
   

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦ 7  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ. 
1. Ποια από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι λανκαςμζνθ για τθν ζνωςθ CH2=CHCN; 
      α. Στο μόριο τθσ υπάρχουν 6 ς δεςμοί και 3 π δεςμοί. 
 β. Στο μόριο τθσ υπάρχει ζνασ ς δεςμόσ με επικάλυψθ τφπου sp2 – sp3. 
 γ. Πολυμερίηεται. 
 δ. Χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι του Buna – N. 
 
2. Ποια από τισ επόμενεσ ουςίεσ είναι ιςχυρότερθ βάςθ κατά Brӧnsted – Lowry; 
 α. CH3NH2  β. C6H5OH γ. CH3CH2COONa δ. CH3CH2ONa 
 
3.  Ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ δεν αντιδρά με HCl; 
 α. αικυλαμίνθ β. αικανικό νάτριο  γ. προπζνιο  δ. αικάνιο 
 
3. Ποια από τισ επόμενεσ αντιδράςεισ είναι αντίδραςθ υποκατάςταςθσ; 
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4. Ποια από τισ επόμενεσ ενϊςεισ ζχει βαςικζσ ιδιότθτεσ και αποχρωματίηει το όξινο διάλυμα KMnO4; 
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Β. Να χαρακτθρίςετε τισ επόμενεσ προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ι ωσ λανκαςμζνεσ. 

1. Οι αντιδράςεισ προςκικθσ είναι γενικά ενδόκερμεσ αντιδράςεισ. 
2. Ο αρικμόσ των υβριδικϊν τροχιακϊν είναι ίςοσ με τον αρικμό των ατομικϊν τροχιακϊν που 

ςυνδυάηονται, διαφζρουν όμωσ από αυτά ωσ προσ το ςχιμα, τθν ενζργεια και τον προςανατολιςμό. 
3. Κατά τθ φωτοχθμικι αλογόνωςθ των αλκανίων παράγεται μείγμα αλογονοπαράγωγων. 
4. Η υδρόλυςθ ενόσ εςτζρα πραγμαατοποιείται ςε όξινο περιβάλλον, ενϊ θ εςτεροποίθςθ 

πραγματοποιείται ςε όξινο ι βαςικό περιβάλλον. 
5. Όλεσ οι κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ με αφυδάτωςθ μποροφν να ςχθματίςουν αλκζνια. 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α)  Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων οι οποίεσ πραγματοποιοφνται κατά τθν 
επίδραςθ ςτθν CH3CH2OH των επόμενων αντιδραςτθρίων: 
i. SOCl2  ii. Na  iii. KMnO4/H2SO4 iv. KOH  v. αντ/ριο Fehling vi. I2/NaOH 
vii. HCOOH  viii. Cl2  ix. Θζρμανςθ Cu ςτουσ 300 οC x. Θζρμανςθ π.Η2SΟ4  170 οC 
 
Β) Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των επόμενων οργανικϊν ενϊςεων Α εϊσ Ζ. 
i. Αλκζνιο Α αντιδρά με νερό παρουςία οξζοσ. Το προϊόν τθσ αντίδραςθσ οξειδϊνεται προσ 
καρβοξυλικό οξφ. 
ii. Η κορεςμζνθ ζνωςθ C5H10O (B) δεν ανάγει το όξινο διάλ KMnO4 και δεν αντιδρά με διάλ Ι2/ΝaΟΗ. 
iii. Ο εςτζρασ C4H8O2 (Γ) αντιδρά με υδατικό διάλυμα NaOH και παράγει τισ ενϊςεισ Δ και Ε. Η ζνωςθ Δ 
αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα Ι2, ενϊ θ ζνωςθ Ε αποχρωματίηει το όξινο διάλυμα KMnO4. 
iv. Η κορεςμζνθ ζνωςθ Ζ αντιδρά με διάλ. Ι2/NaOH και παράγει προπανικό νάτριο και κίτρινο ίηθμα. 
 
Γ) Σε τζςςερα δοχεία (1, 2, 3 και 4) περιζχονται οι υγρζσ ενϊςεισ 2_προπανόλθ, βουτανάλθ, 
προπανικό οξφ και βουτανόνθ. Σε κάκε δοχείο περιζχεται μία μόνο ζνωςθ. Να ταυτοποιιςετε το 
περιεχόμενο του κάκε δοχείου, αν γνωρίηετε τα εξισ δεδομζνα: 



   

I. Με επίδραςθ Na ελευκερϊνεται αζριο ςτα δοχεία 3 και 4. 
ΙΙ. Με επίδραςθ αλκαλικοφ διαλφματοσ Ι2 παράγεται κίτρινο ίηθμα ςτα δοχεία 2 και 3. 
ΙΙΙ. Με επίδραςθ αμμωνιακοφ διαλ AgNO3 το περιεχόμενο του δοχείου 1 ςχθματίηει κάτοπτρο Ag. 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 

 
α. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων Α εωσ Μ. 
β. Να παραςκευάςετε τθν ζνωςθ Δ χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρϊτθ φλθ: 
i. κατάλλθλο αλκυλαλογονιδίο 
ii. κατάλλθλο αντιδραςτιριο Grignard και καρβονυλικι ζνωςθ. 
γ. Ποιεσ από τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α, Δ, Ζ και Λ ζχουν, κατά Brӧnsted – Lowry, ιδιότθτεσ οξζων και 
ποιεσ ζχουν ιδιότθτεσ βάςεων; 
δ. Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ όγκοσ διαλφματοσ Br2 ςε CCl4 ςυγκζντρωςθσ 0,5 Μ που μπορεί να 
αποχρωματιςτεί από 0,1 mol τθσ ζνωςθσ Α; 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

 Δίνεται το επόμενο διάγραμμα χθμικϊν μετατροπϊν: 
 

 

 
 
α. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων Α εωσ Μ. 
β. Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των παρακάτω αντιδράςεων: 
i. επίδραςθ Mg ςτθν ζνωςθ Β. 
ii. Η ζνωςθ Ε αντιδρά με ΝΗ3 και το προϊόν αντιδρά με ΝaΟΗ. 
γ. Να προτείνετε ζναν τρόπο διάκριςθσ των οργανικϊν ενϊςεων Β, Ζ και Κ, αν διακζτουμε μόνο τα 
παρακάτω χθμικά αντιδραςτιρια: 
i. NaHCO3    ii. I2/NaOH 
δ. Σε 0,1 mol τθσ ζνωςθσ Γ, προςκζτουμε περίςςεια I2 ςε NaOH. Να υπολογίςετε τα g τθσ ζνωςθσ Δ 
που παράγονται. 
ε. Πόςοι ς και π δεςμοί υπάρχουν ςτθν Κ; 
ςτ. Τι είδουσ υβριδιςμό ζχουν τα άτομα άνκρακα ςτθν Α; 

 


