
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο 
ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

 
 
3.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό µοριακό τύπο: 
α. CνΗ2ν+1Ο  µε   ν ≥1 γ. CνΗ2νΟ  µε  ν ≥ 1 
β. CνΗ2ν+2Ο  µε  ν ≥ 1 δ. CνΗ2νΟ  µε  ν ≥ 3. 

 
2.  Οι κορεσµένες µονοσθενείς δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν το γενικό 

µοριακό τύπο: 
α. CνΗ2ν+2Ο  µε ν ≥ 3 γ. CνΗ2ν+2ΟΗ  µε ν ≥ 1 
β. CνΗ2νΟ  µε ν ≥ 3 δ. CνΗ2ν+1ΟΗ  µε ν ≥ 1. 

 
3.  Οι αλκοόλες ανάλογα µε τον αριθµό των υδροξυλίων που περιέχουν στο 

µόριό τους διακρίνονται σε: 
α. µονοσθενείς και πολυσθενείς 
β. µονόξινες και πολυόξινες 
γ. µονοβασικές και πολυβασικές 
δ. πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς. 

 
4.  Οι κορεσµένες ισοµερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στο χηµικό τύπο 

C3H7OH είναι: 
α. µία β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις. 

 
5.  Οι κορεσµένες ισοµερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο C3H6O 

είναι: 
α. δύο β. τρεις γ. τέσσερις δ. πέντε. 
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6.  Τα προϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι: 
α. µεθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα 
β. αιθανόλη και µονοξείδιο του άνθρακα 
γ. οινόπνευµα και διοξείδιο του άνθρακα 
δ. µία αλκοόλη και οξυγόνο. 

 
7.  Από τις ισοµερείς αλκοόλες: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH (I)  (II) CH  CH  -  CH  CH

 OH      
3 2

                              

|                                               
− − 3

CH - CH - CH - OH 

CH
3 2

3                               

|                                        
 (III)   (IV) CH  

CH

C - OH
CH

3

3      
|                

3     

|               
−

i ) είναι πρωτοταγείς µόνο: 
α. η (Ι) β. οι (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) γ. η (IV) δ. οι (Ι) και (ΙΙΙ). 

ii) οι (ΙΙ) και (IV) εµφανίζουν ισοµέρεια:     
α. θέσης β. οµόλογης σειράς γ. αλυσίδας. 

 
8.  Η αιθανόλη είναι: 

α. άοσµη, άγευστη 
β. αδιάλυτη στο νερό µε οσµή βενζίνης 
γ. ελαιώδης, µη πτητική 
δ. αέριο που υγροποιείται εύκολα, αδιάλυτο στο νερό 
ε. δεν έχει καµία από τις παραπάνω ιδιότητες. 

 
9.  Όλα τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν: 

α. µεθανόλη γ. µείγµατα αλκοολών 
β. οποιαδήποτε αλκοόλη δ. αιθανόλη. 

 
 

 98



10.  Όταν λέµε ότι η µπίρα είναι 7 αλκοολικών βαθµών, εννοούµε ότι: 
α. σε 100mL µπίρας περιέχονται 7mL οινόπνευµα 
β. σε 100mL µπίρας περιέχονται 7g οινόπνευµα 
γ. έχει θερµοκρασία Τ=7Κ 
δ. σε 1L µπίρας περιέχονται 7 mol οινόπνευµα. 

 
11.  Η 2-βουτανόλη είναι µία αλκοόλη: 

α. κορεσµένη, δισθενής, πρωτοταγής 
β. κορεσµένη, µονοσθενής, δευτεροταγής 
γ. ακόρεστη, µονοσθενής 
δ. κορεσµένη, µονοσθενής, τριτοταγής. 

12.  Από τις οργανικές ενώσεις:   C2H5-OH (I)      (II)   CH - CH - CH

OH          
3 3

|                        

HO-CH2-CH2-OH (III)  και   CH3-OH (IV) 
είναι κορεσµένη µονοσθενής δευτεροταγής αλκοόλη: 
α. η (Ι) β. η (ΙΙ) γ. η (ΙΙΙ) δ.η (IV). 

 
13.  Το αιθυλένιο αντιδρά µε νερό: 

α. σε συνηθισµένη θερµοκρασία, χωρίς την παρουσία καταλύτη 
β. σε υψηλή θερµοκρασία χωρίς καταλύτη 
γ. σε συνθήκες χαµηλών πιέσεων και µεγάλων θερµοκρασιών 
δ. σε υψηλή θερµοκρασία, παρουσία καταλύτη. 

 
14.  Οι εστέρες είναι δυνατό να προκύψουν µε: 

α. πλήρη οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών 
β. αφυδάτωση των αλκοολών 
γ. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 
δ. αντίδραση µεταξύ αλκοόλης και οξέος. 
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15. Η εστεροποίηση της αιθανόλης εκφράζεται µε τη χηµική εξίσωση: 
α. RCOOH + CH3CH2OH          RCOOCH3  +  H2O 
β. CH3CH2OH  +  RCOOH           CH3CH2COOR  +  H2O 
γ. RCOOH  + CH3CH2OH         RCOOCH2CH3  +  H2O 
δ. CH3CH2COOH  +  ROH            RCOOCH2CH3  +  H2O. 

 
16.  Οι αιθέρες µπορεί να προκύψουν µε: 

α. οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών 
β. αφυδάτωση των αλκοολών 
γ. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 
δ. αντίδραση µεταξύ αλκοόλης και οξέος 
ε. αντίδραση µεταξύ µονοκαρβοξυλικών οξέων και βάσεων. 

 
17.  Κατά τη µετατροπή του αιθυλενίου προς αιθανάλη, το αιθυλένιο µετατρέπεται 

αρχικά προς αιθανόλη (στάδιο Ι) και στη συνέχεια η αιθανόλη µετατρέπεται 
προς αιθανάλη (στάδιο ΙΙ). Οι χηµικές αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται 
κατά τα δύο παραπάνω στάδια Ι και ΙΙ, είναι αντίστοιχα:  
α. αντικατάσταση - προσθήκη γ. υδρόλυση - προσθήκη 
β. προσθήκη - υδρόλυση δ. προσθήκη - οξείδωση. 

 
18.  Η αφυδάτωση της αιθανόλης προς αιθοξυ-αιθάνιο πραγµατοποιείται: 

α. µε θέρµανση στους 140 0C παρουσία πυκνού H2SO4 
β. µε θέρµανση στους 70 0C παρουσία πυκνού H2SO4 
γ. µε θέρµανση στους 300 0C παρουσία AlCl3  
δ. µε θέρµανση στους 140 0C  παρουσία Al2O3. 

 
19.  Mε επίδραση υδρογόνου σε κετόνη λαµβάνεται: 

α. αλδεΰδη γ. µονοκαρβοξυλικό οξύ 
β. πρωτοταγής αλκοόλη δ. δευτεροταγής αλκοόλη. 
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20.  Μία αλκοόλη που δε µπορεί να προκύψει µε προσθήκη υδρογόνου σε 
καρβονυλική ένωση είναι η: 
α. CH3 - OH  γ. CH3 - CH2 - OH 

β.  δ.  CH - CH - CH

OH  
3 3

               

|                          
 

 

CH  
OH        
C - CH

CH
3

|                    

3

3         

|                   
−

 
21.  Με προσθήκη υδρογόνου σε κετόνη είναι δυνατό να προκύψει η αλκοόλη: 

α. CH3 - OH γ. CH3 - CH2 - OH  

β.  δ.  CH - CH - CH

 OH 
3 3

                 

|                          
CH  

OH        
C - CH

CH
3

|                    

3

3         

|                   
−

 
22.  Μία από τις αντιδράσεις αφυδάτωσης των κορεσµένων µονοσθενών 

αλκοολών αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση: 
α. CνΗ2ν+1ΟΗ  →  CνΗ2ν  +  Η2Ο 
β. 2 CνΗ2ν+1ΟΗ  →  CνΗ2ν-Ο-CνΗ2ν  + Η2Ο 
γ. CνΗ2ν+1ΟΗ  +  ΗΟCνΗ2ν+1   →  CνH2ν+1-Ο-Ο-CνΗ2ν+1  +  Η2Ο 
δ. CνΗ2ν+1ΟΗ  +  ΗΟCνΗ2ν+1   →  CνH2ν+1-Ο-Ο-CνΗ2ν+1  +  Η2 
ε. CΗ3CH2OH  +  HOCH2CH3  →  CH3CH2-O-CH2CH3. 

 
23.  Κατά την επίδραση νατρίου σε αλκοόλη ελευθερώνεται ένα αέριο που είναι: 

α. υδρογόνο γ. οξυγόνο 
β. µεθάνιο δ. αλκοολικό άλας. 
 

24.  Κατά την επίδραση περίσσειας νατρίου σε 1 mol κορεσµένης µονοσθενούς 
αλκοόλης ελευθερώνεται: 
α. 1mol H2 γ. 0,5mol H2 
β. 44,8L H2 σε STP δ. 5,6L H2 σε STP. 
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25.  Το καυστικό νάτριο δεν αντιδρά µε: 
α. αιθανόλη γ. φαινόλη 
β. χλωροαιθάνιο δ. αιθανικό νάτριο. 

 
26.  Από την οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών λαµβάνονται: 

α. µόνο οξέα γ. αλδεΰδες ή οξέα 
β. κετόνες δ. όλα τα παραπάνω. 

 
27.  Οι τριτοταγείς αλκοόλες µε τα συνήθη οξειδωτικά µέσα: 

α. οξειδώνονται προς οξέα 
β. οξειδώνονται προς κετόνες 
γ. οξειδώνονται προς αλδεΰδες ή προς οξέα 
δ. δεν οξειδώνονται. 

 
28.  Παλαιότερα στο αλκοτέστ χρησιµοποιούσαν οξινισµένο διάλυµα διχρωµικού 

καλίου. Αντί για αυτό θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν: 
α. αντιδραστήριο Fehling γ. οξινισµένο διάλυµα KMnO4 
β. αντιδραστήριο Tollens δ. όλα τα παραπάνω. 

 
29.  Το προπανικό οξύ µπορεί να προκύψει µε την οξείδωση της: 

α. 2-µεθυλο -1-προπανόλης γ. 1-προπανόλη 
β. προπανόνης δ. 2-προπανόλης. 

 
30.  Οι αλκοόλες προκύπτουν µε προσθήκη νερού σε: 

α. αλκένια γ. αιθέρες 
β. αλκίνια δ. οποιουσδήποτε υδρογονάνθρακες. 

 
31.  Κατά την αντίδραση µεταξύ αιθυλενίου και υδρατµών παράγεται: 

α. οινόπνευµα  γ. αιθάνιο και οξυγόνο 
β. µεθανόλη δ. µείγµα αλκοολών, ανάλογα µε τις  
   συνθήκες της αντίδρασης. 
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32.  Η προπανάλη µπορεί να παρασκευαστεί µε: 
α. προσθήκη νερού σε αλκίνιο 
β. αφυδάτωση αλκοόλης 
γ. οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης 
δ. οξείδωση δευτεροταγούς αλκοόλης. 

 
33.  Μία µέθοδος παρασκευής κετονών είναι: 

α. προσθήκη νερού σε αλκένια 
β. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 
γ. αφυδάτωση των αλκοολών 
δ. οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών. 

 
34.  Οι αλδεΰδες σε αντίθεση µε τις κετόνες: 

α. δίνουν αλκοόλες µε προσθήκη υδρογόνου 
β. οξειδώνονται 
γ. αντιδρούν µε υδροκυάνιο 
δ. δεν πολυµερίζονται. 

 
35.  H ακετόνη είναι µία καρβονυλική ένωση η οποία: 

α. πολυµερίζεται σε όξινο περοβάλλον 
β. δεν αντιδρά µε υδρογόνο 
γ. δεν αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO3 
δ. αντιδρά µε αλκαλικό διάλυµα ιόντων Cu++. 

 
36.  Η φαινόλη: 

α. οξειδώνεται 
β. αντιδρά µε καυστικά αλκάλια 
γ. δεν αντιδρά µε οξέα προς σχηµατισµό εστέρων 
δ. δεν δίνει αιθέρες. 
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37.  Από τις παρακάτω χηµικές ενώσεις 
 OH 

 |    OH 
 |    

CH2OH 
 |   

OH 
| 

 
 
 

         |       
CH3CHCH3 

  |  
CH3 

 |  
OH 

  
 
  (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) (IV) 
δεν είναι φαινόλη: 
α. η (Ι) β. η (ΙΙ) γ. η (ΙΙΙ) δ. η (IV). 

 
38. Το κουµόλιο που χρησιµοποιείται για την παρασκευή της φαινόλης  

i) έχει το χηµικό τύπο: 
 
 
 
 

α.                               β.                           γ.                                   δ. 
 
 
 

ii) κατά την παρασκευή αυτή σχηµατίζεται εκτός από τη φαινόλη και: 

 |  
CH3

CHO 
|

CH2CH3 
 |  

CH3CHCH3 
| CH3 

|

CH3 
|

α. µεθανάλη β. αιθάνιο γ. µεθανόλη δ. ακετόνη. 
 

39. Ο βακελίτης είναι ένα πολυµερές που παρασκευάζεται από την αντίδραση 
µεταξύ των ενώσεων: 
α. αιθανόλης και φαινόλης γ. φαινόλης και µεθανόλης 
β. ουρίας και µεθανάλης δ. µεθανάλης και φαινόλης.  

 
40. Με το αντιδραστήριο Tollens σχηµατίζει κάτοπτρο Ag η ένωση: 

α. 1-προπανόλη γ. προπανάλη 
β. φαινόλη δ. προπανόνη. 
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3.2  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ κάθε ένωσης της στήλης (Ι) και της 

οµόλογης σειράς που αναφέρεται στη στήλη (ΙΙ). 
(Ι) (ΙΙ)  
Α γλυκόλη α. κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη 
Β. υδροξυ βενζόλιο β. κορεσµένη δισθενής αλκοόλη 
Γ. αιθανάλη γ. κορεσµένη τρισθενής αλκοόλη 
∆. οινόπνευµα δ. φαινόλη 
Ε. γλυκερίνη ε. αλδεΰδη. 

 
2. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των κορεσµένων αλκοολών της στήλης (Ι) 

και των χαρακτηρισµών της στήλης (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α. CH3-CH2-OH α. µονοσθενής τριτοταγής 

Β. HO-CH2- -CHCH
OH
|     

2-OH β. δισθενής 

Γ. CH3-CH2- -CHCH
OH
|     

3 γ. µονοσθενής πρωτοταγής 

∆.  δ. τρισθενής CH

CH

C - CH

OH        
3

3        
|                   

3
|                   

−

Ε. HO-CH2-CH2-OH ε. µονοσθενής δευτεροταγής. 
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3.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε ονοµασία της στήλης (Ι) σε ένα µοριακό τύπο 
της στήλης (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α. ακεταλδεΰδη α. C3H6O 
Β. διαιθυλαιθέρας β. C4H10O 
Γ. ακετόνη γ. C4H8O 
∆. φαινόλη δ. C6H6O 
  ε. C2H4O. 

 
4.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική ένωση της στήλης (Ι) µε το προϊόν 

οξείδωσής της που βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. προπανάλη α. αιθανικό οξύ 
Β. αιθανόλη β. προπανικό οξύ 
Γ. 2-προπανόλη γ. προπανάλη 
∆. 1-βουτανόλη δ. βουτανάλη 
 ε. προπανόνη. 

 
5.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική αντίδραση της στήλης (Ι) µε έναν από 

τους χαρακτηρισµούς της στήλης (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 

Α. CH3-CH2-OH CHH SO2 4→ 2=CH2 + H2O α. αντικατάσταση 

Β. CH3OH + Na  →  CH3ONa + 1
2 H2 β. καύση 

Γ. CH3-CH=O  + |Ο|  →  CH3-COOH γ. πολυµερισµός 

∆. CH4O  + 3
2 O2  →  CO2  +  2H2O δ. αφυδάτωση 

Ε. CΗ3CΟΟΗ + CH3OH          CH3COOCH3 + H2O ε. εστεροποίηση 

Ζ. ν CH3-CH=O  →  ( )− CH - O -
CH 3          

|                   
ν  ζ. οξείδωση. 
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6.  Να γίνει η αντιστοίχηση των αντιδρώντων σωµάτων της στήλης (Ι) και των 
οργανικών προϊόντων της στήλης (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. CH3CH2CHO  +  H2  α. 1-προπανόλη 
Β. CH3CH=CH2  + H2O  β. προπανόνη 
Γ. CH3CH2CH2OH  +  Na  γ. 2-προπανόλη 

∆.   + [Ο] δ. προποξείδιο του νατρίου CH CH - CH

OH           
3 3

|                        
−

  ε. αιθοξείδιο του νατρίου. 
 

7. Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική διεργασία που περιγράφεται στη στήλη 
(Ι) µε το προϊόν της στήλης (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. αφυδάτωση αλκοόλης α. εστέρας 
Β. συµπολυµερισµός φαινόλης - φορµαλδεΰδης β. αλκοολικό άλας 
Γ. επίδραση οξέος σε αλκοόλη γ. βακελίτης 
∆. ζύµωση σακχάρων  δ. αλκένιο ή αιθέρας 
Ε. επίδραση νατρίου σε αλκοόλη ε. αιθανόλη. 

 
8.  Να γίνει αντιστοίχηση  της κάθε ένωσης που  αναφέρεται  στη  στήλη (Ι) µε 

το αντιδραστήριο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευσή της, το 
οποίο βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ), καθώς και µε τα φαινόµενα που περιγρά-
φονται στη στήλη (ΙΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
Α. ακεταλδεΰδη α. οξινισµένο K2Cr2O7 1. σχηµατισµός κατόπτρου 
Β. αιθανόλη β. αντιδρ/ριο Tollens 2. ιώδη προϊόντα 
Γ. φαινόλη γ. FeCl3 3. αλλαγή χρώµατος. 
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9.  Να γίνει η αντιστοίχηση ένα προς ένα µεταξύ των αντιδρώντων της στήλης 
(Ι) και των οργανικών προϊόντων της στήλης (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. προπανάλη + Η2 α. αιθανάλη 
Β. προπένιο + Η2Ο β. αιθανικό οξύ 
Γ. αιθανόλη + |Ο| γ. 2-προπανόλη 
∆. αιθίνιο + Η2Ο δ. αιθανόλη 
Ε. χλωροαιθάνιο + AgOH ε. 1-προπανόλη. 

 
10.  Αντιστοιχήστε την κάθε χηµική διεργασία που περιγράφεται στη στήλη (Ι) µε 

ένα προϊόν αυτής που αναγράφεται στη στήλη (ΙΙ) 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. οξείδωση αιθανόλης α. προπανόνη 
Β. αφυδάτωση προπανόλης β. αιθανικό οξύ 
Γ. οξείδωση αιθανάλης γ. αιθανάλη 
∆. οξείδωση 2-προπανόλης δ. προπένιο 
Ε. αφυδάτωση αιθανόλης ε. αιθένιο. 

 
11.  Να γίνει η αµφιµονοσήµαντη αντιστοίχηση µεταξύ των χηµικών ιδιοτήτων 

της στήλης (Ι) και των οργανικών ενώσεων της στήλης (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. αντιδρά µε διάλυµα NaOH προς άλας α. αιθανόλη 
Β. οξειδώνεται προς αιθανικό οξύ β. φαινόλη 
Γ. δεν αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO3 γ. ακετόνη 
∆. αντιδρά µε νάτριο δ. µεθανόλη. 

 
12.  Σηµειώστε σε κάθε παρένθεση της στήλης (ΙΙ) µία από τις λέξεις: αλκοόλες, 

αλδεΰδες, οξέα, κετόνες, που αντιστοιχεί στη ιδιότητα της στήλης (Ι). 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. πολυµερίζονται α. ( ........................... ) 
Β. αντιδρούν µε οργανικά οξέα β. ( ........................... ) 
Γ. αντιδρούν µε αλκοόλες γ. ( ........................... ) 
∆. ανάγονται προς δευτεροταγείς αλκοόλες δ. ( ........................... ). 
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3.3  Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1. Οι αλκοόλες ανάλογα µε τον αριθµό των ................................ που περιέχουν 

στο µόριό τους διακρίνονται σε ............................................................ και 
................................ . Ακόµη διακρίνονται σε ........................................, σε 
........................................ και σε ...................................... ανάλογα µε τη 
σύνταξη του ατόµου άνθρακα το οποίο συνδέεται µε το .............................. . 

 
2. Η δευτεροταγής αλκοόλη µε τη µικρότερη σχετική µοριακή µάζα έχει το 

συντακτικό τύπο ......................................., ονοµάζεται .................................... 
................. και είναι ισοµερής µε την αλκοόλη που έχει συντακτικό τύπο 
................................................. και ονοµάζεται ............................................  

 

3. Η αλκοόλη µε το συντακτικό τύπο  ονοµάζεται 

...................................... και χαρακτηρίζεται: α) ως ....................................... 
β) ως ....................................... και γ) ως .....................................................  
Ο πρώτος χαρακτηρισµός δηλώνει ότι όλα τα άτοµα του άνθρακα συνδέονται 
µεταξύ τους µε ..................................................... . Ο δεύτερος δηλώνει ότι 
.............................................................................. και ο τρίτος ότι 
................................................................................................................ 

CH CH - CH  OH

CH
3 2

3                              

|                                        
− −

 
4. Η αιθανόλη παράγεται κατά την .................................................... , κατά την 

οποία γίνεται διάσπαση των .................................................... του τύπου 
.................................... σε αιθανόλη και ........................................ µε τη 
βοήθεια του ενζύµου ........................................... . 

 
5. Η χηµική εξίσωση της αλκοολικής ζύµωσης είναι η: 
...................................................................................................................... 
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6. Με επίδραση Η2 στις αλδεΰδες (αναγωγή) παράγονται .......................... 
αλκοόλες, ενώ µε αναγωγή των ............................................. παράγονται 
..................................... αλκοόλες.  

 
7. Προϊόντα της αφυδάτωσης των αλκοολών είναι .................................... ή οι 

............................................ ανάλογα µε ..................................................... 
Έτσι µε αφυδάτωση της αιθανόλης είναι δυνατό να παρασκευασθεί 
....................................................... ή ....................................................... . 

 
8. Οι ............................................................... αλκοόλες δεν οξειδώνονται. Οι 

................................................................. αλκοόλες οξειδώνονται και δίνουν 

.......................................... , ενώ οι .............................................. αλκοόλες 
οξειδώνονται προς ........................................ ή προς ................................... . 
Έτσι για παράδειγµα από την οξείδωση της ........................................... 
µπορεί να προκύψει ......................................... ή αιθανικό οξύ.  

 
9. Οι καρβονυλικές ενώσεις διακρίνονται σε ................................. και σε 

....................................... . Οι ......................................... οξειδώνονται προς 

.............................. , ενώ οι ..................................... δεν οξειδώνονται µε τα 
συνηθισµένα οξειδωτικά. Με προσθήκη Η2 στις ........................................... 
προκύπτουν δευτεροταγείς .................................................. . 

 
10. Οι ................................................. σε αντίθεση µε τις αλκοόλες µπορούν να 

οξειδωθούν και µε ήπια οξειδωτικά µέσα όπως είναι το αντιδραστήριο 
............................... ( διάλυµα ....................................................... ) και το 
................................................ ( .....................................................). 

 
11. Η µεθανάλη ή .......................................... έχει συντακτικό τύπο ................. . 

Υδατικό διάλυµά της, περιεκτικότητας περίπου ........................ ονοµάζεται 
................................  
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12. Ο βακελίτης είναι ένα πλαστικό που παρασκευάζεται από την αντίδραση 
µεταξύ .................................................... και ........................................ , ενώ 
κατά την αντίδραση της φορµαλδεΰδης µε ουρία προκύπτει η 
............................................. που ανήκει στις .................................. . 

 
13. Εστεροποίηση ονοµάζεται η αντίδραση µεταξύ ............................. και 

......................................... προς σχηµατισµό ........................................... και 

............................................. . Η αντίστροφη αντίδραση της εστεροποίησης 
ονοµάζεται ...................................................... .  

 
14. Συµπληρώστε  τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και ονοµάστε τις οργανικές 

ενώσεις που παράγονται 
α)  CH3COOH   +   CH3CH2OH            ........................... + ........................... 
β)  ............................. + .........................   →   CH3CH2ONa   +   1/2H2. 

 
15. ∆ύο άλατα που χρησιµοποιούνται συνήθως σαν οξειδωτικά στην οργανική 

χηµεία έχουν τους χηµικούς τύπους ........................................................ και 
....................................... και ονοµάζονται αντίστοιχα ................................... 
................................ και .................................................. . Τα οξειδωτικά αυτά 
δεν χρησιµοποιούνται σε στερεά κατάσταση, αλλά µε τη µορφή 
................................................................................. . 

 
16. Μία οργανική ένωση που µπορεί να οξειδωθεί από οξινισµένο διάλυµα 

KMnO4 είναι ............................................................... η οποία µετατρέπεται 
σε .......................................... . 
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17. Nα συµπληρώσετε σε κάθε διάστικτο την ονοµασία ή το συντακτικό τύπο 
της οργανικής ένωσης που βρίσκεται στην ίδια γραµµή µε το διάστικτο. 

 
Ονοµασία  Συντακτικός τύπος 
 

............................................... CH3-CH2-O-CH2-CH3  

αιθοξείδιο του νατρίου .................................... 

...............................................  CH  

CH

C - OH
CH

3

3      
|                

3       

|                
−

µεθοξυ-αιθάνιο ..................................... 

.............................................  CH  CH - CH

C H
3 3

6 5           

|                         
−

 
18. Φαινόλες ονοµάζονται οι υδροξυ-ενώσεις, στις οποίες το ............................. 

συνδέεται απευθείας µε ................................................. Το υδροξυ-βενζόλιο 
ονοµάζεται απλά ..................................... . 

 
19. Η ανίχνευση της φαινόλης στηρίζεται στην αντίδρασή της µε ....................... 

κατά την οποία παράγονται ................................................................. .  
 
 
 
3.4  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες: 

α) µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης 
β) µιας κορεσµένης τρισθενούς αλκοόλης. 
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2.  Γράψτε το γενικό µοριακό τύπο της οµόλογης σειράς των κορεσµένων 
µονοσθενών  αλκοολών και όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους των 
αλκοολών που ανήκουν σ’ αυτή την οµόλογη σειρά και περιέχουν στο µόριό 
τους οκτώ άτοµα υδρογόνου.  

 
3.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες δύο κορεσµένων 

πολυσθενών αλκοολών. 
 
4.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα όλων των ενώσεων µε 

µοριακό τύπο C3H8O. Να αναφέρετε δύο από τις ενώσεις αυτές που 
εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµερεια θέσης, καθώς και δύο από αυτές που  
εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια οµόλογης σειράς. 

 
5.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αλκοολικής ζύµωσης και ονοµάστε τα 

σώµατα που συµµετέχουν σ’ αυτή, καθώς και το ένζυµο που την καταλύει. 
 
6.  Γράψτε τρία φυτικά προϊόντα που χρησιµοποιούµε στην Ελλάδα για την 

παρασκευή του οινοπνεύµατος µε ζύµωση. Nα αναφέρετε τις χηµικές 
ενώσεις που περιέχονται στο καθένα από αυτά τα προϊόντα και οι οποίες 
µετατρέπονται µε ζύµωση σε οινόπνευµα. 

 
7.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση παρασκευής της αιθανόλης µε οργανική πρώτη 

ύλη το αιθυλένιο, αναφέροντας και τις απαιτούµενες συνθήκες για την 
πραγµατοποίηση αυτής της αντίδρασης. 

 
8.  Η αιθανόλη είναι ένα δευτερογενές προϊόν της πετροχηµικής βιοµηχανίας. 

Ποιο είναι το πρωτογενές προϊόν από το οποίο λαµβάνεται η αιθανόλη; 
Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης παρασκευής της αιθανόλης από 
το προϊόν αυτό. 
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9.  Εξηγήστε τι σηµαίνει η ένδειξη «40 αλκοολικοί βαθµοί» που αναγράφεται 
στην ετικέτα µιας φιάλης µε ούζο; 

 
10.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση που εκφράζει την πλήρη καύση όλων των 

ενώσεων που ανήκουν στην οµόλογη σειρά των κορεσµένων µονοσθενών 
αλκοολών, καθώς και τη χηµική εξίσωση της πλήρους καύσης του δεύτερου 
µέλους αυτής της σειράς. 

 
11.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις, οι οποίες αποδίδουν τα παρακάτω χηµικά 

φαινόµενα: 
α) καύση της 1-προπανόλης β) οξείδωση της 2-προπανόλης. 

 
12.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που θα πραγµατοποιηθεί κατά 

την ανάµειξη προπανικού οξέος µε αιθυλική αλκοόλη και ονοµάστε το 
οργανικό προϊόν αυτής της αντίδρασης. 

 
13.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων οξείδωσης: 

α) της αιθανόλης προς αιθανάλη και 
β) της 2-προπανόλης προς προπανόνη. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε στη θέση του αντιδρώντος οξειδωτικού 
σώµατος ατοµικό οξυγόνο ( |Ο| ). 

 
14.  Παλαιότερα η εφαρµογή του αλκοτέστ στηρίζονταν σε µια χηµική ιδιότητα 

της αιθανόλης. Ποια είναι αυτή η ιδιότητα και πως διαπίστωναν αν το 
αποτέλεσµα του αλκοτέστ ήταν θετικό ή αρνητικό; 

 
15.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις: 

α) µιας αντίδρασης µε την οποία παρασκευάζεται το αιθοξυ νάτριο 
β) µιας αντίδρασης παρασκευής του αιθοξυ-αιθανίου (διαιθυλαιθέρα). 
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16.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα των ενώσεων που µπορεί 
να προκύψουν κατά την επίδραση οξινισµένου διαλύµατος K2Cr2O7 
α) σε αιθανόλη και β) σε 2-προπανόλη. 

 
17.  Να αναφέρετε µία χηµική ένωση µε την οποία αντιδρούν οι φαινόλες και όχι 

οι αλκοόλες και να γράψετε τη σχετική χηµική εξίσωση. 
 

18.  Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται φαινόλες; 
 

19.  Να αναφέρετε τις βασικές οµοιότητες και διαφορές που παρουσιάζουν στις 
χηµικές τους ιδιότητες οι αλκοόλες µε τις φαινόλες, χωρίς να γράψετε 
χηµικές εξισώσεις. 

 
 
3.5  Ερωτήσεις τύπου “σωστό - λάθος” µε αιτιολόγηση 

Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1. Το σύνολο των αλκοολών ανήκει σε µία µόνο οµόλογη σειρά. 
 
2. Η 1-προπανόλη ανήκει στις κορεσµένες, µονοσθενείς, πρωτοταγείς αλκοόλες. 
 
3. Μία µονοσθενής αλκοόλη για να είναι κορεσµένη και δευτεροταγής, θα 

πρέπει να περιέχει στο µόριό της τουλάχιστον τρία άτοµα άνθρακα. 
 
4. Με την επίδραση Κ ή Νa στις αλκοόλες ελευθερώνεται αέριο. 
 
5. Κατά την οξείδωση της αιθανόλης σχηµατίζεται πάντα µία µόνο οργανική 

ένωση. 
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6. Τα αλκίνια µπορεί να παρασκευασθούν και µε αφυδάτωση των κορεσµένων 
µονοσθενών αλκοολών. 

 
7. Οι δευτεροταγείς και οι τριτοταγείς αλκοόλες προκύπτουν µε την αναγωγή 

των αλδεϋδών και των κετονών αντίστοιχα. 
 
8. Με οξείδωση µιας πρωτοταγούς αλκοόλης είναι δυνατό να προκύψει 

καρβονυλική ένωση. 
 
9. Η διάκριση της 1-προπανόλης από τη 2-προπανόλη µπορεί να γίνει µε 

οξινισµένο διάλυµα KMnO4. 
 

10. Αν κατά την οξείδωση µιας αλκοόλης παράγεται οργανικό προϊόν µε 
µεγαλύτερη µάζα από την αλκοόλη που οξειδώθηκε, τότε η αλκοόλη αυτή 
είναι πρωτοταγής. 

 
11. Οι τριτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται προς καρβονυλικές ενώσεις. 
 
12. ∆εν είναι δυνατό να προκύψει αλκένιο µε αφυδάτωση της µεθανόλης. 
 
13. Το προπένιο είναι δυνατό να προκύψει µε αφυδάτωση δύο αλκοολών. 
 
14. Τα ένζυµα είναι ζωντανοί µικροοργανισµοί, οι οποίοι καταλύουν οργανικές 

χηµικές αντιδράσεις. 
 
15. Τα βαρέλια µέσα στα οποία πραγµατοποιείται η αλκοολική ζύµωση θα 

πρέπει να είναι κλεισµένα αεροστεγώς. 
 
16. Το οινόπνευµα µπορεί να παρασκευασθεί από την κυτταρίνη (που περιέχεται 

π.χ. στο άχυρο), όµως η παρασκευή αυτή πραγµατοποιείται µε περισσότερες 
από µία χηµικές αντιδράσεις. 

 
17. Η µελάσσα είναι ένα από τα προϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας. 
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18. Το ένζυµο ζυµάση καταλύει την αντίδραση της αλκοολικής ζύµωσης, καθώς 

και την αντίδραση που πραγµατοποιείται όταν µετατρέπεται το κρασί σε ξίδι. 
 
19. Αν σε ένα ποτήρι που περιέχει νερό διαβιβάσουµε αιθυλένιο, τότε το 

αιθυλένιο αντιδρά µε το νερό και παράγεται αιθανόλη. 
 
20. Σε ένα κλειστό χώρο είναι αδύνατο να συνυπάρξουν υδρατµοί και αιθυλένιο, 

διότι τα δύο αυτά αέρια αντιδρούν µεταξύ τους και παράγεται αλκοόλη. 
 
21. Όλες οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες είναι υγρά διαλυτά στο νερό. 
 
22. Το ένζυµο ζυµάση συντελεί στην πραγµατοποίηση της αλκοολικής ζύµωσης 

σε µικρότερο χρονικό διάστηµα απ’ αυτό που θα χρειάζονταν αν δεν υπήρχε 
το ένζυµο. 

 
23. Παλαιότερα στο αλκοτέστ χρησιµοποιούσαν οξινισµένο διάλυµα K2Cr2O7, το 

οποίο οξειδώνονταν από την αιθανόλη και έτσι αποχρωµατίζονταν. 
 
24. Οι φαινόλες σε αντίθεση µε τις αλκοόλες εµφανίζουν όξινες ιδιότητες. 
 
25. Οι φαινόλες είναι υδροξυ-ενώσεις και συνεπώς εµφανίζουν βασικές ιδιότητες. 
 
26. Οι αλκοόλες αντιδρούν µε οργανικά οξέα προς εστέρες, όχι όµως και οι 

φαινόλες. 
 
27. Οι κετόνες πολυµερίζονται σε όξινο περιβάλλον, ενώ οι αλδεΰδες δεν 

πολυµερίζονται. 
 
 
 
 
 
 
 

3.6  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
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1. Γράψτε το συντακτικό τύπο της 2-µεθυλο-1-προπανόλης, καθώς και τους 
συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα όλων των αλκοολών που είναι 
ισοµερείς µε την 2-µεθυλο-1-προπανόλη. Χαρακτηρίστε την κάθε µία από τις 
αλκοόλες αυτές σε πρωτοταγή, δευτεροταγή και τριτοταγή. Να αναφέρετε 
δύο από τις παραπάνω αλκοόλες που εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια 
θέσης και δύο που  εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια αλυσίδας. 

 
2. Να αναφέρετε τα κριτήρια µε βάση τα οποία διακρίνονται οι αλκοόλες σε 

διάφορες κατηγορίες. Ονοµάστε τις κατηγορίες των αλκοολών µε βάση το 
καθένα από τα κριτήρια αυτά και γράψτε το συντακτικό τύπο µιας αλκοόλης 
που να ανήκει στην κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές. 

 
3. Ποιο χηµικό φαινόµενο ονοµάζεται ζύµωση; Ποια σώµατα ονοµάζονται 

ένζυµα και κατά τι διαφέρουν από τους ανόργανους καταλύτες; 
 
4. Εξηγήστε γιατί: 

α) Η µάζα του κρασιού είναι λιγότερη από τη µάζα του µούστου από τον 
οποίο παράγεται  το κρασί µε αλκοολική ζύµωση. 

β) Κατά την επίσκεψη ατόµων σε κλειστούς χώρους όπου παράγονται µε 
αλκοολική ζύµωση σηµαντικές ποσότητες κρασιού, µπορεί να προκλη-
θούν λιποθυµίες ή και θάνατοι. 

 
5. Εξηγήστε γιατί το οινόπνευµα αποτελεί και προϊόν της πετροχηµικής 

βιοµηχανίας. 
 
6. Ποια είναι τα  προϊόντα που µπορεί να προκύψουν από την αφυδάτωση της 

αιθανόλης και από τι εξαρτάται το είδος του προϊόντος αυτής της 
αφυδάτωσης; Γράψτε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

 
7. Περιγράψτε µία χηµική µέθοδο µε την οποία µπορούµε να εξετάσουµε αν 

µία οργανική ένωση είναι: 
α) αλκοόλη ή αιθέρας 
β) αλδεΰδη ή αλκοόλη 
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γ) κετόνη ή τριτοταγής αλκοόλη 
δ) αλκοόλη ή φαινόλη. 
Γράψτε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

 
8.  Κατά την επίδραση οξινισµένου διαλύµατος KMnO4 σε µία αλκοόλη µε 

µοριακό τύπο C4H10O δεν παρατηρήθηκε καµία µεταβολή. Ποιος είναι ο 
συντακτικός τύπος αυτής της αλκοόλης; Αιτιολογήστε την απάντησή σας και 
γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που είναι δυνατό να 
πραγµατοποιηθούν κατά τη θέρµανση αυτής της αλκοόλης µε περίσσεια 
πυκνού θειικού οξέος. 

 
9.  Για τρεις ισοµερείς αλκοόλες Α, Β και Γ διαπιστώθηκαν τα εξής: 

α) 2g της αλκοόλης Α οξειδώθηκαν πλήρως από 42mL ενός διαλύµατος ∆1. 
β) 2g της αλκοόλης Β οξειδώθηκαν πλήρως από 21mL του διαλύµατος ∆1 
γ) Η αλκοόλη Γ δεν οξειδώνεται. 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα χαρακτηρίστε τις παραπάνω αλκοόλες σε 
πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς και αιτιολογήστε τον χαρακτη-
ρισµό σας. 

 
10.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες όλων των αλκοολών µε 

το µοριακό τύπο C4H10O. Εξετάστε ποιες από τις αλκοόλες αυτές µπορεί να 
παρασκευασθούν µε επίδραση υδρογόνου στις κατάλληλες καρβονυλικές 
ενώσεις και γράψτε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. Αν κάποια από αυτές τις 
αλκοόλες δε µπορεί να παρασκευασθεί µε την παραπάνω µέθοδο, να 
αναφέρετε ένα τρόπο παρασκευής της και να γράψετε τη σχετική χηµική 
εξίσωση.  

 
11.  Να αναφέρετε µία οµοιότητα και µία διαφορά που εµφανίζουν στις χηµικές 

τους ιδιότητες η 1-βουτανόλη και η 2-µεθυλο-2-προπανόλη. Γράψτε τις 
σχετικές χηµικές εξισώσεις και περιγράψτε ένα τρόπο µε τον οποίο 
µπορούµε να διακρίνουµε ποια από τις δύο αυτές αλκοόλες περιέχεται σε ένα 
µπουκάλι. 
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12.  Να αναφέρετε τρεις χηµικές ιδιότητες της αιθανόλης, να γράψετε τις σχετικές 
χηµικές εξισώσεις και να ονοµάσετε τις χηµικές ενώσεις που παράγονται από 
τις αντίστοιχες χηµικές αντιδράσεις. 

 
 
3.7  Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 
 
1.  ∆ίνονται οι οργανικές ενώσεις:  

CH -CH
OH

-CH -CH3 |      2 3    CH - CH- 
CH  

CH -OH3

3

  |             2 CH -

 CH      

  C  - OH  
CH     

3

3

|                 

|                 

3

  (Α) (Β) (Γ) 
i) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω 

προτάσεις: 
α) οι ενώσεις Β και Γ εµφανίζουν ισοµέρεια αλυσίδας ( ....... ) 
β) και οι τρεις ενώσεις οξειδώνονται χωρίς να διασπαστεί η ανθρακική 

τους αλυσίδα ( ....... ) 
γ) και οι τρεις ενώσεις αντιδρούν µε Κ ( ........ ) 
δ) µόνο οι ενώσεις Α και Β αφυδατώνονται προς αλκένιο ( ........ ) 
ε) και οι τρεις ενώσεις αντιδρούν µε αιθανικό οξύ. ( ........ ) 
Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις 
αναγράφοντας τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

ii)  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τις οποίες από την 
ένωση Β µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Γ. 

iii) Περιγράψτε µια χηµική µέθοδο µε την οποία µπορούµε να διακρίνουµε 
την ένωση Α από την έωση Γ. 

2.  ∆ίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH3OH (A) και CH3CH2OH (B) 
i) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω 

προτάσεις: 
α) και οι δύο ενώσεις µπορούν να παρασκευαστούν µε την προσθήκη 

νερού σε κατάλληλο αλκένιο ( ........ ) 
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β) και οι δύο ενώσεις µπορούν να παρασκευαστούν από κατάλληλη 
καρβονυλική ένωση µε προσθήκη Η2 ( ........ ) 

γ) και οι δύο ενώσεις αφυδατώνονται ( ........ ) 
δ) µόνο η ένωση Β παρουσιάζει ισοµέρεια οµόλογης σειράς µε άλλη 

οργανική ένωση ( ....... ) 
Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις, 
αναγράφοντας τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

ii) Ποια από τις ενώσεις Α και Β µπορεί να παρασκευαστεί µε ζύµωση 
απλών σακχάρων του τύπου C6H12O6; Να γράψετε τη χηµική εξίσωση 
αυτής της ζύµωσης και να αναφέρετε το ένζυµο που την καταλύει. 

 
3.  Η ένωση Α µε χηµικό τύπο C4H9OH µπορεί να παρασκευαστεί: 

α) µε προσθήκη Η2 στην κετόνη Β 
β) µε προσθήκη νερού στο αλκένιο Γ ή στο αλκένιο ∆ 
γ) µε επίδραση AgOH στο αλκυλαλογονίδιο Ε. 
i) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆ και Ε. 
ii) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τις οποίες παρασκευά-

ζεται η ένωση Α από τις ενώσεις Β, Γ, ∆ και Ε. 
iii) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των αλκοολών που είναι ισοµερείς µε 

την ένωση Α και χαρακτηρίστε την κάθε µία απ’ αυτές ως πρωτοταγή, 
δευτεροταγή ή τριτοταγή. 
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4.  ∆ίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH3CH2-OΗ (A) και CH3CH=O (B) 
i) Να συµπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ένωση 

Όνοµα κατά 
IUPAC 

Γενικός µοριακός τύπος 
της οµόλογης σειράς στην 

οποία ανήκει 

Συντακτικός τύπος του 
πρώτου µέλους αυτής της 

οµόλογης σειράς 
A .................. ............................. ............................. 
B ................... .............................. ............................. 

 
ii) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω 

προτάσεις: 
α) και οι δύο ενώσεις (Α και Β) µπορούν να παρασκευαστούν µε 

προσθήκη νερού σε ακόρεστο υδρογονάνθρακα ( ........ ) 
β) και οι δύο ενώσεις µπορεί να οξειδωθούν προς την ίδια οργανική 

ένωση ( ....... ) 
γ) και οι δύο ενώσεις αντιδρούν µε το φελίγγειο υγρό ( ....... ) 
δ) µόνο η ένωση Α αντιδρά µε Νa. ( ....... ) 
Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις, 
αναγράφοντας τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

iii) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία από την ένωση 
Α παράγεται η ένωση Β, καθώς και της αντίδρασης µε την οποία από την 
ένωση Β παράγεται η ένωση Α. 

 
5.  ∆ίνονται οι οργανικές ενώσεις: 

αιθένιο (Α) ακετυλένιο (Β) αιθανόλη (Γ) ακεταλδεΰδη (∆) 
i) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και ∆. 
ii) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία: 

α) από την ένωση Α παράγεται η ένωση Γ 
β) από την ένωση Β παράγεται η ένωση Α 
γ) από την ένωση Γ παράγεται η ένωση ∆ 
δ) από την ένωση Β παράγεται η ένωση ∆ 

iii) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε τις οποίες: 
α) από την ένωση Β παράγεται η ένωση Γ 
β)  από την ένωση Α παράγεται η ένωση ∆ 
γ)  από την ένωση ∆ παράγεται η ένωση Α. 
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6.  i) Να αντιστοιχήσετε κάθε αντιδραστήριο της στήλης (I) µε τις ενώσεις της 
 στήλης (II) µε τις οποίες αυτό αντιδρά, καθώς και µε το οργανικό προϊόν 
 της αντίδρασής τους που περιέχεται στη στήλη (III). 
  (I) (II) (III) 

Α. H2 α. CH3CH2CH2OH 1.  CH -
CN 
C  - 
OH 

CH3 |        

|        

3

Β. όξινο διάλυµα β. CH3CH2CH=O 2. CH3CH2COOH 
 K2Cr2O7 
Γ. αντιδραστήριο 3. CH3CH2CH2OH 
 Tollens 

∆. HCN γ. CH3COCH3 4.  CH -CH -CH
OH

CN3 2        |
−

  5.  CH -CH
OH

CH3 |     3−

...................... , .................... , ......................., ..........................., 

......................, .........................., ......................... . 
ii) Περιγράψτε µια χηµική µέθοδο µε την οποία µπορούµε να διακρίνουµε 

µεταξύ τους τις ενώσεις της στήλης (ΙΙ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8  Ασκήσεις - προβλήµατα 
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1. Κατά την αντίδραση αιθινίου µε νερό σε κατάλληλες συνθήκες σχηµατίζεται 

µία οργανική ένωση Α. Ένα µέρος της Α οξειδώνεται προς την ένωση Β και 
το υπόλοιπο µέρος αντιδρά µε υδρογόνο και παράγεται η οργανική ένωση Γ. 
Από την αντίδραση µεταξύ των ενώσεων Β και Γ προκύπτει η ένωση ∆. 
Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και ∆ καθώς και τις 
χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν όλα τα παραπάνω χηµικά φαινόµενα. 

 
2. α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 

 µπορούµε να παρασκευάσουµε αιθανόλη µε οργανική πρώτη ύλη: 
i)  ένα αλκυλοβρωµίδιο και ii) ένα αλκένιο. 

β) Να υπολογίσετε τη µάζα της αιθανόλης που µπορούµε να παρασκευάσουµε: 
i) από 21,8g του αλκυλοβρωµιδίου και  
ii) από 5,6L του αλκενίου σε STP. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1, O: 16, Br: 
80. 

 
3.  Υπολογίστε:  

α) τον όγκο του αιθυλενίου σε STP που θα παραχθεί κατά την πλήρη 
αφυδάτωση 9,2g της κατάλληλης αλκοόλης  

β) τον απαιτούµενο όγκο αέρα σε STP, περιεκτικότητας 20% v/v σε Ο2, για 
την πλήρη καύση όλης της ποσότητας του αιθυλενίου που παράχθηκε από 
την παραπάνω αφυδάτωση.  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1 , O: 16. 
 
4.  Υπολογίστε τον όγκο του CO2 σε STP καθώς και τη µάζα των υδρατµών που 

θα παραχθούν κατά την πλήρη καύση ενός µείγµατος που αποτελείται από 
0,2mol µεθανόλης και 0,3mol αιθανόλης.  
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  H: 1 , O: 16. 

 
 
5.  Αναµείξαµε 5,6L αιθυλενίου, µετρηµένα σε STP, µε περίσσεια υδρατµών και 

θερµάναµε το µείγµα παρουσία κατάλληλου καταλύτη, οπότε ένα µέρος του 
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αιθυλενίου µετατράπηκε στην αντίστοιχη αλκοόλη. Αποµονώσαµε 
κατάλληλα την αλκοόλη που παράχθηκε και της προσθέσαµε περίσσεια 
νατρίου, οπότε ελευθερώθηκαν 1,12L αερίου, µετρηµένα σε STP.  
Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατο-
ποιήθηκαν, να ονοµάσετε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης και να 
υπολογίσετε το % ποσοστό του αιθυλενίου που µετατράπηκε σε αλκοόλη. 

 
6. Ορισµένη ποσότητα αιθυλοχλωριδίου τη χωρίσαµε σε δύο ίσα µέρη. 

∆ιαλύσαµε το πρώτο µέρος σε άνυδρο αιθέρα και προσθέσαµε περίσσεια 
νατρίου, οπότε παράχθηκε ένα αέριο Α όγκου 4,48L σε STP. Στο δεύτερο 
µέρος του αιθυλοχλωριδίου προσθέσαµε περίσσεια AgOH και σχηµατίστηκε 
µία οργανική ένωση Β. 
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν. 
β) Υπολογίστε τη µάζα της ένωσης Β που παράχθηκε. 
Να θεωρήσετε ότι όλες οι αντιδράσεις είναι ποσοτικές. ∆ίνονται οι σχετικές 
ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 
 

7.  Σε 0,2mol µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α επιδράσαµε µε 
περίσσεια οξινισµένου διαλύµατος KMnO4, µε αποτέλεσµα να οξειδωθεί 
ολόκληρη η ποσότητα της αλκοόλης. Από την οξείδωση αυτή παράχθηκαν 
14,4g µιας καρβονυλικής ένωσης Β.  
α) Εξετάστε, χωρίς να χρησιµοποιήσετε τα αριθµητικά δεδοµένα, αν η 

αλκοόλη που οξειδώθηκε ήταν πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής.  
β) Βρείτε το συντακτικό τύπο της αλκοόλης Α και υπολογίστε τον όγκο του 

οξυγόνου, σε STP, που απαιτείται για την πλήρη καύση της καρβονυλικής 
ένωσης Β.  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1 , O: 16. 
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8.  Κατά την πλήρη καύση 12g ενός µείγµατος δύο ισοµερών κορεσµένων 
µονοσθενών αλκοολών παράχθηκαν 13,44L CO2 µετρηµένα σε STP.  
Να υπολογισθούν:  
α) ο κοινός µοριακός τύπος των δύο αλκοολών  
β) ο όγκος του οξυγόνου σε stp που καταναλώθηκε κατά την καύση.  
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1 , O: 16. 

 
9.  Nα υπολογίσετε: 

α) τη µέγιστη ποσότητα σε g του αιθυλενίου που µπορούµε να παρασκευά-
σουµε από 2mol αιθανόλης 

β) την ελάχιστη ποσότητα αιθανόλης σε g, από την οποία µπορούµε να 
παρασκευάσουµε κατάλληλα 14,8g αιθέρα. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
 

10. Σε 23ml καθαρού οινοπνεύµατος που έχει πυκνότητα ρ=0,8g/mL προσθέσαµε  
11,5g Na. Να υπολογίσετε: 
α) τη µάζα του οργανικού προϊόντος της αντίδρασης 
β) τον όγκο σε STP του αερίου που ελευθερώθηκε 
γ) τη µάζα του νατρίου που περίσσεψε. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16, Να:23. 
 

11.  Το «καθαρό οινόπνευµα» που περιέχονταν σε µια φιάλη διαπιστώσαµε ότι 
δεν ήταν εντελώς καθαρό, αλλά µείγµα οινοπνεύµατος - νερού µε αναλογία 
όγκων 23:2 αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι το οινόπνευµα και το νερό έχουν 
αντίστοιχα πυκνότητες ρ1 = 0,8/mL και ρ2 = 1g/mL, να υπολογίσετε:  
α) τον αριθµό mol του οινοπνεύµατος και του νερού που περιέχονται σε 

180mL του παραπάνω µείγµατος  
β) τον όγκο του CO2 σε STP και τη µάζα των υδρατµών που προκύπτουν 

από την καύση του οινοπνεύµατος και τη σύγχρονη εξάτµιση του νερού 
που περιέχονται στα 180mL αυτού του µείγµατος. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 
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12. Κατά την πλήρη αφυδάτωση 69g καθαρής αιθανόλης προέκυψε µείγµα 
αιθυλενίου και ατµών αιθέρα, του οποίου ο όγκος βρέθηκε στους 93 0C και 
πίεση 1atm ίσος µε 36L. Να υπολογίσετε:  
α) τον αριθµό mol της αιθανόλης καθώς και των προϊόντων της αφυδάτωσής 

της  
β) τον όγκο του CO2 σε STP που θα παραχθεί από την πλήρη καύση του 

παραπάνω µείγµατος αιθυλενίου - αιθέρα.  
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16 και ότι ο 
όγκος 1mol κάθε αερίου στις παραπάνω συνθήκες είναι ίσος µε 30L. 
 

13. Θερµάναµε µε πυκνό H2SO4 60g µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α 
στους 170 0C. Υπό τις συνθήκες αυτές ένα µέρος της αλκοόλης αφυδατώ-
θηκε προς ένα υδρογονάνθρακα Β που είχε όγκο σε STP ίσο µε 16,8L. Στη 
συνέχεια κάψαµε τον υδρογονάνθρακα µε περίσσεια οξυγόνου και από την 
καύση αυτή προέκυψαν 50,4L CO2 σε STP. Να βρείτε: 
α) το µοριακό τύπο του αλκενίου Β και της αλκοόλης Α  
β) το % ποσοστό της αλκοόλης που µετατράπηκε στον υδρογονάνθρακα Β. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 
 

14. Κατά την πλήρη οξείδωση 30g ισοµοριακού µείγµατος δύο ισοµερών 
µονοσθενών κορεσµένων αλκοολών µε περίσσεια ενός οξειδωτικού σώµατος 
σχηµατίστηκε µείγµα δύο οργανικών ενώσεων Α και Β. Για την 
εξουδετέρωση της οργανικής ένωσης Β χρησιµοποιήθηκε ένα διάλυµα που 
περιείχε 0,25mol NaOH. Βρείτε:  
α) τους συντακτικούς τύπους των δύο αλκοολών  
β) την κατά βάρος σύσταση του µείγµατος των ενώσεων Α και Β που 

προέκυψε από την οξείδωση.  
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 
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15. Η χηµική ανάλυση που έγινε σε µία οργανική ένωση Α έδειξε ότι είναι µία 
κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη. Σε 12g αυτής της αλκοόλης προσθέσαµε 
περίσσεια νατρίου, οπότε ελευθερώθηκαν 2,24L ενός αερίου σε STP. 
α) Να βρείτε το µοριακό τύπο της οργανικής ένωσης Α. 
β) Να γράψετε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες 

της ένωσης Α. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

 
16. Ένα κλειστό δοχείο περιείχε ατµοσφαιρικό αέρα µε σύσταση 20% v/v Ο2 - 

80% v/v Ν2 και 6,4g µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης. Αναφλέξαµε 
το µείγµα αυτό και αφού ψύξαµε τα καυσαέρια, βρήκαµε ότι περιέχουν 
44,8L N2 και 4,48L O2 σε STP. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, να βρείτε: 
α) τον όγκο του Ο2 που περιέχονταν στο δοχείο πριν από την καύση της 

αλκοόλης, καθώς και τον όγκο του Ο2 που καταναλώθηκε κατά την 
καύση της αλκοόλης 

β) το µοριακό τύπο της αλκοόλης 
γ) τον όγκο του CO2 που περιέχονταν στα καυσαέρια. 
Όλοι οι όγκοι των αερίων ζητούνται να υπολογισθούν σε STP. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12 , H:1, O:16. 
 

17. Θερµάναµε 92g αιθανόλης µε π. Η2SΟ4, οπότε όλη η ποσότητα της αλκοόλης 
µετατράπηκε σε µείγµα δύο οργανικών προϊόντων Α και Β από τα οποία το 
Α είναι αέριο σε συνηθισµένες συνθήκες, ενώ το Β υγρό. 
α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µετατροπής της 

αλκοόλης προς τα οργανικά προϊόντα Α και Β και να εξηγήσετε ποια 
οργανική ένωση είναι η Α και ποια η Β. 

β) Αν ο όγκος του προϊόντος Α βρέθηκε 33,6L σε STP, να υπολογίσετε τη 
µάζα του σώµατος Β. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
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18. α) Να υπολογισθεί ο όγκος του αερίου σε STP, που ελευθερώνεται κατά την 
 επίδραση περίσσειας νατρίου σε 0,4mol αιθανόλης. 
β) Να βρεθεί η µάζα σε g της µεθανόλης στην οποία αν προσθέσουµε 

περίσσεια νατρίου, ελευθερώνεται η ίδια ποσότητα αερίου µε την προη-
γούµενη περίπτωση. 

γ) Να αποδείξετε ότι στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αντιδρά η ίδια ποσό-
τητα νατρίου. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
 

19. Κατά την ανάµειξη 0,4mol αιθανικού οξέος µε 0,5mol αιθανόλης διαπι-
στώσαµε ότι αντέδρασε ένα µόνο µέρος του οξέος µε την ανάλογη ποσότητα 
αλκοόλης και σχηµατίστηκε τελικά ένα µείγµα, στο οποίο περιέχονται 
0,3mol εστέρα. Να υπολογίσετε: 
α) τις µάζες όλων των σωµάτων που περιέχονται στο τελικό µείγµα 
β) το % ποσοστό του αιθανικού οξέος που αντέδρασε.  
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

 
20.  Σε ένα κοµµάτι νάτριο µάζας 1,15g προσθέσαµε περίσσεια µιας κορεσµένης 

µονοσθενούς αλκοόλης, οπότε ελευθερώθηκε αέριο Α και παράχθηκε µία 
στερεή οργανική ένωση Β µάζας 4,1g. Με βάση τα δεδοµένα αυτά: 
α) να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου Α σε STP 
β) να βρείτε το µοριακό τύπο της αλκοόλης και να γράψετε όλους τους 

δυνατούς συντακτικούς της τύπους και τις αντίστοιχες ονοµασίες των 
ισοµερών ενώσεων που συµβολίζουν αυτοί 

γ) να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες όλων των δυνατών 
οργανικών ενώσεων που µπορεί να προκύψουν από την οξείδωση των 
παραπάνω ισοµερών αλκοολών. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
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21.  Σε µία φιάλη περιέχονταν 250mL ενός µείγµατος αιθανόλης - νερού. Για να 
προσδιορίσουµε την ποσότητα του νερού που περιείχε το µείγµα προσθέσαµε 
στη φιάλη 100g άνυδρου CaCl2, το οποίο δέσµευσε όλη την ποσότητα του 
νερού και µετατράπηκε σε ένυδρο άλας µάζας 120g, ενώ παρέµειναν στη 
φιάλη 184g καθαρού οινοπνεύµατος. Αν η πυκνότητα του οινοπνεύµατος 
(αιθανόλης) είναι ρ=0,8g/mL, να υπολογίσετε: 
α) τον όγκο σε mL της καθαρής αλκοόλης που περιέχονταν στο αρχικό µείγµα 
β) την πυκνότητα του αρχικού µείγµατος 
γ) την  περιεκτικότητα του διαλύµατος που περιείχε αρχικά η φιάλη εκφρασµέ-

νη σε αλκοολικούς βαθµούς  
δ) τον όγκο του οξυγόνου σε STP που απαιτείται για την πλήρη καύση του 

οινοπνεύµατος που περιέχονταν στη φιάλη.  
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

 
22.  α) Γράψτε το συντακτικό τύπο της 1-βουτανόλης, καθώς και το συντακτικό 

 τύπο µιας ένωσης που εµφανίζει µε την 1-βουτανόλη ισοµέρεια οµόλογης 
 σειράς.  
β) Εξηγήστε γιατί, αν αφυδατωθεί η 1-βουτανόλη προς το αντίστοιχο 

αλκένιο Β και στη συνέχεια προστεθεί νερό σ’ αυτό το αλκένιο, 
προκύπτει οργανική ένωση που δεν είναι η 1-βουτανόλη. Γράψτε τις 
σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

γ) Υπολογίστε τον όγκο σε STP του αλκένιου Β που µπορεί να παραχθεί αν 
αφυδατωθούν, σε κατάλληλες συνθήκες, 14,8g 1-βουτανόλης. 

δ) Υπολογίστε τον όγκο σε STP του ατµοσφαιρικού αέρα περιεκτικότητας 
20% v/v σε Ο2 που απαιτείται για την πλήρη καύση ολόκληρης της 
ποσότητας του αλκενίου που παράχθηκε στην προηγούµενη περίπτωση. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
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23. Οργανική ένωση Α µε µοριακό τύπο C4H8. 
α) Γράψτε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους της ένωσης Α και 

ονοµάστε τις ενώσεις που αντιστοιχούν σ’ αυτούς. 
β) Η ένωση Α αντιδρά µε HCl σύµφωνα µε τον κανόνα προσθήκης του 

Markownikov και προκύπτει η ένωση Β. Στην ένωση Β προσθέτουµε 
AgOH και παράγεται η οργανική ένωση Γ, που δεν αποχρωµατίζει 
οξινισµένο διάλυµα ΚΜnΟ4. Με βάση τα δεδοµένα αυτά βρείτε το 
συντακτικό τύπο της ένωσης Α και γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των 
σχετικών αντιδράσεων.  

γ) 0,25mol της ένωσης Γ αναµειγνύονται µε 0,3mol αιθανικού οξέος και 
παράγονται 23,2g εστέρα. Βρείτε πόσα mol από κάθε ένωση υπάρχουν 
στο µείγµα που παράγεται και υπολογίστε την απόδοση της αντίδρασης 
που πραγµατοποιήθηκε. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
 

24. Μία κορεσµένη µονοκαρβονυλική ένωση Α έχει σχετική µοριακή µάζα 58. 
α) Γράψτε το γενικό τύπο της ένωσης Α και βρείτε το µοριακό της τύπο. 
β) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες όλων των ενώσεων 

που αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο που βρήκατε. 
γ) Αν η ένωση Α αντιδρά µε φελίγγειο υγρό, ποιος είναι ο συντακτικός της 

τύπος. 
δ) 0,2mol της ένωσης Α αντιδρούν πλήρως µε Η2 παρουσία Ni και 

παράγεται η οργανική ένωση Β, η οποία θερµαίνεται παρουσία Η2SO4 και 
µετατρέπεται στην ένωση Γ που έχει µοριακό βάρος κατά 18 µικρότερο 
από την ένωση Β. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν, ονοµάστε τις ενώσεις Β και Γ και υπολογίστε τη 
µάζα της ένωσης Γ που παράχθηκε. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: H: 1, O: 16. 
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25. Για την πλήρη καύση ορισµένης ποσότητας µιας ένωσης Α µε γενικό 
µοριακό τύπο CνΗ2ν+2Ο καταναλώθηκαν 10,08L Ο2 σε STP και παράχθηκαν 
7,2g Η2Ο.  
α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση που περιγράφει την πλήρη καύση της ένωσης 

µε γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο. 
β) Υπολογίστε τον αριθµό mol του O2 που καταναλώθηκε, καθώς και τον 

αριθµό mol του H2O που παράχθηκαν. 
γ) Βρείτε τον µοριακό τύπο της ένωσης Α και γράψτε τους συντακτικούς 

τύπους όλων των ισοµερών ενώσεων που αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο 
που βρήκατε. 

δ) Αν η ένωση Α αντιδρά µε νάτριο (αντίδραση Ι) και µπορεί να 
παρασκευασθεί µε προσθήκη υδρογόνου σε µία αλδεΰδη (αντίδραση ΙΙ), 
βρείτε το συντακτικό της τύπο και γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των 
αντιδράσεων Ι και ΙΙ. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 
 

26. Ορισµένη ποσότητα µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Α τη χωρίσαµε 
σε δύο ίσα µέρη. Στο πρώτο µέρος προσθέσαµε περίσσεια νατρίου και 
ελευθερώθηκαν 2,24L ενός αερίου µετρηµένα σε STP. 
α) Υπολογίστε τον αριθµό mol της αλκοόλης που αντέδρασε µε το Na. 
β) Το δεύτερο µέρος της αλκοόλης Α το οξειδώσαµε µε περίσσεια οξινισµένου 

διαλύµατος KMnO4 και προέκυψε ένα οργανικό οξύ Β µάζας 12g. Βρείτε 
τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β. 

γ) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
µπορούµε να παρασκευάσουµε από την αλκοόλη Α: 
i)  ένα αλκένιο Γ και ii) µία καρβονυλική ένωση ∆. Να ονοµάσετε κατά 

IUPAC τις ενώσεις Γ και ∆. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 

 
 
 
 

27. Τέσσερα όµοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχουν το καθένα µία από τις 
ενώσεις: 1-προπανόλη, προπανάλη, προπανόνη, 2-προπανόλη. 
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α) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των τεσσάρων αυτών ενώσεων και 
εξετάστε ποιες από τις ενώσεις αυτές εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια 
και τι είδους. 

β) ∆ιαπιστώθηκαν τα εξής: 
i)  Αποχρωµατίζουν οξινισµένο διάλυµα KMnO4 (διάλυµα ∆1) µόνο τα  

περιεχόµενα των δοχείων Α,Β και ∆, ενώ το περιεχόµενο του δοχείου 
∆ αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα AgNO3. 

ii)  10g από την ένωση που περιέχει το δοχείο Β αποχρωµατίζει διπλάσια  
ποσότητα του διαλύµατος ∆1 από όση αποχρωµατίζεται από 10g της 
ένωσης που περιέχει το δοχείο Α.  

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές βρείτε το περιεχόµενο του καθενός από 
τα δοχεία Α, Β, Γ και ∆. 

γ) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες 
µπορούµε να παρασκευάσουµε τις ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία Β 
και Γ από τις ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία ∆ και Α αντίστοιχα. 

δ) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε νάτριο µίας µόνο από τις 
τέσσερις αρχικές ενώσεις και υπολογίστε τον όγκο του αερίου σε STP που 
θα ελευθερωθεί, αν αντιδράσουν 0,2mol από αυτή την ένωση. 

 
28. Ένα ισοµοριακό µείγµα δύο ισοµερών κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών 

µάζας 45g το χωρίσαµε σε τρία ίσα µέρη. 
Στο πρώτο µέρος προσθέσαµε περίσσεια Na και διαπιστώσαµε ότι ελευθερώ-
θηκαν 2,8L ενός αερίου σε STP. Βρείτε: 
α) Το συνολικό αριθµό mol των δύο αλκοολών που αντέδρασαν µε το Na 

και τον κοινό µοριακό τους τύπο. 
β) Την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του µείγµατος των οργανικών 

ενώσεων που θα προκύψει από την πλήρη οξείδωση του δεύτερου µέρους 
του µείγµατος των δύο αλκοολών. 

γ) Τον όγκο σε STP, καθώς και τη µάζα του υδρογονάνθρακα που µπορούµε 
να παρασκευάσουµε µε αφυδάτωση σε κατάλληλες συνθήκες των 
αλκοολών που αποτελούν το τρίτο µέρος του µείγµατος. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 
29. Ένα αλκένιο Α αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες µε ΗCl και µετατρέπεται 

πλήρως σε ένα αλκυλαλογονίδιο Β σχετικής µοριακής µάζας 64,5. 
α) Βρείτε το µοριακό τύπο του αλκενίου Α. 
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β) Το αλκυλαλογονίδιο Β αποµονώνεται κατάλληλα και χωρίζεται σε δύο 
ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αντιδρά µε Na και µετατρέπεται σε έναν 
υδρογονάνθρακα Γ όγκου 8,96L σε STP.  
Γράψτε τη χηµική εξίσωση που περιγράφει τη µετατροπή του αλκυλα-
λογονιδίου Β προς τον υδρογονάνθρακα Γ και υπολογίστε τη µάζα του 
αλκυλαλογονιδίου που αντέδρασε. 

γ) Στο δεύτερο µέρος του αλκυλαλογονιδίου Β προσθέτουµε περίσσεια 
AgOH και παράγεται η οργανική ένωση ∆, η οποία µετατρέπεται µε 
οξείδωση προς την ένωση Ε που δεν αντιδρά µε διάλυµα KMnO4. Γράψτε 
τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων των παραπάνω µετατροπών και 
υπολογίστε τη µάζα της ένωσης Ε που παράχθηκε. 

Να θεωρήσετε ποσοτικές (πλήρεις) όλες τις χηµικές αντιδράσεις. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16, Cl: 35,5. 
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3.10  Κριτήρια αξιολόγησης 
 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Παρασκευές και ιδιότητες αιθανόλης 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
1. Η αιθανόλη είναι µία αλκοόλη: 

α. κορεσµένη µονοσθενής πρωτοταγής 
β. ακόρεστη δευτεροταγής δισθενής 
γ. κορεσµένη µονοσθενής δευτεροταγής 
δ. κορεσµένη δισθενής πρωτοταγής. 

Μονάδες: 2 
 
2.  Ο αιθανικός αιθυλεστέρας: 

i)  έχει συντακτικό τύπο: 
α. CH3-CH2-COO-CH3 γ. CH3-CH2-COO-C2H5 
β. CH3-COO-CH2-CH3 δ. C2H5-COO-CH3. 

Μονάδες: 2 
ii)  παρασκευάζεται: 
α. µε αντίδραση αιθανίου και αιθανόλης  
β. µε αντίδραση αιθανικού οξέος και αιθανόλης  
γ. µε επίδραση αιθανάλης σε αιθανικό οξύ  
δ. µε ανάµειξη CH3COOH και CH3OH παρουσία καταλυτών. 

Μονάδες: 2 
 
3. Η αιθανόλη µπορεί να παρασκευασθεί µε προσθήκη: 
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α. νερού σε ακετυλένιο 
β. υδρατµών σε αιθένιο σε κατάλληλες συνθήκες 
γ. υδρογόνου σε αιθένιο παρουσία καταλυτών 
δ. υδρογόνου σε µεθανάλη. 

Μονάδες: 2 
 
4. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αφυδάτωσης της αιθανόλης προς αιθέρα: 
................................................................................................................ 

Μονάδες: 4 
 
5. α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αλκοολικής ζύµωσης: 

Μονάδες: 4 
........................................................................................................... 
 

β) Υπολογίστε τον αριθµό των mol της αλκοόλης που θα παραχθεί, αν  
υποβληθεί σε αλκοολική ζύµωση ένα διάλυµα που περιέχει 18Kg 
σακχάρων του τύπου C6H12O6. 
∆ίνεται ότι το 1mol C6H12O6 έχει µάζα 180g. 

Μονάδες: 4 
 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
................................................................... . 
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Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης:  Αλκοόλες-φαινόλες 
Χρονική διάρκεια:       45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
Οδηγία: Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (1-4), βάλτε σε κύκλο το γράµµα  που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1. Η 2-προπανόλη είναι µία αλκοόλη: 

α. κορεσµένη, δισθενής 
β. ακόρεστη µε ένα διπλό δεσµό, µονοσθενής 
γ. κορεσµένη, δισθενής, πρωτοταγής 
δ. κορεσµένη, µονοσθενής, δευτεροταγής. 

Μονάδες: 1 
 
2.  Το ένζυµο ζυµάση: 

α. καταλύει µόνο την αντίδραση της αλκοολικής ζύµωσης 
β. διασπάται προς αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα 
γ. καταλύει την αντίδραση της αλκοολικής ζύµωσης, αλλά και άλλες αντιδράσεις 
δ. καταλύει µόνο τις οργανικές αντιδράσεις, διότι παρουσιάζει µεγάλη εξειδίκευση. 

Μονάδες: 1 
 
3. Κατά τη επίδραση οξινισµένου διαλύµατος KMnO4 σε αιθανάλη παράγεται: 

α. αιθανόλη γ. αιθανόλη ή αιθανικό οξύ  
β. αιθανικό οξύ δ. µείγµα αιθανόλης και αιθανικού οξέος. 

Μονάδες: 1 
 
4.  Το αντιδραστήριο Fehling: 
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α. οξειδώνει τις πρωτοταγείς αλκοόλες προς αλδεΰδες 
β. οξειδώνει τις αλδεΰδες προς οξέα 
γ. οξειδώνει τις καρβονυλικές ενώσεις 
δ. ανάγει τις αλδεΰδες προς πρωτοταγείς αλκοόλες. 

Μονάδες: 1 
 
5. Η φαινόλη αντιδρά µε NaOH, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 
................................................................................................................. 

Μονάδες: 1 
 
6. Γράψτε το όνοµα του οργανικού προϊόντος που θα παραχθεί από την 

αντίδραση µεταξύ των σωµάτων που αναγράφονται στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
α) αιθανόλη + νάτριο (..........................................) 
β) φαινόλη + µεθανάλη (..........................................) 
γ) αιθανικό οξύ + αιθανόλη (..........................................) 
δ) προπανόνη + υδρογόνο (..........................................) 

Μονάδες: 2 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις που αποδίδουν τα παρακάτω χηµικά φαινόµενα: 
α) παρασκευή αιθανόλης από χλωροαιθάνιο: 

..................................................................................................................... 
β) παρασκευή αιθοξυ-αιθανίου από αιθανόλη: 

..................................................................................................................... 
γ) προσθήκη υδροκυανίου σε αιθανάλη: 

..................................................................................................................... 
δ) καύση της µεθανόλης: 

..................................................................................................................... 
Μονάδες: 4Χ1,5 = 6 
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ΘΕΜΑ 3ο 
Κατά τη επίδραση 56L αιθενίου, µετρηµένα σε πρότυπες συνθήκες (STP), σε 
περίσσεια υδρατµών µε κατάλληλες συνθήκες παράχθηκε αιθανόλη µε απόδοση 
80%. 
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε και 

να αναφέρετε τις απαιτούµενες συνθήκες. 
β) Να υπολογίσετε τον αριθµό των mol του αιθυλενίου που αντέδρασαν. 
γ) Να υπολογίσετε τη µάζα και τον όγκο της αιθανόλης που παράχθηκε, αν 

είναι γνωστό ότι η αιθανόλη έχει πυκνότητα ρ=0,8g/mL. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 

Μονάδες: 2 + 2 + 3 = 7 
 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
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Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 3ωρης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Γενικό µέρος οργανικής Χηµείας 

Πετρέλαιο-υδρογονάνθρακες 
Αλκοόλες-φαινόλες 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Οδηγία: για να απαντήσετε στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 έως 10 γράψτε 
στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε ερώτησης και δίπλα ακριβώς το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. π.χ.  2)  γ 

 
1. Από τους άκυκλους υδρογονάνθρακες µε µοριακούς τύπους:  

C2H6 C7H14 C3H8 C5H12 C9H16 C12H24  
 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 
είναι ακόρεστοι µόνο οι: 
α. (Ι), (ΙΙΙ), (ΙV) β. (II), (III) γ. (V) δ. (II), (V), (VI). 

Μονάδες: 1 
 
2. Ο µοριακός τύπος στον οποίο αντιστοιχούν δύο µόνο ισοµερή αλκάνια είναι: 

α. C4H10 β. C3H8 γ. C5H12 δ. C4H8 
Μονάδες: 1 

 
3. Οι ενώσεις µε συντακτικούς τύπους CH3−CH=O και CH2=O 

α. είναι ισοµερείς και ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά 
β. ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά, αλλά δεν είναι ισοµερείς 
γ. είναι ισοµερείς, αλλά δεν ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά 
δ. δεν ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά και δεν είναι ισοµερείς. 

Μονάδες: 1 
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4. Ο µοριακός τύπος του 2-βουτενίου είναι: 
α. C2H4 β. C4H6 γ. CH2=CH−CH3 δ. C4H8. 

Μονάδες: 1 
 
5. Το βιοαέριο αποτελείται από: 

α. CH4 και CO2 γ. αέριους υδρογονάνθρακες  
β. CH4 και CO δ. αέριους υδρογονάνθρακες και CO. 

Μονάδες: 1 
 
6.  Τα οξείδια του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων: 

α. προέρχονται από την καύση των αζωτούχων ενώσεων της βενζίνης 
β. προέρχονται από την αντίδραση µεταξύ του Ν2 και του Ο2 του αέρα 
γ. είναι διαλυµένα στην βενζίνη και ελευθερώνονται κατά την καύση 
δ. έχουν προέλευση που εξαρτάται από την ποιότητα της βενζίνης. 

Μονάδες: 1 
 
7.  Ο βακελίτης παρασκευάζεται µε οργανικές πρώτες ύλες: 

α. φαινόλη και προπανόνη γ. φαινόλη και αιθανάλη 
β. φαινόλη και µεθανάλη δ. φαινόλη και ουρία 

Μονάδες: 1 
 
8. Οι εστέρες είναι δυνατό να προκύψουν µε: 

α. πλήρη οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών 
β. αφυδάτωση των αλκοολών 
γ. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 
δ. αντίδραση µεταξύ αλκοόλης και οξέος. 

Μονάδες: 1 
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9. Οι αλδεΰδες σε αντίθεση µε τις κετόνες: 
α. δίνουν αλκοόλες µε προσθήκη υδρογόνου 
β. οξειδώνονται 
γ. αντιδρούν µε υδροκυάνιο 
δ. δεν πολυµερίζονται. 

Μονάδες: 1 
10.  Με το αντιδραστήριο Tollens αντιδρούν: 

α. µόνο οι αλδεΰδες 
β. οι κετόνες 
γ. όλες οι καρβονυλικές ενώσεις 
δ. οι αλδεΰδες, καθώς και οι πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αλκοόλες. 

Μονάδες: 1 
 
Οδηγία: για να απαντήσετε στις ερωτήσεις 11 και 12 γράψτε στο τετράδιό σας τον  

αριθµό της ερώτησης, δίπλα του το γράµµα που βρίσκεται σε παρένθεση 
στην αρχή κάθε κενού και µετά ό,τι συµπληρώνει το κενό. 

11.  Η οµόλογη σειρά των (α) ............................................................ , καθώς και η 
οµόλογη σειρά των (β) ....................................................... ανήκουν στο 
γενικό µοριακό τύπο CνΗ2ν+2Ο. 

Μονάδες: 2 
 
12.  Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται προς (α) ..................................., 

ενώ οι τριτοταγείς αλκοόλες (β) .................................................... .  
Μονάδες: 2 

Οδηγία: για να απαντήσετε στιην ερώτηση 13 γράψτε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της ερώτησης και δίπλα του τα ονόµατα των ενώσεων στη 
σωστή σειρά. 

13. Να διατάξετε τις ενώσεις: αιθανικό οξύ, αιθανοδιόλη, προπάνιο, 2-βουτίνιο και 
προπανόνη  κατά σειρά αυξανόµενης σχετικής µοριακής µάζας. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C:12, Η:1, Ο:16. 

Μονάδες: 3 
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Οδηγία: για να απαντήσετε στην ερώτηση 14 γράψτε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της ερώτησης και δίπλα του τα γράµµατα α, β, γ και δ στη 
σωστή σειρά. 

 
14. Για την πλήρη καύση 1mol µεθανόλης, 1mol µεθανίου, 1mol µεθανάλης και 

1mol αιθανίου απαιτούνται αντίστοιχα α mol Ο2 , β mol Ο2 , γ mol Ο2 και  
δ mol Ο2 . Να διατάξετε τους αριθµούς α, β, γ και δ κατ’ αύξουσα σειρά. 

Μονάδες: 3 
 
Οδηγία: για να απαντήσετε στις ερωτήσεις 15 και 16 γράψτε στο τετράδιό σας 

τον αριθµό της ερώτησης και µετά σηµειώστε (το ένα κάτω από το 
άλλο) τα κεφαλαία γράµµατα που υπάρχουν µπροστά από τα 
«στοιχεία» της πρώτης στήλης και δίπλα στο καθένα απ΄ αυτά το 
µικρό γράµµα που υπάρχει µπροστά από το «στοιχείο» της δεύτερης 
στήλης που αντιστοιχεί σε κάθε «στοιχείο» της πρώτης. 

 
15. Να αντιστοιχήσετε τον κάθε χηµικό τύπο της στήλης (Ι) µε ένα από τους 

γενικούς τύπους της στήλης (ΙΙ).  
 

(Ι)  (ΙΙ) 
 

Α. C4H6 α. CνΗ2ν+2 
Β. CH3-CH=O β. CνΗ2ν 
Γ. CH3-O-CH2-CH3 γ. CνΗ2ν+2Ο 
∆. C5H10 δ. CνΗ2νΟ 
Ε. CH4 ε. CνΗ2ν−2 

Μονάδες: 2,5 
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16. Να γίνει η αντιστοίχηση 1 προς 1 µεταξύ των αντιδρώντων σωµάτων της 
στήλης (Ι) και των προϊόντων της στήλης (ΙΙ). 

(Ι)  (ΙΙ) 
Α. αλκίνιο + υδρογόνο α. αλκοόλη 
Β. αλκένιο + νερό β. οργανικό οξύ 
Γ. αλκυλαλογονίδιο + νάτριο γ. αλκένιο 
∆. αλδεΰδη + K2Cr2O7 + H2SO4 δ. εστέρας 
Ε. αλκοόλη + οξύ ε. αλκάνιο. 

Μονάδες: 2,5 
 

Οδηγία:  να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις σε καθεµιά από τις 
ερωτήσεις 1, 2, 3  και 4. 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. Να εξηγήσετε αν είναι σωστές ή λανθασµένες οι τρεις παρακάτω προτάσεις: 

α) Η µεθανάλη και το µεθανικό οξύ είναι δύο οργανικές ενώσεις που δεν 
περιέχουν στο µόριό τους διπλό δεσµό. 

β) ∆ε µπορούµε να παρασκευάσουµε µεθάνιο µε τη µέθοδο Wurtz. 
γ) Το σύνολο των αλκοολών ανήκει σε µία µόνο οµόλογη σειρά. 

Μονάδες: 4 x 3 = 12 
 

2. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που θα πραγµατοποιηθεί κατά 
την ανάµειξη προπανικού οξέος και αιθανόλης και ονοµάστε το οργανικό 
προϊόν αυτής της αντίδρασης. 

Μονάδες: 3 
 

3. Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα όλων των ενώσεων που 
µπορεί να προκύψουν κατά την επίδραση οξινισµένου διαλύµατος 
διχρωµικού καλίου: i) σε αιθανόλη και ii) σε 2-προπανόλη. 

Μονάδες: 4 
 

4. Να περιγράψετε δύο µεθόδους παρασκευής του αιθανίου και άλλες δύο 
µεθόδους παρασκευής της αιθανόλης και να γράψετε τις σχετικές χηµικές 
εξισώσεις.  

Μονάδες: 6 
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Οδηγία: αναπτύξτε  στο τετράδιό σας τις απαντήσεις στα παρακάτω θέµατα (3ο - 4ο). 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Τρία αλκένια Α, Β και Γ έχουν τον ίδιο µοριακό τύπο C4Η8 . Το αλκένιο Γ 
παρουσιάζει µε το Α ισοµέρεια αλυσίδας, ενώ µε προσθήκη διαλύµατος 
βρωµίου στο Γ προκύπτει η ένωση 1,2-διβρωµοβουτάνιο. 
α) Βρείτε τους συντακτικούς τύπους των υδρογονανθράκων Α, Β και Γ. 
β) Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος βρωµίου περιεκτικότητας 4% w/v που 

χρειάστηκε για την πλήρη αντίδραση 0,2mol του υδρογονάνθρακα Γ. 
γ) Υπολογίστε τον όγκο του αέρα σε STP που απαιτείται για την καύση 0,2 mol 

µείγµατος των υδρογονανθράκων Α και Β. 
∆ίνεται ότι το βρώµιο έχει σχετική ατοµική µάζα 80 και ότι ο αέρας περιέχει 
20% v/v Ο2.  

Μονάδες: 9 + 8 + 8 = 25 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
45g ενός ισοµοριακού µείγµατος δύο ισοµερών κορεσµένων µονοσθενών 
αλκοολών που έχουν σχετική µοριακή µάζα 60 το χωρίσαµε σε τρία ίσα µέρη. 
Στο πρώτο µέρος προσθέσαµε περίσσεια Na και ελευθερώθηκε ένα αέριο Α 
Βρείτε: 
α) Τον κοινό µοριακό τύπο των δύο αλκοολών και τον όγκο σε STP του αερίου Α. 
β) Την ποιοτική σύσταση του µείγµατος των οργανικών ενώσεων που θα 

προκύψει από την πλήρη οξείδωση του δεύτερου µέρους του µείγµατος των 
δύο αλκοολών, αναγράφοντας και τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 

γ) Τον όγκο σε STP, καθώς και τη µάζα του υδρογονάνθρακα που µπορούµε να 
παρασκευάσουµε µε αφυδάτωση σε κατάλληλες συνθήκες των αλκοολών 
που αποτελούν το τρίτο µέρος του µείγµατος.  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12 , H:1, O:16. 
Μονάδες: 11 + 6 + 8 = 25 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 
Αναλυτική περιγραφή στόχων ανά ερώτηση και ενδεικτική αξιολόγησή τους 

 
 ΘΕΜΑ 1ο  
Ερώτηση ∆ιδακτικοί στόχοι Βαθµολ. 

1 Γνώση των γενικών µοριακών τύπων των κορεσµένων 
υδρογονανθράκων. 

 
1 

2 Εύρεση αριθµού συντακτικών ισοµερών αλκανίων. 1 
3 Γνώση µοριακών τύπων αλκενίων. 1 
4 Μετάφραση από τη “γλώσσα” της ονοµατολογίας στη 

“γλώσσα” των χηµικών τύπων και αντίστροφα. 
 
1 

5 Γνώση της ποιοτικής σύστασης του βιοαερίου. 1 
6 Γνώση του τρόπου παραγωγής ατµοσφαιρικών ρύπων. 1 
7 Γνώση πρώτων υλών για την παρασκευή του βακελίτη. 1 
8 Γνώση των αντιδρώντων σωµάτων της εστεροποίησης. 1 
9 Γνώση χηµικών ιδιοτήτων αλδεΰδών - κετονών. 1 

10 Γνώση χηµικού αντιδραστηρίου και χηµικής ιδιότητας 
αλδεΰδών. 

 
1 

11 Γνώση γενικού µοριακού τύπου των κορεσµένων µονο- 
σθενών αλκοολών και των αιθέρων. 

 
2 

12 Γνώση χηµικών ιδιοτήτων αλκοολών. 2 
13 Γνώση των χηµικών τύπων οργανικών ενώσεων και 

εύρεσης των µοριακών τους βαρών. 
 
3 

14 Γνώση της γραφής των χηµικώς εξισώσεων των 
αντιδράσεων και της στοιχειοµετρίας αυτών. 

 
3 

15 Εύρεση του γενικού µοριακού τύπου στον οποίο ανήκει  
µία ένωση µε δεδοµένο µοριακό ή συντακτικό τύπο. 

 
2,5 

16 Γνώση των χηµικών αντιδράσεων οργανικών ενώσεων 
σε ποιοτικό επίπεδο. 

 
2,5 

  
 
 

 

 ΘΕΜΑ 2ο  
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1. α Γνώση συντακτικών τύπων οργανικών ενώσεων και του 
κριτηρίου ταξινοµίας τους σε κορεσµένες και ακόρεστες 

 
4 

1. β Γνώση της αντίδρασης Wurtz και κατανόηση ότι 
πρόκειται για αντίδραση ανοικοδόµησης. 

 
4 

1. γ Κατανόηση της ταξινοµίας των αλκοολών. 4 
2 Γνώση των συντακτικών τύπων του προπανικού οξέος 

και της αιθανόλης, της αντίδρασης εστεροποίησης και 
της ονοµατολογίας των εστέρων. 

 
 
3 

3 Γνώση των προϊόντων οξείδωσης των πρωτοταγών 
αλκοολών. 

 
4 

4 Γνώση των πρώτων υλών και των χηµικών διεργασιών 
για παρασκευή του αιθανίου και της αιθανόλης. 
Απόδοση των σχετικών χηµικών αντιδράσεων µε τις 
ανάλογες χηµικές εξισώσεις, ποιοτικά και ποσοτικά 

 
2 
 
2 + 2= 4 

 ΘΕΜΑ 3ο  
α i) Ερµηνεία δεδοµένων (στο Μ.Τ. C4H8 αντιστοιχούν 

τρεις Σ.Τ, σε κάθε Σ.Τ. αντιστοιχεί ένα αλκένιo, 
αλκένιο = υδρογονάνθρακας µε ένα δ.δ.). 

ii) Γνώση του Σ.Τ. του 1,2-διβρωµοβουτανίου. 
iii) Εφαρµογή χηµικής ιδιότητας για την εύρεση του 

Σ.Τ. αλκενίου. 
iv) ∆ιάκριση των συντακτικών ισοµερών που 

εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια αλυσίδας 
(εφαρµογή ταξινοµίας). 

 
 
5 
1 
 
2 
 
 
1 

β i) Εφαρµογή της αντίδρασης προσθήκης των αλκενίων. 
ii)Κατανόηση της στοιχειοµετρίας των χηµικών 
αντιδράσεων και εφαρµογή της για ποσοτικούς 
υπολογισµούς. 

iii)Υπολογισµός της µάζας ορισµένων mol σε g 
(µετατροπή). 

 
iv) Γνώση της % w/v περ/τας και εφαρµογή της για τον 

2 
 
2 
 
2 
 
 
3 
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υπολογισµό του όγκου διαλύµατος. 
γ Γνώση των προϊόντων της τέλειας καύσης υδρογο-

νανθράκων και της αντίστοιχης χηµικής εξίσωσης. 
Κατανόηση της στοιχειοµετρίας των χηµικών αντιδρά-
σεων και εφαρµογή της για ποσοτικούς υπολογισµούς. 
Γνώση της % v/v περιεκτικότητας και εφαρµογή της για 
τον υπολογισµό του όγκου του µείγµατος. 

 
3 
 
3 
 
2 

 ΘΕΜΑ 4ο  
α Γνώση της έννοιας της ισοµέρειας και του γενικού 

τύπου των κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών. 
Έκφραση της σχετικής µοριακής µάζας χηµικής ένωσης 
σε συνάρτηση µε τον αριθµό ατόµων άνθρακα που 
περιέχονται στο µόριό της. 
Εφαρµογή των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων για 
την εύρεση του µοριακού τύπου αλκοόλης. 
Μετατροπή της µάζας χηµικής ένωσης σε αριθµό mol. 
Κατανόηση της έκφρασης «ισοµοριακό µείγµα» και 
εφαρµογή της για ποσοτικούς υπολογισµούς. 
Κατανόηση της αναλογίας µεταξύ των ποσοτήτων των 
συστατικών ενός οµογενούς µείγµατος και της 
ποσότητας που λαµβάνεται από αυτό το µείγµα. 
Γνώση της αντίδρασης των αλκοολών µε το νάτριο και 
εφαρµογή της για ποσοτικούς υπολογισµούς. 
Γνώση του όγκου ενός mol αερίου σε STP. 

 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
2 
 
2 
2 

β Γνώση των προϊόντων οξείδωσης των πρωτοταγών και 
δευτεροταγών αλκοολών και των αντίστοιχων χηµικών 
εξισώσεων. 

 
 
3 + 3 

γ Γνώση προϊόντων αφυδάτωσης αλκοόλης, της 
αντίστοιχης χηµικής εξίσωσης και εφαρµογή της για 
ποσοτικούς υπολογισµούς. 

 
 
2 + 3 + 3 

 


	ÐÉÍÁÊÁÓ  É

