KEΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ
5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Βιοµόρια είναι:
α. τα µόρια των χηµικών ενώσεων που περιέχονται στους ζωντανούς οργανισµούς
β. οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι πρωτεΐνες
γ. µόρια που συντίθενται στα βιολογικά εργαστήρια
δ. τα µόρια των ενώσεων που περιέχονται στις τροφές.
2. Τα µόρια των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών:
α. ονοµάζονται βιολογικά µόρια
β. αποτελούν τη βιοµάζα
γ. ονοµάζονται βιοµόρια
δ. βρίσκονται σε κάθε προϊόν που παράγεται από τους ζωντανούς οργανισµούς.
3. Τα µόρια των υδρογονανθράκων:
α. ανήκουν στα βιοµόρια
β. αποτελούν τα βιοµόρια
γ. δεν ανήκουν στα βιοµόρια
δ. αποτελούν πηγή ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισµούς.
4. Τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης είναι:
α. γλυκόζη και διοξείδιο του άνθρακα
β. άµυλο και οξυγόνο
γ. γλυκόζη και νερό
δ. ένας υδατάνθρακας και οξυγόνο.
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5. Τα φυτά µε τη βοήθεια της χλωροφύλλης:
i) δεσµεύουν:
α. διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ανόργανα άλατα
β. νερό, διοξείδιο του άνθρακα και ηλιακή ενέργεια
γ. γλυκόζη, οξυγόνο και ηλιακή ενέργεια
δ. άνθρακα, νερό και οξυγόνο
ii) συνθέτουν:
α. άµυλο

γ. γλυκόζη

β. κυτταρίνη

δ. σακχαρόζη

iii) ελευθερώνουν:
α. οξυγόνο

γ. νερό

β. διοξείδιο του άνθρακα

δ. οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.

6. Υδατάνθρακες ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις οι οποίες:
α. αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο
β. παρασκευάζονται από άνθρακα και νερό
γ. έχουν το γενικό τύπο Cx(H2O)χ
δ. περιέχουν στο µόριό τους τη ρίζα −C=O και δύο ή περισσότερα
|

υδροξύλια.

7. Οι υδατάνθρακες από τους οποίους δεν προκύπτουν µε υδρόλυση άλλοι
απλούστεροι ονοµάζονται:
α. µονοσακχαρίτες

γ. δισακχαρίτες

β. πολυσακχαρίτες

δ. ολιγοσακχαρίτες.

8. Ποια από τις παρακάτω ουσίες δεν είναι υδατάνθρακας:
α. γλυκόζη

γ. γλυκόλη

β. ζάχαρη

δ. κυτταρίνη.
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9. Από τις χηµικές ενώσεις (I) έως (IV)
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|

οι οποίες έχουν µοριακό τύπο C4H8O4, ανήκουν στην κατηγορία των
υδατανθράκων οι:
α. I, II και III

γ. καµία

β. I και II

δ. όλες.

10. Από τις οργανικές ενώσεις (I) έως (IV)
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CH 2 -OH

(II)
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δεν ανήκουν στην κατηγορία των υδατανθράκων οι:
α. οι I, II και IV

γ. η IV

β. η III

δ. οι I και III.

11. Οι υδατάνθρακες οφείλουν την ονοµασία τους στο ότι:
α. προκύπτουν από την αντίδραση άνθρακα και νερού
β. στα µόριά τους τα άτοµα του άνθρακα ενώνονται µε µόρια νερού
γ. έχουν συνήθως το χηµικό τύπο Cχ(Η2Ο)Ψ
δ. έχουν όλοι το χηµικό τύπο Cχ(Η2Ο)χ.

12. Η γλυκόζη και η φρουκτόζη εµφανίζουν µεταξύ τους:
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α. ισοµέρεια αλυσίδας

γ. ισοµέρεια οµόλογης σειράς

β. ισοµέρεια θέσης

δ. στερεοϊσοµέρεια.

13. Οι υδατάνθρακες γλυκόζη, άµυλο και σακχαρόζη:
α. είναι ενώσεις ισοµερείς
β. αποτελούν προϊόντα της φωτοσύνθεσης
γ. ανήκουν αντίστοιχα στους µονοσακχαρίτες, στους πολυσακχαρίτες και
στους δισακχαρίτες
δ. είναι ενώσεις µε γενικό µοριακό τύπο CχH2χOχ.
14. Από την υδρόλυση ενός µορίου ζάχαρης προκύπτουν:
α. ένα µόριο γλυκόζης και ένα µόριο σακχαρόζης
β. δύο µόρια εξοζών
γ. δύο µόρια γλυκόζης
δ. τίποτε από τα παραπάνω.
15. Από τα σάκχαρα γλυκόζη, φρουκτόζη και σακχαρόζη αντιδρούν µε τα ήπια
οξειδωτικά αντιδραστήρια (Felling και αµµωνιακό διάλυµα AgNO3):
α. µόνο η γλυκόζη
β. η γλυκόζη και η φρουκτόζη
γ. η γλυκόζη και η σακχαρόζη
δ. και τα τρία.
16. Στην

κατασκευή

των

κινηµατογραφικών

και

φωτογραφικών

φιλµς

χρησιµοποιούνται:
α οξικοί εστέρες της κυτταρίνης
β. νιτρικοί εστέρες της κυτταρίνης
γ. εστέρες της γλυκόζης
δ. οξικοί εστέρες όλων των υδατανθράκων.
17. Αν σε µια φέτα ψωµιού προσθέσουµε µία σταγόνα διαλύµατος ιωδίου,
εµφανίζεται κυανό χρώµα. Από το πειραµατικό αυτό δεδοµένο προκύπτει ότι
το ψωµί περιέχει:
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α. άµυλο

γ. κυτταρίνη

β. γλυκόζη

δ. έναν οποιοδήποτε υδατάνθρακα.

18. Η αντίδραση σχηµατισµού πολυσακχαριτών από τη γλυκόζη ονοµάζεται:
α. εστεροποίηση

γ. ισοµερείωση

β. πολυµερισµός συµπύκνωσης

δ. υδρόλυση.

19. Τα γλυκερίδια είναι:
α. µείγµατα οξέων και γλυκερίνης
β. µείγµατα λιπαρών οξέων
γ. προϊόντα πολυµερισµού της γλυκερίνης
δ. προϊόντα αντίδρασης µεταξύ γλυκερίνης και λιπαρών οξέων.
20. Οι λιπαρές ύλες είναι:
α. µείγµατα γλυκεριδίων
β. µείγµατα λιπαρών οξέων
γ. τα ζωικά λίπη
δ. τριεστέρες της γλυκερίνης µε οργανικά ή ανόργανα οξέα.
21. Τα λίπη στη συνήθη θερµοκρασία είναι στερεά διότι περιέχουν σε µεγάλη
αναλογία:
α. εστέρες των ακόρεστων οξέων
β. εστέρες των κορεσµένων οξέων
γ. ελεύθερα οξέα
δ. οργανικά οξέα µεγάλου µοριακού βάρους.
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22. Η µετατροπή των ελαίων σε λίπη πραγµατοποιείται στη βιοµηχανία:
α. µε υδρογόνωση

γ. µε ψύξη

β. µε οξείδωση

δ. µε συνδυασµό των παραπάνω µεθόδων.

23. Το ένζυµο λιπάση καταλύει:
α. την αντίδραση υδρόλυσης των λιπών
β. την αντίδραση εστεροποίησης µεταξύ γλυκερίνης και λιπαρών οξέων
γ. την υδρογόνωση των ελαίων προς λίπη
δ. την οξείδωση των λιπαρών οξέων.
24. Το παλµιτικό οξύ ονοµάζεται κατά IUPAC:
α. δεκαοκτενικό οξύ

γ. δεκαεξενικό οξύ

β. δεκαοκτανικό οξύ

δ. δεκαεξανικό οξύ.

25. Από τα οργανικά άλατα (I) έως (IV)
C17H35COONa
SO3Na

(I)

CH3-CH2

(III)

C17H33COOΚ

SO3Na

(II)

(IV)

ανήκουν στην κατηγορία των σαπουνιών τα:
α. (I) και (IV)

γ. (I)

β. (II) και (III)

δ. όλα.

26. Η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών οφείλεται στο ότι αυτά:
α. διευκολύνουν την υδρόλυση των λιπών και των ελαίων
β. διαλύονται στα λίπη και στα έλαια
γ. λειτουργούν ως «γέφυρα» µεταφοράς του λίπους στο νερό
δ. λειτουργούν ως καταλύτες στις αντιδράσεις οξείδωσης των ρύπων.

27. Τα σαπούνια παρασκευάζονται µε:
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α. οξείδωση των λιπών και των ελαίων
β. θέρµανση των λιπών και ελαίων µε καυστικά αλκάλια
γ. υδρόλυση των λιπών και ελαίων από υδρατµούς
δ. θέρµανση των λιπών και ελαίων µε θειικό οξύ.
28. Τα σαπούνια του καλίου σε σχέση µα τα σαπούνια του νατρίου είναι:
α. περισσότερο µαλακά και χρησιµοποιούνται στα καλλυντικά
β. περισσότερο σκληρά και κατάλληλα για το πλύσιµο µε σκληρό νερό
γ. περισσότερο αποτελεσµατικά
δ. οικολογικά.
29. Το µόριο ενός σαπουνιού αποτελείται από:
α. µία υδρόφιλη υδρογονανθρακική αλυσίδα και ένα λιπόφιλο ιοντικό άκρο
β. µία λιπόφιλη υδρογονανθρακική αλυσίδα και ένα υδρόφιλο ιοντικό άκρο
γ. από δύο λιπόφιλα τµήµατα
δ. από υδρόφιλα ιόντα Na+ και λιπόφιλα αλκύλια.
30. Τα σαπούνια δεν µπορούν να δράσουν σε σκληρό νερό διότι:
α. σχηµατίζονται άλατα του Ca2+ και Mg2+ που είναι δυσδιάλυτα στο νερό
β. υδρολύονται και δίνουν οξέα που δεν έχουν απορρυπαντική δράση
γ. δηµιουργούν αλκαλικό περιβάλλον που ξηραίνει το δέρµα και καταστρέφει τα µάλλινα και τα µεταξωτά
δ. προκαλούν όλα τα παραπάνω προβλήµατα.
31. Τα σαπούνια δεν µπορούν να δράσουν σε όξινο περιβάλλον διότι:
α. διασπάται το λιπόφιλο τµήµα του µορίου τους
β. αντιδρούν προς προϊόντα τα οποία δεν έχουν απορρυπαντική δράση
γ. καταβυθίζονται µε τη µορφή ιζηµάτων
δ. διασπάται το υδρόφιλο τµήµα του µορίου τους.

32. Στο µόριο των συνθετικών απορρυπαντικών το υδρόφιλο «κεφάλι» είναι:
α. το ιοντικό άκρο

SO3188

β. η υδρογονανθρακική αλυσίδα R
γ. ο αρωµατικός δακτύλιος
δ. το αλκύλιο R- .
33. Ο χηµικός τύπος των «σκληρών» και των «µαλακών» σαπουνιών είναι
αντίστοιχα:
α. CVH2V+1COONa και CVH2V-1COOK
β. RCOONa και R

SO3Na

γ. CχHψCOONa και CχHψCOOK αντίστοιχα
δ. CχHψCOOK και CχHψCOONa αντίστοιχα.
34. Ο χηµικός τύπος CH3

SO3-Na+ αποδίδει:

α. ένα απορρυπαντικό

γ. όλα τα σαπούνια

β. τα σκληρά σαπούνια

δ. τίποτε από τα παραπάνω.

35. Τα συνθετικά απορρυπαντικά 2ης γενιάς:
α. είναι προϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας
β. διατηρούν την απορρυπαντική τους δράση και σε σκληρό νερό
γ. βιοαποικοδοµούνται
δ. έχουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
36. Στα µόρια των πρωτεϊνών ανιχνεύουµε:
α. µόνο C, H και Ν

γ. µόνο C, H, O, Ν και S

β. µόνο C, H, O και Ν

δ. C, H, O, Ν και άλλα στοιχεία.

37. Οι δοµικές µονάδες των πρωτεϊνών είναι:
α. αµίνες και οξέα

γ. αµινοξέα

β. υδροξυοξέα

δ. όλα τα παραπάνω.

38. Ο διαχωρισµός ενός µείγµατος αµινοξέων στα συστατικά του γίνεται µε:
α. προσθήκη νινυδρίνης
β. χρωµατογραφία
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γ. απόσταξη
δ. ηλεκτρόλυση.
39. Κατά τη συµπύκνωση τριών µορίων αµινοξέων αποσπώνται:
α. 3 µόρια νερού

γ. 2 µόρια νερού

β. 3 µόρια ΝΗ3

δ. 2 µόρια ΝΗ3.

40. Ο χηµικός δεσµός που δηµιουργείται κατά τη συµπύκνωση των αµινοξέων
ονοµάζεται:
α. αµινοξικός

γ. πεπτιδικός

β. πρωτεϊνικός

δ. εστερικός.

41. Απαραίτητα ονοµάζονται τα αµινοξέα τα οποία:
α. απαιτούνται για τη συντήρηση και την αύξηση του οργανισµού
β. δε µπορεί να συνθέσει ο οργανισµός
γ. είναι πλούσια σε ενέργεια
δ. αποτελούν συστατικά όλων των πρωτεϊνών.
42. Με τα ένζυµα πρωτεϊνάσες:
α. υδρολύονται τα αµινοξέα

γ. συντίθενται οι πρωτεΐνες

β. υδρολύονται οι πρωτεΐνες

δ. οξειδώνονται οι πρωτεΐνες.

43. Τα περισσότερα αµινοξέα µετατρέπονται:
α. στο στοµάχι και στα έντερα, σε πρωτεΐνες
β. στο συκώτι, σε γλυκογόνο και ουρία
γ. στο αίµα, σε διάφορα θρεπτικά συστατικά του οργανισµού
δ. στους γενετήσιους αδένες, σε γενετικό υλικό.

44. Η λυσοζύµη είναι:
α. µικροοργανισµός και βρίσκεται στα δάκρυα
β. σφαιρική δοµική πρωτεΐνη και βρίσκεται στα δάκρυα
γ. σφαιρική λειτουργική πρωτεΐνη
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δ. το µικρόβιο της λύσας.
45. Στη φυσική τρίχα των µαλλιών οι πρωτεϊνικές αλυσίδες συγκρατούνται
µεταξύ τους µε δεσµούς που αποτελούνται από:
α. ένα άτοµο θείου και ένα άτοµο οξυγόνου
β. πρωτεΐνες µικρού µοριακού βάρους
γ. δύο άτοµα θείου
δ. ένα ή δύο άτοµα θείου, αν τα µαλλιά είναι αντίστοιχα ίσια ή σγουρά.
46. Με την περµανάντ:
α. το θειογλυκολικό οξύ προκαλεί αναγωγή και το Η2Ο2 οξείδωση
β. υδρολύονται οι πεπτιδικοί δεσµοί
γ. δηµιουργούνται νέες κυκλικές πρωτεΐνες
δ. δηµιουργούνται νέες κυκλικές και ευθύγραµµες πρωτεΐνες.
47. Τα συνθετικά πολυµερή λαµβάνονται:
α. µε πολυµερισµό προσθήκης
β. µε πολυµερισµό συµπύκνωσης
γ. µε πολυµερισµό προσθήκης ή συµπύκνωσης
δ. µε άλλη χηµική µέθοδο.
48. Το πολυµερές µε χηµικό τύπο ⋅⋅⋅ − CH 2 − CH - CH 2 − CH − ⋅⋅⋅
|

CH 3

|

CH 3

προκύπτει µε πολυµερισµό:
α. του προπενίου

γ. του βουτανίου

β. του βουτενίου

δ. του προπανίου.

49. Οι υφάνσιµες ίνες ανήκουν:
α. στα πλαστικά

γ. στα πολυµερή

β. στα ελαστοµερή

δ. στα συνθετικά πολυµερή.

50. Τα συνθετικά πολυµερή ανήκουν:
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α. στα πετροχηµικά προϊόντα
β. στα πλαστικά
γ. στα βιοµόρια
δ. στους υδρογονάνθρακες.
51. Τα συνθετικά πολυµερή δεν ανακυκλώνονται διότι:
α. είναι οικονοµικά ασύµφορη η επεξεργασία τους
β. καταστρέφονται µε τη θέρµανση
γ. είναι δύσκολο να διακριθούν και να διαχωριστούν µεταξύ τους
δ. παράγονται από φθηνές πρώτες ύλες.
52. Το µαλλί και το µετάξι είναι:
α. πρωτεΐνες

δ. εστέρες

β. υδατάνθρακες

ε. φυτικές υφάνσιµες ίνες

γ. ηµισυνθετικές υφάνσιµες ίνες.
53. Η βισκόζη είναι υφάνσιµη ίνα:
α. φυτική πρωτεΐνη

γ. συνθετική υφάνσιµη ίνα

β. ηµισυνθετική υφάνσιµη ίνα

δ. ζωϊκή πρωτεΐνη.
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5.2. Ερωτήσεις αντιστοίχησης
1. Να γίνει αντιστοίχηση του κάθε υδατάνθρακα της στήλης (I) µε µία από τις
κατηγορίες υδατανθράκων που περιλαµβάνονται στη στήλη (II).
(I)
Α. γλυκόζη

(II)
α. πολυσακχαρίτης

Β. σακχαρόζη
Γ. άµυλο

β. µονοσακχαρίτης

∆. φρουκτόζη
Ε. γλυκογόνο

γ. δισακχαρίτης

Ζ. κυτταρίνη.
2. Να αντιστοιχήσετε τον κάθε υδατάνθρακα της στήλης (II) µε µία από τις
κατηγορίες της στήλης (I) και µε ένα από τους χηµικούς τύπους της στήλης
(III).
(I)
Α. µονοσακχαρίτης

(II)

(III)

α. γλυκόζη

1. C12H22O11

β. άµυλο
Β. δισακχαρίτης

γ. φρουκτόζη

2. C6H12O6

δ. σακχαρόζη
Γ. πολυσακχαρίτης

ε. κυτταρίνη

3. (C6H10O5)ν

3. Να γίνει αντιστοίχηση της κάθε ένωσης της στήλης (I) µε µία από τις
προτάσεις της στήλης (II).
(I)
Α. γλυκόζη

(II)
α. θεωρείται απαραίτητο λιπαρό οξύ για
τον οργανισµό

Β. φρουκτόζη

β. είναι δισακχαρίτης

Γ. σακχαρόζη

γ. περιέχει µία κετονοµάδα ανά µόριο

∆. ελαϊκό οξύ

δ. είναι ακόρεστη ένωση

Ε. λινελαϊκό οξύ

ε. περιέχει µία αλδεϋδοµάδα ανά µόριο

Ζ. στεατικό οξύ

ζ. ανήκει στις ενώσεις µε γενικό µοριακό
τύπο CνH2νO2
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4.

Να αντιστοιχήσετε το κάθε σάκχαρο που περιέχεται στη στήλη (ΙI) µε ένα
από τα είδη των σακχάρων που περιγράφονται στη στήλη (Ι) καθώς και µε το
φυσικό προϊόν που περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙΙ).
(I)

(II)

α. δισακχαρίτης

Α. ζάχαρη

1. βαµβάκι

Β. άµυλο

2. δηµητριακά

Γ. κυτταρίνη

3. ζαχαροκάλαµο

∆. µαλτόζη

4. κριθάρι ζυθοποιΐας.

γλυκόζη-γλυκόζη
β. δισακχαρίτης
γλυκόζη-φρουκτόζη

(III)

γ. πολυσακχαρίτης
5. Αντιστοιχήστε τον κάθε υδατάνθρακα της στήλης (II) µε όσα από τα
αντιδραστήρια της στήλης (I) χρησιµοποιούνται για την ανίχνευσή του,
καθώς και µε το αποτέλεσµα που προκύπτει κατά την επίδραση του
αντιδραστηρίου στον αντίστοιχο υδατάνθρακα και το οποίο περιγράφεται
στη στήλη (III).
(I)

(II)

(III)

Α. διάλυµα Ι2 - KΙ

α. άµυλο

1. κυανή χρώση

Β. διάλυµα ZnCl2 - Ι2 - KΙ

β. κυτταρίνη

2. καστανή χρώση

γ. γλυκογόνο

3. ερυθρωπή χρώση

6. Αντιστοιχήστε τις ονοµασίες των οργανικών ενώσεων της στήλης (I) µε τους
µοριακούς τύπους της στήλης (II).
(I)

(II)

Α. ελαϊκό οξύ

α. C18H36O2

Β. γλυκερίνη

β. C51H98O6

Γ. τριπαλµιτίνη

γ. C3H8O3

∆. δεκαοκτανικό οξύ

δ. C18H32O2

Ε. δεκαοκταδιενικό οξύ

ε. C18H34O2
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7. Συµπληρώστε τα διάστικτα και στη συνέχεια κάντε τις κατάλληλες αντιστοιχήσεις.
Ένωση που υδρολύεται

Ένζυµο

Προϊόν υδρόλυσης

Α. γλυκερίδιο

α. ιµβερτάση

1. γλυκόζη - φρουκτόζη

Β. ζάχαρη

β. .................

2. ................................

Γ. άµυλο

γ. .................

3. ................................

8. Να αντιστοιχήσετε κάθε βιοµηχανικό προϊόν της στήλης (I) µε ένα χηµικό
τύπο της στήλης (II).
(I)

(II)

Α. µαλακά σαπούνια

α. CχHψ-COOK

Β. σκληρά σαπούνια

β. R

Γ. απορρυπαντικά 1ης γενιάς

γ. CψHω-COONa

ης

∆. απορρυπαντικά 2 γενιάς

δ. R΄

SO3- Na+
SO3- Na+ , όπου

R: CH 3 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH − και R΄: CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 −
|

CH 3

|

|

|

CH 3

CH 3

CH 3

9. Να αντιστοιχήσετε το κάθε πεπτίδιο της στήλης (I) µε τα αµινοξέα από τα
οποία αυτό αποτελείται και αναγράφονται στη στήλη (II).
(I)

(II)

Α. H 2 N CH CONH CH COOH
|

|

CH 3

α. αλανίνη

CH 3

Β. H2NCH2CONHCH2COOH

β. γλυκίνη

Γ. H 2 NCH 2 CONH CH COOH

γ. β-αλανίνη

|

CH 3
∆. H2NCH2CONHCH2CH2COOH

195

10. Να αντιστοιχήσετε την κάθε αντίδραση ανίχνευσης των πρωτεϊνών (στήλη I)
µε το διάλυµα που χρησιµοποιείται (στήλη II) και το χαρακτηριστικό χρώµα
που εµφανίζεται (στήλη III).
(I)

(II)

(III)

Α. Biuret

α. πυκνό ΗΝΟ3

1. πορτοκαλλί

Β. ξανθοπρωτεϊνών

β. CuSO4

2. µωβ
3. πράσινο.

11. Να αντιστοιχήσετε το κάθε µονοµερές της στήλης (II) µε το πολυµερές του
που περιέχεται στη στήλη (III) και µε το χηµικό του τύπο που βρίσκεται στη
στήλη (I).
(I)

(II)

(III)

Α. CH2=CH2

α. βυνιλοχλωρίδιο

1. άµυλο

Β. C6H12O6

β. γλυκόζη

2. PVC

Γ. H 2 NCH COOH

γ. αµινοξύ

3. πρωτεΐνη

δ. αιθένιο

4. πολυαιθένιο

|

R
∆. CH2=CH-Cl

12. Να αντιστοιχήσετε το κάθε µονοµερές της στήλης (II) µε το πολυµερές του
που περιέχεται στη στήλη (III) και µε το χηµικό του τύπο που βρίσκεται στη
στήλη (I).
(I)

(II)

(III)

Α. CH≡CH

α. προπενονιτρίλιο

1. πολυπεπτίδιο

Β. C6H12O6

β. ακετυλένιο

2. orlon, acrilan

Γ. H 2 N-CH 2 -COOH

γ. γλυκόζη

3. κυτταρίνη

∆. CH2=CH-CN

δ. γλυκίνη

4. βενζόλιο
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13. Να αντιστοιχήσετε την κάθε υφάνσιµη ίνα της στήλης (I) µε το είδος που
ανήκει και περιγράφεται στη στήλη (II)
(I)

(II)

Α. βαµβάκι

α. ηµισυνθετική

Β. µαλλί

β. συνθετική

Γ. βισκόζη

γ. φυσική

∆. νάυλον
14. Σηµειώστε το σύµβολο «+» στα ορθογώνια που αντιστοιχούν σε πολυµερή
της πρώτης στήλης και ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία πολυµερών της
πρώτης σειράς του πίνακα.
συνθετική
ελαστοµερές
πολυµερές
καουτσούκ
βακελίτης
nylon
πολυαιθένιο
τεχνητό καουτσούκ
orlon
κυτταρίνη
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ίνα

φυσικό
πλαστικό

πολυµερές

5.3. Ερωτήσεις συµπλήρωσης
1. Τα βιοµόρια ταξινοµούνται σε .................................... , σε ..........................
και σε ................................... και είναι δοµικά συστατικά των ......................
...................................................................................... .
2. Η αντίδραση που αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση:
...... CO2

+

..... H2O

→

...................... + .................. ονοµάζεται

φωτοσύνθεση και για την πραγµατοποίησή της απαιτούνται εκτός από τα
αντιδρώντα σώµατα, η επίδραση στο σύστηµα ......................................... και
η παρουσία ........................................................................ .
3. Κατά την αντίδραση της φωτοσύνθεσης πραγµατοποιείται µετατροπή της
........................................ ενέργειας σε ............................. ενέργεια.
4. Οι δισακχαρίτες και οι ............................................. αντιδρούν µε νερό υπό
την επίδραση ................................. ή .................................... και δίνουν
.................................................................... .
5. Στα φύλλα των φυτών δεσµεύεται η .......................... του φωτός και
χρησιµοποιείται για να αντιδράσουν µε τη βοήθεια της ................................,
το διοξείδιο του άνθρακα και το .............................. Τα προϊόντα της
αντίδρασης αυτής, που ονοµάζεται ............................................, είναι ο απλός
υδατάνθρακας ............................ και .................................... . Πολλά µόρια
του παραπάνω υδατάνθρακα αντιδρούν µεταξύ τους και σχηµατίζουν τα
µεγαλοµόρια του ..........................
6. Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις:
α. .......................... → (C6H10O5)ν + ........................
β. C6H10O6 +

Ο2 → .............. + ....................... + ενέργεια

7. Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις:
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α. .................... + .............. → C6H11O5-O-C6H11O5
β. (C6H10O5)ν +

Η2Ο →

+

................

................................

8. Να συµπληρωθεί ο πίνακας:
Είδος υδατάνθρακα

Όνοµα

Μοριακός τύπος

µονοσακχαρίτης

.................................

.......................

.............................

ζάχαρη

.........................

.............................

.................................

(C6H10O5)ν

9. Στον εµπειρικό τύπο (C6H10O5)v ανήκουν οι πολυσακχαρίτες ........................,
......................................... και ................................................ οι οποίοι µε
υδρόλυση µετατρέπονται σε ...................................., σύµφωνα µε τη χηµική
εξίσωση: ...................................................................................................
10. Η γλυκόζη ανάγει το ........................... διάλυµα AgNO3 σε .........................
εξαιτίας της οµάδας .................................. που περιέχεται στο µόριό της.
11. Η φρουκτόζη που έχει το µοριακό τύπο .............................., αν και είναι µια
κετόζη, δηλαδή περιέχει στο µόριό της ..................................... ανάγει το
................................................... και το ......................................................
12. Τα γλυκερίδια ανήκουν στην κατηγορία των χηµικών ενώσεων που
ονοµάζονται ..................................... και αποτελούν προϊόντα της αντίδρασης
της ........................................ µε .............................................. .
13. Τα λίπη των τροφών υδρολύονται στον οργανισµό µε το ένζυµο
............................. προς .................................... και ................................. .

14. Το ελαϊκό οξύ το οποίο έχει µοριακό τύπο ..................................................
ανήκει στα ..................................................... οξέα και περιέχεται σε
................................................ αναλογία στα λίπη σε σχέση µε τα έλαια.
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15. Με υδρογόνωση του ελαϊκού οξέος σχηµατίζεται ................................ οξύ,
σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση:
.......................................... + ............. → .........................................
16. Τα λίπη στη συνήθη θερµοκρασία είναι ............................... και έχουν
........................... σηµεία τήξης εξαιτίας της µεγάλης τους περιεκτικότητας σε
.....................................................
17. Η µαργαρίνη σχηµατίζεται µε ........................................, δηλαδή µερική
............................. φυτικών ελαίων, ανάµειξη µε γάλα και προσθήκη των
βιταµινών ....................... ..
18. Η τριπαλµιτίνη είναι ένα ............................................ και προκύπτει κατά την
εστεροποίηση της ................................. µε το ......................................,
σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση:
........................... + ......................... → ........................ + ...............
19. Τα σαπούνια είναι άλατα µε ................. ή ............... των ............................
................................................... .
20. Η αντίδραση µεταξύ ενός γλυκεριδίου και καυστικού νατρίου ονοµάζεται
........................................................ . Προϊόντα της αντίδρασης αυτής είναι
.......................................... και ............................................ .
21. Κατά την αντίδραση της παλµιτο-στεατο-ελαΐνης µε καυστικό κάλιο
προκύπτει .................................... και µείγµα τριών αλάτων µε µοριακούς
τύπους ................................, .................................. και .............................. .
22. Το µόριο του στεατικού νατρίου αποτελείται από το τµήµα ........................ το
οποίο χαρακτηρίζεται ως ................................................ διότι διαλύεται στο
................................ και από το .............................................. άκρο του
............................. το οποίο είναι διαλυτό στο ............................................. .
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23. Κατά το πλύσιµο των ρούχων µε σκληρό νερό προκαλείται µεγάλη σπατάλη
σαπουνιών εξαιτίας της αντίδρασης που παριστάνεται από τη χηµική
εξίσωση ........................ + ............................ → ...................... + .............. .
24. Το διπεπτίδιο το οποίο αποτελείται από δύο µόρια γλυκίνης έχει συντακτικό
τύπο ................................................................. .

25. Κατά την υδρόλυση του διπεπτιδίου CH 3 CH - CONH - CH 2 - COOH
|

NH 2

καθώς και του διπεπτιδίου ....................................................... προκύπτουν τα
δύο αµινοξέα µε συντακτικούς τύπους ................................................ και
.................................................. .
26. Μία πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελείται από πολλά µόρια ...........................,
που συνδέονται µεταξύ τους µε ένα είδος χηµικού δεσµού ο οποίος
ονοµάζεται ...................................... .
27. ........................................ είναι η αντίδραση µε την οποία πολλά µόρια, που
ονοµάζονται ..................................., ενώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν
ένα ....................................... που ονοµάζεται ............................................. .
28. Τα πολυµερή προσθήκης λαµβάνονται από ενώσεις που περιέχουν στο µόριό
τους ................................................................. και περιέχουν στο µόριό τους
όλα τα ............................. των µονοµερών.
29. Τα πολυµερή συµπύκνωσης λαµβάνονται µε ............................... µικρού
µορίου, από κάθε ..................................... των ........................................... .
30. Να συµπληρωθεί ο πίνακας:
Μονοµερές

Πολυµερές

Συµπεριφορά
στη θέρµανση
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.........................

πολυαιθυλένιο

.........................

.........................

PVC

θερµοπλαστικό

Φαινόλη και

.........................

........................

φορµαλδεΰδη
31. Οι υφάνσιµες ίνες είναι .................................... και διακρίνονται σε φυσικές
(............................ και ...........................), σε ...............................................
και ............................................. .
32. Μέχρι τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο όλες οι υφάνσιµες ίνες ήταν .............. .
Οι ....................................................... ίνες εµφανίστηκαν το 1920, ενώ οι
.................................................. ίνες διαδόθηκαν τη δεκαετία του 1950, όταν
αναπτύχθηκε η βιοµηχανία των .............................................................. .
33. Να συµπληρωθεί ο πίνακας:
Υφάνσιµη ίνα

Είδος

Χηµική σύσταση

µονοµερές

λινάρι

.........................

κυττταρίνη

.........................

µαλλί

........................

πρωτεΐνη

.........................

βαµβάκι

φυτική ίνα

...................

γλυκόζη

ακρυλικές ίνες

.........................

........................

.....................
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5.4. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης

1. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα βιοµόρια και ποιος είναι ο ρόλος τους
για τους οργανισµούς;
2. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται υδατάνθρακες; Να αναφέρετε τις
κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται.
3. Ποιες κατηγορίες υδατανθράκων ονοµάζονται σάκχαρα;
4. Ποια είναι η διαφορά στο συντακτικό τύπο της γλυκόζης και της φρουκτόζης;
5. Ποια ενεργειακή µεταβολή πραγµατοποιείται κατά τη φωτοσύνθεση;
6. Τι είναι οι εξόζες; Να αναφέρετε τα ονόµατα δύο εξοζών.
7. Γράψτε τους µοριακούς τύπους και τις ονοµασίες: ενός µονοσακχαρίτη, ενός
δισακχαρίτη και ενός πολυσακχαρίτη.
8. Γράψτε τους µοριακούς τύπους και τις ονοµασίες δύο µονοσακχαριτών που
ανήκουν στο µοριακό τύπο C6H12O6.
9. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο η φρουκτόζη ανάγει το φελίγγειο υγρό,
παρότι δεν περιέχει στο µόριό της αλδεϋδοµάδα.
10. Ποιες κατηγορίες υδατανθράκων υδρολύονται, ποιο είναι το προϊόν της
υδρόλυσης και ποιες οι συνθήκες που απαιτούνται για την πραγµατοποίησή της;
11. Γράψτε τη χηµική εξίσωση σχηµατισµού της σακχαρόζης από απλούστερα
σάκχαρα, συµβολίζοντας όλες τις χηµικές ενώσεις µε τους µοριακούς τους
τύπους.
12. Πώς γίνεται η υδρόλυση της σακχαρόζης και ποια είναι τα προϊόντα αυτής
της υδρόλυσης; Γράψτε τη σχετική χηµική εξίσωση.
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13. Ποια σάκχαρα ονοµάζονται πολυσακχαρίτες και σε ποιες συνθήκες γίνεται η
υδρόλυσή τους;
14. Πώς γίνεται η ανίχνευση του αµύλου και της κυτταρίνης;
15. Πού βρίσκεται το γλυκογόνο, σε ποια κατηγορία υδατανθράκων ανήκει και
πώς γίνεται η ανίχνευσή του;
16. Ποιοι πολυσακχαρίτες υδρολύονται στον ανθρώπινο οργανισµό και ποιο
είναι το προϊόν αυτής της υδρόλυσης;
17. Ποιες ενώσεις λέγονται γλυκερίδια; Γράψτε το χηµικό τύπο ενός γλυκεριδίου.
18. Ποια γλυκερίδια ονοµάζονται µικτά;
19. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στα λίπη και στα έλαια: α) ως προς τη
χηµική τους σύσταση και β) ως προς τη φυσική τους κατάσταση;
20. Τι είναι η υδρογόνωση των ελαίων και ποιο το αποτέλεσµα αυτής;
21. Πώς παρασκευάζεται η µαργαρίνη;
22. Τι ονοµάζονται απαραίτητα λιπαρά οξέα για τον ανθρώπινο οργανισµό και
ποια είναι αυτά;
23. Με ποια διαδικασία γίνεται η ανίχνευση των λιπαρών ουσιών σε ένα
τρόφιµο;
24. Από την οξείδωση στον ανθρώπινο οργανισµό 100g γλυκογόνου
ελευθερώνεται ενέργεια Q1, ενώ από την οξείδωση 80g λίπους προκύπτει
ενέργεια Q2. Να εξετάσετε ποιο από τα µεγέθη είναι µεγαλύτερο.
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25. Τι είδους χηµικές ενώσεις είναι τα σαπούνια;
26. Ποιες πρώτες ύλες χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των σαπουνιών;
27. Τι είναι τα καλλυντικά σαπούνια;
28. Γιατί τα σαπούνια δε µπορούν να δράσουν σε σκληρό νερό;
29. Γιατί τα σαπούνια δε µπορούν να δράσουν σε όξινο περιβάλλον;
30. Γράψτε το χηµικό τύπο ενός συνθετικού απορρυπαντικού και δείξτε το
λιπόφιλο και το υδρόφιλο τµήµα του µορίου του.
31. Γιατί τα απορρυπαντικά 1ης γενεάς αντικαταστάθηκαν από τα απορρυπαντικά 2ης γενεάς;
32. Ποιος είναι ο ρόλος των λαµπρυντικών ως συστατικών των απορρυπαντικών;
33. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι υφάνσιµες ίνες;
34. Τι είναι οι πρωτεΐνες από χηµική άποψη και πού οφείλουν το όνοµά τους;
35. Τι είναι ο πεπτιδικός δεσµός; Πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί υπάρχουν σε ένα
διπεπτίδιο;
36. Ποια αµινοξέα ονοµάζονται απαραίτητα;
37. Τι είναι οι πρωτεϊνάσες; και σε ποια όργανα του οργανισµού µας περιέχονται;
38. Ποιες πρωτεΐνες χαρακτηρίζονται δοµικές και ποιες λειτουργικές;
39. Ποια πολυµερή χαρακτηρίζονται φυσικά; Να αναφέρετε τρία φυσικά
πολυµερή.
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40. Ποια πολυµερή χαρακτηρίζονται συνθετικά; Να αναφέρετε τρία συνθετικά
πολυµερή.
41. Να αναφέρετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα συνθετικά πολυµερή.
42. Ποια πολυµερή χαρακτηρίζονται ως θερµοπλαστικά; Να αναφέρετε ένα
παράδειγµα.
43. Για να µειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος παρασκευάζονται σήµερα
ειδικά πολυµερή των οποίων είναι δυνατή η αποικοδόµηση. Με ποιους
τρόπους γίνεται η αποικοδόµηση αυτών των πολυµερών;
44. Ποια είναι τα είδη των υφάνσιµων ινών; Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα.
45. Σε ποια κατηγορία υλικών ανήκει η βισκόζη και από ποια βασική πρώτη ύλη
παρασκευάζεται;
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5.5. Ερωτήσεις τύπου “σωστό - λάθος” µε αιτιολόγηση
Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο.

1. Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης µετατρέπεται η θερµική ενέργεια σε
χηµική.
2. Ένα φυτό που το έχουµε τοποθετήσει σε ένα απόλυτα σκοτεινό δωµάτιο
φωτοσυνθέτει µε µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε αυτόν που πραγµατοποιούνταν όταν το φυτό αυτό βρίσκονταν σε ένα φωτεινό χώρο.
3. Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας στη χώρα µας µε τη διαδικασία της
φωτοσύνθεσης είναι µεγαλύτερη κατά το µήνα Μάιο σε σχέση µε το µήνα
Ιούλιο.
4. Με τη φωτοσύνθεση η γλυκόζη µετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα και
νερό.
5. Η βιολογική οξείδωση της γλυκόζης είναι αντίδραση ενδόθερµη.
6. Η φρουκτόζη είναι κετόνη µε γενικό µοριακό τύπο CVH2VO.
7. Η γλυκόζη ανάγει το φελίγγειο υγρό, όχι όµως και η φρουκτόζη.
8. Το άµυλο είναι ένας δισακχαρίτης που περιέχεται στα ζαχαρότευτλα και το
σαχαροκάλαµο.
9. Το µόριο της σακχαρόζης σχηµατίζεται µε συµπύκνωση δύο µορίων γλυκόζης.
10. Ο µοριακός τύπος της ζάχαρης είναι C12H24O12.
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11. Οι µονοσακχαρίτες µε υδρόλυση διασπώνται σε απλούστερα σάκχαρα.
12. Αν σε υδατικό διάλυµα ζάχαρης το οποίο βράζει προσθέσουµε αρχικά HCl
και στη συνέχεια φελίγγειο υγρό, καταβυθίζεται κόκκινο ίζηµα.
13. Αν σε ένα ποτήρι µε νερό προσθέσουµε µια κουταλιά άµυλο, την εποµένη
µέρα δε θα υπάρχει άµυλο στο ποτήρι, διότι αυτό θα έχει υδρολυθεί προς
γλυκόζη.
14. Η κυτταρίνη υδρολύεται στο στοµάχι του ανθρώπου σύµφωνα µε τη χηµική
HCl

εξίσωση: (C6H10O5)V + νΗ2Ο 
→ νC6H12O6, διότι όπως είναι γνωστό
το γαστρικό υγρό περιέχει HCl.
15. Κατά την υδρογόνωση µιας λιπαρής ύλης προκύπτει µια άλλη λιπαρή ύλη µε
µεγαλύτερο σηµείο τήξης.
16. Η περιεκτικότητα του ελαιόλαδου και του βουτύρου σε κορεσµένα οξέα
είναι αντίστοιχα 57% και 3%.
17. Κατά την υδρόλυση ενός απλού γλυκεριδίου παράγονται ισοµοριακές
ποσότητες γλυκερίνης και λιπαρού οξέος.
18. Το άθροισµα των µαζών της γλυκερίνης και των λιπαρών οξέων που
προκύπτουν από την υδρόλυση ενός γλυκεριδίου είναι ίσο µε τη µάζα του
γλυκεριδίου που υδρολύεται.
19. Η µαργαρίνη δεν είναι φυσικό προϊόν.
20. Οι ακόρεστες λιπαρές ύλες θεωρούνται περισσότερο υγιεινές από τις κορεσµένες λιπαρές ύλες.
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21. Το 50% των θερµίδων που παίρνει ο άνθρωπος από την τροφή, προέρχεται
από τους υδατάνθρακες.
22. Το δεκαοκτανικό οξύ ανήκει στα απαραίτητα λιπαρά οξέα.
23. Τα συνθετικά απορρυπαντικά είναι φιλικότερα στο περιβάλλον από τα
σαπούνια.
24. Τα απορρυπαντικά είναι άλατα των ανώτερων οξέων µε Na ή Κ.
25. Υφάσµατα που έχουν πλυθεί µε «άχρωµα χρώµατα» µπορεί να είναι βρώµικα
αλλά φαίνονται λαµπερότερα και λευκότερα από καινούρια.
26. Σε ένα µόριο τριπεπτιδίου υπάρχουν τρεις πεπτιδικοί δεσµοί.
27. Η λυσοζύµη βρίσκεται στα έντερα και καταλύει τη διάσπαση του αµύλου.
28. Η διαχείριση των πλαστικών απορριµµάτων είναι µεγάλο πρόβληµα για τις
σύγχρονες κοινωνίες.
29. Οι Χηµικοί ασχολούνται µε την παρασκευή ουσιών που δε διαρκούν για
πάντα.
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5.6. Ερωτήσεις ανάπτυξης

1. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της φωτοσύνθεσης και αναπτύξτε τρία επιχειρήµατα µε τα οποία καταδεικνύεται ότι χωρίς την αντίδραση αυτή θα ήταν
αδύνατη η ύπαρξη ζωής.
2. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης υδρόλυσης της κυτταρίνης,
αναφέροντας τις συνθήκες που απαιτούνται γι’ αυτή και ονοµάστε το προϊόν
αυτής. Εξηγήστε γιατί η αντίδραση αυτή δεν πραγµατοποιείται στον
ανθρώπινο οργανισµό, όµως η κυτταρίνη πρέπει να αποτελεί συστατικό της
διατροφής του ανθρώπου.
3. Ποιες οργανικές ενώσεις ονοµάζονται πολυσακχαρίτες και ποιοι είναι αυτοί;
Πώς γίνεται η ανίχνευση των πολυσακχαριτών;
4. Τι είναι τα γλυκερίδια, που βρίσκονται και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
Γράψτε το χηµικό τύπο ενός γλυκεριδίου και ονοµάστε το.
5. Με ποιο κριτήριο ταξινοµούνται οι λιπαρές ύλες σε λίπη και σε έλαια και
κατά τι διαφέρουν ως προς τη χηµική τους σύσταση οι δύο αυτές κατηγορίες
των λιπαρών υλών; Σε τι αποσκοπεί και πώς πραγµατοποιείται η
υδρογόνωση των ελαίων;
6. Ποιος είναι ο βιοχηµικός ρόλος των υδατανθράκων;
7. Ποιος είναι βιοχηµικός ρόλος των λιπών;
8. Ποια είναι η δοµή του µορίου των σαπουνιών και ποια η δράση τους;
9. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των σαπουνιών;
10. Τι είναι τα απορρυπαντικά της 1ης και της 2ης γενεάς και ποιες είναι οι
οικολογικές ανησυχίες για τα απορρυπαντικά 2ης γενεάς;
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11. Πώς γίνεται η ανίχνευση των πρωτεϊνών;
12. Ποιος είναι ο βιοχηµικός ρόλος των πρωτεϊνών;
13. Τι είναι η λυσοζύµη, ποιος είναι ο ρόλος της, πώς δρα και που βρίσκεται;
14. Ποιες αντιδράσεις χαρακτηρίζονται ως πολυµερισµός προσθήκης και
πολυµερισµός

συµπύκνωσης;

Ποια

είναι

τα

προϊόντα

αυτών

των

αντιδράσεων; Να γράψετε τους χηµικούς τύπους και τα ονόµατα ενός
πολυµερούς προσθήκης και ενός πολυµερούς συµπύκνωσης.
15. Να περιγράψετε τη διαδικασία παραγωγής συνθετικών και ηµισυνθετικών
ινών και να αναφέρετε τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται κατά την
παραγωγή τους.
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5.7 Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών

1. Από τους υδατάνθρακες άµυλο, γλυκόζη, σακχαρόζη, κυτταρίνη και
φρουκτόζη:

α) µονοσακχαρίτες είναι τα: ....................................................................
δισακχαρίτης είναι: ..............................................................................
πολυσακχαρίτες είναι τα: ....................................................................
β) ανάγουν το φελίγγειο υγρό τα: ............................................................
γ) υδρολύονται µε την επίδραση ενζύµων τα: .........................................
δ) µε την υδρόλυση ορισµένης ποσότητας ενός από τους παραπάνω
υδατάνθρακες προέκυψε διάλυµα ∆ που βρέθηκε ότι περιέχει γλυκόζη και
φρουκτόζη; Ποιος είναι ο υδατάνθρακας που υδρολύθηκε; Γράψτε τη
χηµική εξίσωση της υδρόλυσής του.
2. Μια ποσότητα αµύλου θερµάνθηκε µε διάλυµα HCl στους 100 0C και προέκυψε διάλυµα ∆.
α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε.
β) Με προσθήκη στο διάλυµα ∆ ορισµένης ποσότητας διαλύµατος I2 σε ΚΙ,
αυτό χρωµατίζεται κυανό. Ποιο συµπέρασµα προκύπτει για την
αντίδραση που πραγµατοποιήθηκε κατά τη θέρµανση του αµύλου.
γ) Αν θερµάνουµε το διάλυµα ∆ µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO3 τι θα
παρατηρήσουµε;
3. α) Σε τι διαφέρουν τα απλά από τα µικτά γλυκερίδια;
β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των γλυκεριδίων:
i) παλµιτο-στεατο-ελαΐνη
ii) τριστεατίνη
iii) διπαλµιτο-στεατίνη.
γ) Κατατάξτε τα παραπάνω γλυκερίδια σε απλά και µικτά.

4. Κατά την υδρόλυση δύο λιπαρών ουσιών (Α) και (Β) προέκυψαν αντίστοιχα
τα µείγµατα των οξέων Μ1 και Μ2 µε την παρακάτω σύσταση:
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% κορεσµένα οξέα

% ελαϊκό οξύ

% λινελαϊκό οξύ

(Μ1)

2,9

89,5

7,6

(Μ2)

57,8

38,3

3,9

i) Ποια από τις δύο λιπαρές ύλες είναι έλαιο και ποια λίπος;
ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Με ποια χηµική µέθοδο µπορεί να µετατραπεί το έλαιο σε λίπος;
5. Για το ελαιόλαδο ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ορίζει ότι η %
περιεκτικότητά του σε λιπαρά οξέα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ των ορίων
που δίνονται παρακάτω:
παλµιτικό :

8,5 - 18%

στεατικό :

0,5 - 3,5%

ελαϊκό

64 - 83%

:

λινελαϊκό :

3,5 - 16%.

α) Από τα παραπάνω οξέα είναι κορεσµένα τα: .............................................
και ακόρεστα τα: ..................................................................................... .
Περιέχονται στο ελαιόλαδο ενωµένα µε τη µορφή ................................ της
.................................... , που ονοµάζονται τριγλυκερίδια.
β) Τα τριγλυκερίδια αυτά µπορεί να είναι απλά ή µεικτά. Ο συντακτικός
τύπος ενός απλού τριγλυκεριδίου που περιέχεται στο ελαιόλαδο
είναι:................................................................. και το όνοµά του είναι
....................................................................
γ) Στο ελαιόλαδο περιέχεται και µικρή ποσότητα ελεύθερων οξέων.
Εξηγήστε πού οφείλεται η ύπαρξη αυτών.
δ) Ένα ελαιόλαδο του εµπορίου βρέθηκε ότι περιέχει 29,6% λινελαϊκό οξύ.
Εξηγήστε αν είναι αγνό ή νοθευµένο.
6. Οι λιπαρές ουσίες χρησιµοποιούνται από τον ανθρώπινο οργανισµό ως πηγές
άµεσης ή αποθηκευµένης ενέργειας. Αποτελούν εποµένως βασικό συστατικό
της τροφής.
α) Μια λιπαρή ουσία είναι λίπος όταν στη συνήθη θερµοκρασία είναι
...................... και έλαιο όταν είναι ......................... . Τα λίπη περιέχουν σε
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µεγάλο ποσοστό εστέρες της ....................................................... µε
........................................ οξέα, ενώ τα έλαια σε µεγάλο ποσοστό εστέρες
των .............................................. οξέων.
β) Τα λίπη παράγονται στη φύση σε πολύ µικρότερες ποσότητες από τα
έλαια. Εξηγήστε µε ποιο τρόπο µπορούµε να παρασκευάσουµε λίπη
χρησιµοποιώντας τα πλεονάσµατα των φυσικών ελαίων;
γ) Όταν ο ανθρώπινος οργανισµός λαµβάνει περισσότερη τροφή από την
απαιτούµενη, το πλεόνασµα αποθηκεύεται σε µεγαλύτερο ποσοστό ως
λίπος και σε µικρότερο ως υδατάνθρακες (γλυκογόνο). ∆ώστε µια
εξήγηση.
7. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ):
α) Η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών οφείλεται
στη διάσπαση των λιπών από τα µόριά τους.

( .... )

β) Η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών µειώνεται
όταν χρησιµοποιείται όξινο νερό.

( .... )

γ) Τα συνθετικά απορρυπαντικά 2ης γενιάς είναι φιλικά
προς το περιβάλλον.

( .... )

δ). Τα οπτικά λαµπρυντικά που προστίθενται στα συνθετικά
απορρυπαντικά ενισχύουν την απορρυπαντική τους δράση.

( .... )

ε) Η απορρυπαντική δράση των συνθετικών απορρυπαντικών
δεν επηρεάζεται όταν το νερό που χρησιµοποιείται είναι σκληρό. ( .... )
Αιτιολογήστε την επιλογή σας µόνο για τις λανθασµένες προτάσεις.

8. Οι παρακάτω συντακτικοί τύποι συµβολίζουν «µόρια» σαπουνιών και
απορρυπαντικών:
Α : CH 3 -(CH 2 ) 13 -CH 2 -C − O - Na +
||

O
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Β : CH 3 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH −
|

CH 3

|

CH 3

Γ : CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 −

|

CH 3

|

-SO 3 - Na +

CH 3

-SO 3 - Na +

∆ : CH 3 -(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 6 CH 2 -C − O - Na +
||

O
α) Σαπούνια είναι τα «µόρια»: ............................................................
Απορρυπαντικά είναι τα «µόρια»: ............................................., από τα
οποία τα .................................. είναι 1ης γενιάς και τα .............................
2ης γενιάς.
β) Το λιπόφιλο τµήµα του µορίου Γ είναι το.................................................
και του µορίου ∆ το .................................................................... .
Το υδρόφιλο τµήµα του µορίου Α είναι το ...............................................
και του µορίου Β το ..................................................................... .
γ) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία παράγεται
το µόριο Α από την τριπαλµιτίνη.
δ) Αν το νερό που διαθέτουµε έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε ιόντα Ca2+ και
Mg2+, ποια από τα παραπάνω «µόρια» θα χρησιµοποιήσουµε; Εξηγήστε
την επιλογή σας.
ε) Ποιο από τα παραπάνω απορρυπαντικά θα προτείνατε να χρησιµοποιείται
µε κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. Αιτιολογήστε την
πρότασή σας.
9. Οι πρωτεΐνες είναι µεγαλοµοριακές οργανικές ενώσεις το µόριο των οποίων
δοµείται από α-αµινοξέα, ορισµένα από τα οποία είναι:
αµινο-αιθανικό οξύ (γλυκίνη), 2,αµινο-προπανικό οξύ (αλανίνη), 2,αµινο3,µεθυλο-βουτανικό οξύ (βαλίνη).

α) Γράψτε το συντακτικό τύπο των παραπάνω αµινοξέων.
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β) Σε ένα τµήµα του µορίου µιας πρωτεΐνης είναι ενωµένα διαδοχικά ένα
µόριο γλυκίνης, ένα µόριο αλανίνης και ένα µόριο βαλίνης. Γράψτε το
συντακτικό τύπο του τµήµατος αυτού.
γ) Με την υδρόλυση µιας πρωτεΐνης παράγεται µείγµα που περιέχει όλα τα
αµινοξέα που συνθέτουν το µόριό της.
• Ο διαχωρισµός του µείγµατος αυτού στα συστατικά του γίνεται µε:

i) προσθήκη διαδοχικά διαλύµατος ΗΝΟ3 και ΝΗ3
ii) προσθήκη διαλύµατος βάσης
iii) χρωµατογραφία
iv) προσθήκη διαλύµατος νινυδρίνης.
• Για την ταυτοποίηση των αµινοξέων που περιέχει το µείγµα χρησιµο-

ποιείται:
i) διάλυµα CuSO4
ii) διάλυµα νινυδρίνης
iii) διάλυµα ΗΝΟ2
iv) διάλυµα ΗΝΟ3.
δ) Το µόριο µιας πρωτεΐνης βρέθηκε ότι αποτελείται από 15 µόρια γλυκίνης,
18 µόρια βαλίνης και 12 µόρια αλανίνης.
i) Πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί υπάρχουν στο µόριο αυτής της πρωτεΐνης;
ιι) Αν το µοριακό βάρος της γλυκίνης είναι α, της βαλίνης β και της
αλανίνης γ, το µοριακό βάρος της πρωτεΐνης είναι ίσο µε:
................................... .

10. Η στήλη (I) περιλαµβάνει ορισµένα φυσικά και συνθετικά πολυµερή, ενώ η
στήλη (II) τα µονοµερή τους.
(I)

(II)

Α. άµυλο

α. αµινοξέα

Β. πολυβινυλοχλωρίδιο

β. αιθένιο

Γ. πρωτεΐνη

γ. φαινόλη, φορµαλδεΰδη
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∆. πολυαιθένιο

δ. 1,6-διαµινοεξάνιο, εξανοδιϊκό οξύ

Ε. νάϋλον 66

ε. χλωροαιθένιο

Ζ. βακελίτης

ζ. γλυκόζη

α) Να αντιστοιχήσετε το κάθε πολυµερές της στήλης (I) µε το µονοµερές του
στη στήλη (II).
.........

.........

..........

..........

..........

.........

............

β) Από τα πολυµερή της στήλης (I) είναι:
ι) πολυµερή προσθήκης τα: ..................................................................
πολυµερή συµπύκνωσης τα: .............................................................
ιι) βιοαποικοδοµούνται τα: ....................................................................
ρυπαίνουν το περιβάλλον τα: ............................................................
γ) Γράψτε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του µονοµερούς β.
δ) ∆είξτε µε τον κατάλληλο χηµικό τύπο τον τρόπο σύνδεσης των µορίων
των µονοµερών στο πολυµερές Γ.
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5.8. Ασκήσεις - προβλήµατα

1. Γράψτε τη χηµική εξίσωση που αποδίδει την αντίδραση της φωτοσύνθεσης
και υπολογίστε:
α) τον όγκο του οξυγόνου σε STP που ελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα και
β) τη µάζα του CO2 που δεσµεύεται κατά το σχηµατισµό 36Kg γλυκόζης µε
τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16.
2. Με πολυµερισµό συµπύκνωσης της γλυκόζης προκύπτει άµυλο.
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση αυτής της συµπύκνωσης.
β) Να βρείτε τον αριθµό των µορίων της γλυκόζης που υφίστανται πολυµερισµό συµπύκνωσης για το σχηµατισµό ενός µορίου αµύλου µε σχετική
µοριακή µάζα 162⋅105.
γ) Να υπολογίσετε τη µάζα του νερού που αποβάλλεται κατά την
παρασκευή 0,5mol αµύλου.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16.
3. 57g σακχαρόζης υδρολύονται πλήρως, παρουσία κατάλληλων ενζύµων.
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της υδρόλυσης.
β) Να υπολογίσετε τις µάζες της γλυκόζης και της φρουκτόζης που παράγονται κατά την παραπάνω υδρόλυση.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16.
4. Γράψτε τη χηµική εξίσωση που αποδίδει την αντίδραση πολυµερισµού της
γλυκόζης προς κυτταρίνη και υπολογίστε:
α) κατά πόσο % διαφέρει η µάζα της κυτταρίνης σε σχέση µε τη µάζα της
γλυκόζης από την οποία προέκυψε.
β) πόσος όγκος CO2 σε STP δεσµεύτηκε από την ατµόσφαιρα προκειµένου
να σχηµατιστεί η απαιτούµενη ποσότητα γλυκόζης από τον πολυµερισµό
της οποίας παράγονται 7,1Kg κυτταρίνης.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16.
5. Βρέθηκε ότι στο σχηµατισµό ενός µορίου κάποιου είδους κυτταρίνης
συµµετέχουν 50000 µόρια γλυκόζης. Με βάση το δεδοµένο αυτό υπολογίστε:
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α) Τη σχετική µοριακή µάζα αυτής της κυτταρίνης.
β) Πόσα mol από την κυτταρίνη αυτή µπορεί να µεταφέρει ένα αγροτικό
αυτοκίνητο µε ωφέλιµο φορτίο 1,5 τόννων;
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16.
6. ∆ιαλύσαµε 6,84g ζάχαρης (σακχαρόζης) σε αραιό διάλυµα HCl και θερµάναµε για αρκετό χρόνο το διάλυµα που προέκυψε. Για να υπολογίσουµε το
ποσοστό της ζάχαρης που υδρολύθηκε προσθέσαµε στη µισή ποσότητα του
διαλύµατος περίσσεια φελιγγείου υγρού και θερµάναµε, οπότε καταβυθίστηκαν 1,43g ιζήµατος. Γνωρίζοντας ότι κατά την οξείδωση ενός mol
γλυκόζης ή ενός mol φρουκτόζης από φελίγγειο υγρό καταβυθίζονται 143g
ιζήµατος, να υπολογίσετε:
α) τις µάζες των µονοσακχαριτών που προέκυψαν από την υδρόλυση
β) το % ποσοστό της ζάχαρης που υδρολύθηκε.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16.
7. 4,3Kg παλµιτο-στεατο-ελαΐνης θερµαίνονται µε περίσσεια NaOH.
α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται. Πώς
ονοµάζεται η αντίδραση αυτή;
β) Υπολογίστε τη συνολική µάζα των σαπουνιών που παράγονται.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: 23.
8. Μια πετροχηµική βιοµηχανία παρασκευάζει παλµιτικό και στεατικό οξύ, τα
οποία χρησιµοποιεί για την παρασκευή σαπουνιών εξουδετερώνοντας τα δύο
αυτά οξέα µε καυστικό νάτριο. Υπολογίστε:
α) τον αριθµό mol που περιέχονται σε 270Kg ισοµοριακού µείγµατος των
δύο αυτών οξέων.
β) τη µάζα του σαπουνιού που µπορεί να παρασκευασθεί από την ποσότητα
αυτή (270Kg) του µείγµατος των οξέων.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: 23.
9. Για να παρασκευάσουµε ένα σαπωνοδιάλυµα διαλύσαµε σε 4L νερό 139g
παλµιτικού νατρίου (δεκαεξανικού νατρίου). Αν το νερό είχε περιεκτικότητα
300mg/L σε Ca2+ και 120mg/L σε Mg2+, να υπολογιστούν:

219

α) η συνολική µάζα του ιζήµατος που σχηµατίζεται
β) η %w/v περιεκτικότητα του σαπωνοδιαλύµατος σε σαπούνι.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16,
Na: 23, Ca: 40, Mg: 24.
10. Η χηµική ανάλυση που έγινε σε ένα δείγµα λίπους έδειξε ότι αυτό είναι
µείγµα των γλυκεριδίων τριπαλµιτίνη και παλµιτο-στεατο-ελαΐνη µε αναλογία mol 1:1 αντίστοιχα.
α) Γράψτε τους χηµικούς τύπους των δύο αυτών γλυκεριδίων και βρείτε τις
µοριακές τους µάζες.
β) Υπολογίστε την απαιτούµενη ποσότητα NaOH για τη σαπωνοποίηση 5Kg
αυτού του λίπους, καθώς και τη µάζα του σαπουνιού που θα παραχθεί από
αυτή τη σαπωνοποίηση.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: 23.
11. Ένα απλό τριγλυκερίδιο διαπιστώθηκε ότι δεν αντιδρά µε διάλυµα Br2 και
ότι έχει µοριακή µάζα ίση µε 806. Με βάση τα δεδοµένα αυτά:
α) βρείτε το συντακτικό και το µοριακό τύπο του τριγλυκεριδίου. Πώς ονοµάζεται αυτό το τριγλυκερίδιο;
β) υπολογίστε πόσα Kg σαπουνιού και πόσα Kg γλυκερίνης θα παραχθούν
από τη σαπωνοποίηση µε NaOH 40,3Kg αυτού του τριγλυκεριδίου.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: 23.
12. Ορισµένη ποσότητα ενός διπεπτιδίου υδρολύεται πλήρως µε την επίδραση
HCl και παράγεται διάλυµα που βρέθηκε ότι περιέχει 7,5g γλυκίνης (αµινοαιθανικό οξύ) και 8,9g αλανίνης (2,αµινο-προπανικό οξύ).
α) Γράψτε τους δυνατούς συντακτικούς τύπους του διπεπτιδίου.
β) Υπολογίστε τη µάζα του διπεπτιδίου που υδρολύθηκε.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, N: 14.
13. Ένα πολυµερές προσθήκης Β βρέθηκε ότι έχει σχετική µοριακή µάζα 56000.
Το µονοµερές Α από το οποίο προέκυψε, έχει σχετική µοριακή µάζα 42 και
το µόριό του περιέχει µόνο άνθρακα και υδρογόνο µε αναλογία ατόµων 1:2
αντίστοιχα.
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α) Βρείτε τον αριθµό των µορίων του µονοµερούς που αποτελούν το µόριο
του πολυµερούς.
β) Γράψτε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία του µονοµερούς.
γ) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης πολυµερισµού του µονοµερούς Α προς σχηµατισµό του πολυµερούς Β.
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1.
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