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1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ  Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ  Α 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α1.  Από τις παρακάτω ενώσεις, ακόρεστη είναι:  

α. CH
3
CH

2
C≡Ν                  β. 

3
||

CH C



− −      γ. CΗ3CH2CH=O            δ. C2Η4 

                                      (Μονάδες 3) 

Α2.  Ο Γενικός Μοριακός Τύπος των κορεσμένων μονοσθενών αιθέρων είναι:  

α. CνΗ2νΟ v≥2   β. CνΗ2ν+2Ο v≥2   γ. CνΗ2ν+2Ο v≥1       δ.CνΗ2νΟ2 v≥2  

                                      (Μονάδες 3) 

Α3.  Το 2ο µέλος των αλκαδιενίων είναι:  

α. C4H10          β. C3H4            γ. C5H8   δ. C4H6  

(Μονάδες 3) 

A4. Στις καρβονυλικές ενώσεις ανήκει η ένωση:  

α. 
3

||
CH C



− −    β. C3H8O    γ. C3H6O   δ. C3H6O2  

(Μονάδες 3) 

A5. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δεν είναι οργανική ένωση:  

α. CHCl3    β. KHCO3    γ. ΗCΟΟΗ           δ. Η2ΝCONH2  

(Μονάδες 3)  

A6. To 2o µέλος των αλκινίων έχει τον ίδιο Μοριακό Τύπο µε:  

α. το 1ο µέλος των αλκαδιενίων.     β. το 2ο µέλος των αλκαδιενίων.  

γ. το 2ο µέλος των αλκενίων      δ. το 2ο µέλος των αλκανίων  

(Μονάδες 3) 

 



                                          

Α7. Στα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα ανήκει η ένωση:  

α. CΗ2O2    β. C3H8O    γ. C3H6O   δ. C3H6O2  

(Μονάδες 3) 

A8. Σε ποια οµόλογη σειρά µπορεί να ανήκει µία άκυκλη ένωση του τύπου CΧH4OΧ:  

α. κορεσµένες µονοσθενείς αλδεΰδες - κορεσµένες µονοσθενείς κετόνες.  

β. κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες - κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα.  

γ. κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα - κορεσµένοι µονοσθενείς εστέρες.  

δ. κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες ή κορεσµένοι µονοσθενείς αιθέρες.  

(Μονάδες 4) 

 

ΘΕΜΑ  Β 

B1. Να γίνει η αντιστοίχιση (όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί της στήλης Α µε τα δεδομένα της 

στήλης Β). Ένα από τα δεδομένα της στήλης Β περισσεύει.  

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

α. C3H8O i. κορεσµένες µονοσθενείς αλδεΰδες 

β. C2Η2 ii. κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες 

γ. C2Η4Ο iii. κορεσµένοι µονοσθενείς εστέρες 

δ. C3H6O iv. αλκαδιένια 

ε. C3H4 v. κορεσµένες µονοσθενείς κετόνες 

στ. CΗ4Ο vi. κορεσµένοι µονοαιθέρες 

 vii. αλκίνια 

 (Μονάδες 6) 

Β.2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; Να 

αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

α. Η ένωση  είναι µία ετεροκυκλική ένωση.  

β. Οι άκυκλες οργανικές ενώσεις λέγονται και λιπαρές ή αλειφατικές.  

γ. Σε µία οµόλογη σειρά, κάθε µέλος διαφέρει από το προηγούµενο ή επόµενό του κατά την 

χαρακτηριστική οµάδα.  

δ. Η κετόνη µε το όνοµα αιθανόνη δεν υπάρχει.  

ε. Το 1-ιωδοπροπάνιο ανήκει στα αλκυλοχλωρίδια.  

στ. Για οποιοδήποτε αλκίνιο υπάρχει κι ένα αλκαδιένιο που έχουν τον ίδιο µοριακό τύπο.  

ζ. Όλα τα µέλη µιας οµόλογης σειράς έχουν τον ίδιο γενικό µοριακό τύπο.  

η. Η ένωση CH3COCH3 είναι το 1ο µέλος των κορεσµένων µονοσθενών αιθέρων. 

 (Μονάδες 8) 



                                          

Β.3. Που οφείλεται ο μεγάλος αριθμός των οργανικών ενώσεων; 

(Μονάδες 6) 

Β.4. Δίνονται οι παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

1.  

 

2.  

 

3. CH3CH2CH2CH3  

4.  

 

5.  

 

α.  Να ταξινομήσετε τις παραπάνω ενώσεις ως άκυκλες ή κυκλικές. 

β.  Ποιες από τις  κυκλικές ενώσεις είναι ισοκυκλικές και ποιες ετεροκυκλικές; 

γ.  Ποιες ενώσεις είναι αρωματικές και ποιες αλεικυκλικές; 

δ.  Ποιες ενώσεις είναι κορεσμένες και ποιες ακόρεστες; 

 (Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

Γ.1. Να γράψετε την ονομασία της ομόλογης σειράς στην οποία ανήκουν οι παρακάτω 

ενώσεις: 

ΕΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

α.  

 

β.   

 

γ.  
 

δ.  
 

ε.  
 

(Μονάδες 5) 

 



                                          

Γ.2. Να γράψετε τον μοριακό τύπο: 

α. του 4ου μέλους των αλκανίων.  β. του 2ου μέλους των κετονών. 

γ. του 4ου μέλους των αλκενίων.  δ. του 2ου μέλους των αιθέρων. 

ε. του 5ου μέλους των αλκινίων.  στ. του 4ου μέλους των αλκαδιενίων. 

 (Μονάδες 6) 

Γ.3. Ποιοι οι μοριακοί τύποι του αλκενίου, του αλκανίου και της κορεσμένης μονοσθενούς 

αλδεΰδης, που περιέχουν 10 άτομα Η στο μόριό τους; 

(Μονάδες 6) 

Γ.4. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων: 

α. 6-χλωρο-1-εξίνιο     

β. 2-αιθυλο-4-μεθυλο-1-επτένιο 

γ. 4-μεθυλο-1-πεντανόλη    

δ. 3-βρωμο-5-μεθυλοεξανάλη 

ε. 3,4-διμεθυλο-5-εξεν-1-όλη   

στ. 3-βρωμο-5-μεθυλοεξανικό οξύ 

ζ. 2-μεθυλο-4-επτανόνη     

η. 1,2,3 προπανοτριόλη 

(Μονάδες 8) 

 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

Δ.1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα των παρακάτω ενώσεων: 

α.  Ενός αλκανίου (Α) που έχει 4 άτομα άνθρακα στο μόριο του και διακλαδισμένη ανθρακική 

αλυσίδα. 

β. Ενός κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος (Β) με ένα άτομο άνθρακα στο μόριό του. 

γ.  Μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης (Γ) με τέσσερα άτομα άνθρακα. 

(Μονάδες 3) 

Δ.2. Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις: 

ΕΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

α.  

 

β.   

 



                                          

γ.  

 

δ. CH3CH2CH=O  

ε.  
 

στ.   

 

(Μονάδες 6) 

 

Δ.3. Να γράψετε το συντακτικό τύπο και το όνομα των επόμενων άκυκλων οργανικών 

ενώσεων: 

α. CH2O2     β. C3H6   γ. C2H4O 

δ. CH4O    ε. C2H6    στ. C2H2 

(Μονάδες 6) 

 

Δ.4. H γερανιόλη είναι μια ακόρεστη αλκοόλη, που εκκρίνεται από τη μέλισσα για να 

επισημανθούν λουλούδια πλούσια σε νέκταρ. Η ονομασία της κατά IUPAC είναι:                  

3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιεν-1-όλη. Ποιος ο συντακτικός της τύπος; 

(Μονάδες 2) 

 

Δ.5. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων και να διορθώσετε τα 

λάθη στις ονομασίες τους: 

α. 1-προπανόνη     β. 1,4-διμέθυλοβουτάνιο  

γ. 4-πεντεν-3-όνη    δ. 3-πεντένιο 

ε. 1-χλωρο-3-βουτένιο    στ. 2,5-εξαδιένιο 

ζ. 3-βουτανόλη     η. 3-πεντιν-5-όλη 

(Μονάδες 8) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 


