώζεης αιθάληο είλαη:
α. C4H6
β. C5H12
γ. C4 H8

δ. C5H10

Από ηης παραθάηφ οργαληθές ελώζεης θορεζκέλες είλαη:
I) CH2=CH2 (II) CH3–C–CH3 (III) CH2=CH–CH3 (IV) CH≡CH
(V) CH3–CH= O
||
O
α. θακία
β. ε (V)
γ. οη (II) θαη (V)
δ. όιες

Α3 Το ηρίηο κέιος ηες οκόιογες ζεηράς ηφλ αιθελίφλ έτεη ηο κορηαθό ηύπο:
α. C3H6
β. C4H8
γ. C4H10
δ. C5H10
Α4

Α5

Με προζζήθε H2O ζηο αηζίληο παροσζία H2SO4 θαη ΗgSO4 προθύπηεη ε έλφζε:
α. αηζαλάιε
β. αηζαλόιε
γ. αηζαλόλε
δ. αηζάληο

Να δηαησπώζεηε ηολ θαλόλα ηοσ Markovnikov
(Μονάδες 5x5 = 25)

ΘΔΜΑ Β
Β1 Να ολοκάζεηε ηης παραθάηφ ελώζεης
a) CH 3 C H OH , β) CH 2 CH
|

CH 3

COO C H CH 3
|

CH 3

, γ)

CH
|

CH C H C

CH 3

(μονάδες 6)
Β2 Να γράυεηε ηο ζσληαθηηθό ηύπο ηφλ παραθάηφ οργαληθώλ ελώζεφλ:
α) κέζσιο βοσηίληο
β) βοσηαλόλε
γ) προπελάιε
(μονάδες 6)
Β3 Να ςυμπληρωθοφν (προϊόντα – ςυντελεςτζσ) οι παρακάτω αντιδράςεισ
CH 3CH
HC
CH 3C
CH 2

CH 2

CH

H 2O

περίζζεηα Na
περίζζεηα HCl

CH 2

ό

CH CH 3

C8 H18 O2

H 2 SO4

έ

ύ

(μονάδες 10)

|

OH

|

CH 2

CH 3

Β4 έλα ποισκερές ηοσ αηζελίοσ έτεη Mr =56000. Να βρείηε πόζα κόρηα κολοκερούς ζσλζέηοσλ ηο
ποισκερές (Ar(c) = 12 , Ar(H) = 1)
(μονάδες 3)
ΘΔΜΑ Γ
α) Ποζόηεηα 0,1 mol αιθελίοσ Α θαίγεηαη πιήρφς οπόηε παράγοληαη 8,8 g CO2. Να
προζδηορίζεηε ηο κορηαθό ηύπο ηοσ Α.
(κολάδες 10)
β) Να σποιογίζεηε ηολ όγθο αερίοσ Η2 , ζε STP, ποσ απαηηείηαη γηα ηελ πιήρε σδρογόλφζε
ποζόηεηας 0,1 mol CH3CH=CH2.
(κολάδες 7)
γ) Να σποιογίζεηε ηε κάδα (ζε g) ηοσ Br2 ποσ κπορεί λα αληηδράζεη κε 0,2 mol CH3CH=CH2.
(κολάδες 8)
Γίλοληαη οη ζτεηηθές αηοκηθές κάδες: Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Br)=80.
ΘΔΜΑ Γ

Γ.1 Κορεζκέλε κολοζζελής αιθοόιε έτεη ζτεηηθή κορηαθή κάδα, Μr=74.
α. Να βρεζεί ο Μορηαθός ηύπος ηες κολοζζελούς αιθοόιες. (Μολάδες 4)
β. Να γραθούλ θαη λα ολοκαζηούλ ηα Σσληαθηηθά ηζοκερή ηες παραπάλφ αιθοόιες.
(Μολάδες 8)
Γ.2 Καηά ηελ πιήρε θαύζε 4,4 g προπαλίοσ (C3H8) κε περίζζεηα Ο2, λα βρεζεί πόζα L CO2
παράγοληαη, κεηρεκέλα ζε πρόησπες ζσλζήθες (stp). (Μολάδες 6)
Γ.3 Καίγοληαη πιήρφς 20 mL αηζελίοσ (C2H4), κε αηκοζθαηρηθό αέρα. Να βρεζεί ο όγθος ηοσ
αηκοζθαηρηθού αέρα (ζε mL) ποσ τρεηάδεηαη γηα ηελ πιήρε θαύζε, αλ δίλεηαη όηη ο
αηκοζθαηρηθός αέρας περηέτεη 20 % v/v Ο2 θαη όιοη οη όγθοη κεηρήζεθαλ ζηης ίδηες ζσλζήθες
πίεζες θαη ζερκοθραζίας.
(Μολάδες 7)
Γίλοληαη οη ζτεηηθές αηοκηθές κάδες ηφλ ζηοητείφλ: C=12, Η=1, Ο=16
( Μονάδες 25)

Καιή επηηστία

