
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

 

 

∆οµή Οργανικών ενώσεων. 

1) Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: 

i) Η επικάλυψη δύο p τροχιακών µπορεί να οδηγήσει είτε σε σ- δεσµό είτε σε δεσµό π-. 

ii) Οι π- δεσµοί είναι πιο ασταθείς από τους σ- δεσµούς. 

iii) Το µήκος ενός π- δεσµού µεταξύ δύο ατόµων είναι µικρότερο από το µήκος ενός δεσµού 

σ- µεταξύ των ίδιων ατόµων. 

iv) Ένας διπλός δεσµός µεταξύ δύο ατόµων C, έχει µικρότερο µήκος από τον απλό δεσµό C-

C. 

v) Το µόριο του αιθενίου είναι επίπεδο και του αιθινίου γραµµικό. 

2) Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις: 

i) Οι τρεις άνθρακες στο µόριο του προπενίου, βρίσκονται πάνω στο ίδιο επίπεδο µε τέσσερα 

άτοµα υδρογόνου. 

ii) Στο µόριο του προπινίου τα τρία άτοµα του άνθρακα βρίσκονται σε µια ευθεία γραµµή. 

iii) Στο µόριο της αιθανάλης υπάρχουν 6 δεσµοί σ- και ένας δεσµός π-. 

iv) Στο άτοµο του υδρογόνου υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο σε τροχιακό s, ενώ στο µόριο του υ-

δρογόνου, υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια σε τροχιακό σ-. 

3) Να αντιστοιχήσετε τον κάθε µοριακό τύπο της στήλης (Ι) µε τον αριθµό και τα είδη των δε-

σµών που αναφέρονται στη στήλη (ΙΙ) που υπάρχουν στο µόριο το οποίο αυτός συµβολίζει. 

 
 

(Ι) 

µοριακός τύπος 

(ΙΙ) 

αριθµός και είδος δεσµών ανά µόριο. 

   Α.   Ο2 

   Β.   CΗ4 

   Γ.   Η2Ο 

   ∆.   C2Η4 

   Ε.   ΝΗ3 

1.    1σ και 1π 

2.    2σ 

3.    5σ και 1π 

4.    3σ 

5.    46 

6.    1σ και 3π 

7.    1σ και 2π 

 



 

Αντιδράσεις προσθήκης 

4) Να γραφούν οι εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων:   

α) Προσθήκη ΗΒr σε µέθυλο  προπένιο.  

β)  Προσθήκη Η2 παρουσία Νi σε 1-βουτίνιο.  

γ) Προσθήκη ΗΒr στο 2-βουτίνιο.  

δ) Προσθήκη νερού, παρουσία καταλυτών(;) σε 1-πεντίνιο. 

5) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

6) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων :  

 

7) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ε-

νώσεις. 

 

8) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ε-

νώσεις. 

α)   CH3-CYCΗ + Η2Ο  )  
Ηg/ΗgSΟ4/Η2SΟ4   (Α)  

CH3-CYCΗ + Η2  # 
 Νi

   (Β) #
+ΗCl

    (Γ) $ 
+ Μg

      (∆)  

(∆) + (Α) ! (Ε)  $  
+Η2Ο    (Ζ). 

β)    CH3-CO-CH3 + HCN ! (A) $  
+H2O    (B) $  

+H2O   (Γ)         

γ)  CH3-CYCΗ + Η2Ο )  
Ηg/ΗgSΟ4/Η2SΟ4   (Α) #

+Η2   (Β)  

(Γ) + (∆) ! (Ε)  $ 
+Η2Ο     (Β) 

δ)  (Α) + Η2Ο  )  
Ηg/ΗgSΟ4/Η2SΟ4   (Β)  

(Β) + (Γ) !(∆) $ 
+Η2Ο   CH3- C

| 
 Η- C

|   
Η-CH3 

                                                       CH3 ΟΗ   

 

CνΗ2ν-2 +  Η2Ο  !     (Α) 

CνΗ2ν-2  + Η2    !   (Β) $
+ HCl

     (Γ) #
+Mg

    (∆) 

(∆)  + (Α) !    (Ε) $ 
+Η2Ο 

  3,4-διµέθυλο –3-εξανόλη 

α) C6H5Br +Mg  !  (A) '
+CH3COCH3     (B) $ 

+H2O   (Γ) 

β) C6H5CH=O + (CH3)2CHMgCI  ! (∆)  $ 
+H2O   (E) 

                                         C
| 
H2CH3  

γ) (Z) + CH3MgCl !  (H)  $ 
+H2O    C6H5-C

| 
- CH3 

                                                                       OH 



 

 

9) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω χηµικές εξισώσεις  

 
α) ∆ιαθέτοντας  8,4g της ένωσης Α, πόσα γραµµάρια της ένωσης Ζ µπορούµε να παράγουµε, 

αν όλες οι αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές; 

β) Από την ένωση (Χ) να παρασκευαστεί CH3CΟΟΝα. 

γ) Χρησιµοποιώντας κάποιες από τις παραπάνω ενώσεις, να παρασκευάσετε αιθανικό ισο-

προπυλεστέρα. 

10) ∆ιαθέτουµε µια ποσότητα 5,2g αιθινίου, την οποία χωρίζουµε σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέ-

ρος υποβάλλεται σε κατεργασία ώστε να παραχθεί η ένωση (Α). Με το δεύτερο µέρος παρα-

σκευάζουµε την ένωση Β. Οι αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται παρουσιάζονται σχηµατικά 

παρακάτω. Με αντίδραση της Α µε την Β ένωση και υδρόλυση, παράγεται η ένωση Γ. Αν η 

σειρά των αντιδράσεων για την παρασκευή της (Α) έχει απόδοση 80%, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

αντιδράσεις είναι ποσοτικές. 

 
i) Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων. 

ii) Να υπολογίσετε το βάρος της ένωσης Γ που παράγεται. 

11) Να βρεθούν οι ενώσεις Α,Β και Γ στο παρακάτω σχήµα. 

 
i) Αν διαθέτουµε 8g της ένωσης Α, πόσα g του τελικού προϊόντος µπορούµε να παράγουµε, 

αν όλες οι αντιδράσεις είναι ποσοτικές; 

ii) Πώς χρησιµοποιώντας την ένωση Α και την µεθανάλη σαν µοναδικές οργανικές πρώτες 

ύλες, µπορείτε να παρασκευάσετε  την 2-µέθυλο-1-προπανόλη; 

12) 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-

δίβρωµοβουτάνιο. 

i) Βρείτε τους συντακτικούς τύπους των υδρογονανθράκων Α,Β και Γ. 

ii) Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος βρωµίου περιεκτικότητας 4% w/v που χρειάστηκε 

για την πλήρη αντίδραση 0,2mο: του υδρογονάνθρακα Γ. 

CH3CH2CH2CYCΗ + Η2Ο !    (Α)  

Α+ Η2  !     (Β)  

(C4Η8Ο)    +  (∆)  !  (Ε)  

(Ε) + Η2Ο !  (Β)  

                       C
| 
H3 

 (Α) #
Η2Ο

  (Β)  $ 
+ΗCN

   (Γ)  $  
+H2O

   CH3- C
|  
-COOH 

                      ΟH 

CHXCH  + H2   !     …..   $
+ HCl

      ……  $ 
+Mg

     (A) 

CHXCH  + H2O   # 
+…

     (B)  

(A) + (B)!    ……  #
+Η2Ο  

   (Γ) 

Α+ H2O (
H2SO4,   HgSO4 

 CH3-C
| 
 =O  (X) 

                CH3 

A $  
H2 /Ni

   B  $  
HCl

  Γ # 
Mg

    ∆  # 
 (X)  

 Ε  #
H2O

    Ζ 



 

13) Ποια είναι τα προϊόντα που προκύπτουν κατά την αντίδραση 1mol CHXCH µε Η2 αν χρησιµο-

ποιηθούν: α) 1mol, β) 2mol γ) 1,5mol, δ) 3mol, ε)  0,5mol Η2; 

 

 

 



 

Αντιδράσεις απόσπασης 

14) Να γραφούν οι εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων:  

i) Αφυδάτωση της 1,4-βουτανοδιόλης παρουσία θειικού οξέος.  

ii) Επίδραση αλκοολικού ΚΟΗ σε 4-χλώρο-5-µέθυλο-1-εξένιο.  

iii) Προσθήκη 1mol Η2 σε i) 1mol 1,3-βουταδιενίου και ii) σε 0,5mol 1,3-βουταδιενίου.  

iv) Προσθήκη 2mol ΗΒr σε µέθυλο-1,3-βουταδιένιο.  

15) Να βρεθούν οι οργανικές ενώσεις (Α), (Β), (Γ) στις παρακάτω σειρές αντιδράσεων:  

 

16) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων:  

 

i) Να µετατρέψετε: α)  το 1-βρώµο-βουτάνιο σε 2-βρώµο-βουτάνιο,  

     β) το 2-χλώρο-3-µέθυλο βουτάνιο σε 2-χλώρο-2-µέθυλο βουτάνιο. 

     γ) το προπένιο σε προπίνιο. 

17) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ε-

νώσεις. 

 

18) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω χηµικές εξισώσεις  

 

19) Γράψτε τον συντακτικό τύπο της 1-βουτανόλης, καθώς και το συντακτικό τύπο µιας ένωσης 

που εµφανίζει µε την 1-βουτανόλη ισοµέρεια οµόλογης σειράς.  

i) Εξηγήστε γιατί, αν αφυδατωθεί η 1-βουτανόλη προς το αντίστοιχο αλκένιο Β και στη συ-

νέχεια προστεθεί νερό σ’ αυτό το αλκένιο, προκύπτει οργανική ένωση που δεν είναι η 1-

βουτανόλη. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις.  

ii) Υπολογίστε τον όγκο σε stp του αλκενίου Β που µπορεί να παραχθεί αν αφυδατωθούν, σε 

κατάλληλες συνθήκες, 14,8g 1-βουτανόλης.  

CH3-CH2-CH2-OH $  
H2SO4

    (A) "
Br2

    (B) #
KOH

   (Γ)  # 
H2O 

   (∆) 

            
            ......... 

(∆) + $  
Η2Ο

    (Ε)   #  
Η2
   CH3CH2CH2ΟΗ 

α) CH3CH2OH %  
H2SO4

  (Α)  #
+HCl

    (Β) $
+NαΟΗ

      (Γ) 

β) CH3CH=CH2 $ 
+HBr     

(∆)  #
+Mg   

 (Ε)  #
νερό

   (Ζ) 

γ) Χ+ΚΟΗ(αλκοόλη) !CH3CΗ=CΗCH3 (Α) #
+Cl2        Β  $

+2ΚΟΗ
   Γ $

+ Η2Ο    ∆. 

CH3-CH2-CH2-CI $
+NαOH

 ..............  $
+HCl     

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

CH3-CH2-CH=CH2  $ 
+HCl

    ...............  $
+NαΟΗ

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

CH3-CH=CH-CH3   #
+Cl2 

    ................... $
+NαOH  

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

CH1CH  "
+Η2

     .........#
+ΗCl

 ........#
+Mg

     (Α) 

CH1CH  $ 
+H2O

      (Β) 

(A) + (B)!  ........  # 
H2O      

Γ 

 

170°C
 

Ni
 



 

iii) 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. 

20) 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 βρώµιου στο Γ προκύπτει η ένωση 1,2-

δίβρωµοβουτάνιο. 

i) Βρείτε τους συντακτικούς τύπους των υδρογονανθράκων Α, Β και Γ. 

ii) Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος βρωµίου περιεκτικότητας 4% w/v που χρειάστηκε 

για την πλήρη αντίδραση 0,2mοl του υδρογονάνθρακα Γ. 

21) Ποσότητα αιθανόλης ίση µε 23g θερµαίνεται µε Η2SΟ4 στους 170°C. Η οργανική αέρια ένωση 

που παράγεται απαιτεί για πλήρη αντίδραση 300mL διαλύµατος Βr2 σε CCΙ4, περιεκτικότητας 

16% w/v, οπότε προκύπτει η ένωση Β. 

i) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης αφυδάτωσης της αιθανόλης. 

ii) Η ένωση Β θερµαίνεται µε περίσσεια αιθανολικού διαλύµατος ΚΟΗ και παράγει την ένω-

ση Γ. Ποιος ο τύπος και ποια η µάζα της ένωσης Γ; 

iii) Προσθέτουµε νερό, στις κατάλληλες συνθήκες στην ένωση Γ, οπότε παίρνουµε ένωση ∆. 

Βάζουµε να αντιδράσει η ένωση ∆ µε 0,4mοl ισοπροπυλοµαγνησιοιωδίδιου και µε υδρό-

λυση προκύπτει η ένωση Ε. Ποιος ο τύπος και η µάζα της ένωσης Ε; 

22) Το προπενικό οξύ (Α), µπορεί να παρασκευασθεί από το ακετυλένιο, µε δύο διαφορετικούς 

τρόπους:  

i) Το ακετυλένιο (CΗYCΗ) µε προσθήκη  HCI, δίνει ένωση  (Β), η οποία, µε θέρµανση µε 

KCN  δίνει ένωση (Γ), που µε υδρόλυση παρέχει το προπενικό οξύ.  

ii) Το ακετυλένιο µε προσθήκη νερού, στις κατάλληλες συνθήκες, µετατρέπεται στην ένωση 

(∆), στην οποία προστίθεται HCN, δίνοντας ένωση (Ε) η οποία αφυδατώνεται στους 

180°C, παίρνοντας την ένωση (Γ), που µε υδρόλυση παρέχει το προπενικό οξύ.   

α) Γράψτε τις  χηµικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων. 

β) ∆ώστε τις αντιδράσεις πολυµερισµού του ακετυλενίου και των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆.  

 



 

Αντιδράσεις υποκατάστασης 

23) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις 

 

24) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις 

 

25) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις 

 

26) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις 

 

27) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

28) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

29) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

α)   ........................... + Να  ! CH3C YCΝα  + .......  

CH3CYCΝα + CH3CΗClCH2CH3 ! .................... 

β)  CH3CH2C
|
ΗCH3 + ΚCΝ !  ........................... 

    Βr   

γ)  CH3CH2CΗ2ΟΝα + CH3C
|
ΗCH2CH3 !..............................  

                                      Cl 

δ)  CH3-C
|
Η-CH3 + ΝΗ3 ! ................ 

    J  

 

CH3CΗ2ΟΗ + Να ! .................................(Α)  

(Α)........................+ .................................! CH3ΟCH2CH3+ ................. 

CH3-CY CΗ + Να ! ...............................(Α)  

(Α) ................................+ .................................... ! CH3-CYC-C
|
 Η-CH3 

                         CH3 

 

• CH3-CYCH + Na !……………………….. (A) + ……..  

(A) ……………….…. +……….. ! CH3-CYC-CH3 + 

• HCYCH + 2Na ! ……………….……. (A) + ……  

(A) ……………….. + 2CH3Cl ! ………………….. 

• HCOONa + CH3-CH2-Br ! 

• CH3-CHCl-CH3 + CH3COONa ! 

• CH3Cl + CH3ONa ! 

• CH3-CH2-J + ………………. ! CH3-CH2-O-C
|
H-CH3  +     

                                                                          CH3 

 

i) CH3Cl + NaOH $ 
H2O         

ii) CH2BrCH2CH3 + KOH   $ 
H2O         

iii) CH3-C
|
H-CH3  + NaOH  $ 

H2O          

        Cl 



 

30) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

31) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

32) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων : 

 

33) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων  

  

34) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων  

 

35) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις, προσδιορίζοντας τις άγνωστες οργανικές ενώσεις 

στις παρακάτω αντιδράσεις  

 

CH3-CH2-C
|
Η-CH3 + ΑgΟΗ ! .............................................(Α)  

                 Βr  

(Α).................................... + Να ! ..................................(Β),  

(Β)........................+......................... (Γ) ! ............................2-µέθοξυβουτάνιο 

CH3J + Αg
+
ΟΗ

-
 ! ..........................(Α)  

(Α) .......................+ Να ! .....................(Β) + .............. 

(Β) .........................+ (Ισοπροπυλοχλωρίδιο) !.............................. 

 

CH3CH2CΟΟΗ + ΝαΗCΟ3 !........................................( Α),  

(Α)............................. + CH3-C
|
Η-CH3 !..........................  

                                                J 

 

α) CH3-CH2-J + ΚCN !   (A) &
+ H-OH/

 
H+

   (B) &
+ H-OH/

 
H+

   (Γ)  

β) CH<CH + H2O (
H2SO4 ,  HgSO4

    (∆) $
+ΗCN

   (Γ)  #  
Η+

   (Ε)  ' 
+ H-OH/

 
H+

   (Ζ) 
 

α) ................. + ...................   !   HCOOH + CH3CH2C
| 
HCH3  

                                                                                         OH 

β) A +AgΟΗ !
 
 CH3CH(OH)CH3 + AgBr 

 

γ) Β %  
SOCl2

    Γ  $  
NH3

  ∆  !   CH3CH2 C
| 
HCH3 

                                                                                             NH2 

δ) E $ 
NαOH      

Z   $  
RX

    CH3COOC
| 
HCH3 

 
                             

CH3
 

α) CH3CH2CH2Βr  $
ΝαCN 

   (A)  &
περ. Η2Ο.Η

+

  (B) 

      CH3CH2CH2Βr  (  
αλκ. δ.ΝaΟΗ

   (Γ)  '   
Η2Ο, Η

+

       (∆)  $
 +(Β)

     (Σ) 

β)  CH3-C
|
H-CH2-CH3 (Α) $ 

SOCl2
    Β $  

KCN
 Γ   % 

2H2O,H
+

  ∆  #
+(A)

   Θ  

             OH 

      CH3- C
|
 H-CH2-CH3 (A)  #

+Nα
  Ε  #

+(Β)
   Ζ 

              OH 



 

36) Να συµπληρωθούν οι σειρές των χηµικών εξισώσεων 

 

37) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις, βρίσκοντας και τους συντακτικούς τύπους των ενώ-

σεων Α, Β και Γ (διαφορετικές για κάθε υποερώτηµα) 

 

38) Να αντιστοιχίσετε τα αλκυλαλογονίδια της Α στήλης µε τις ενώσεις που παράγονται µε µια 

αντίδραση, της στήλης 2. 

i) CH3Cl 

ii) CH3CH2J 

iii) CH3CΗClCH2CH3 

iv) CH3CH2CH2Cl 

v) CH3CΗΒrCH3 

vi) CH3CH2ΟΗ 

α)    CH3ΟCH3 

β)    CH3CΟΟCH2CH2CH3 

γ)    ΗCΟΟC
|
ΗCH3 

                   CH3 

δ)    CH3CH2C
|
ΗCΝ 

                     CH3 

ε)    CH3CH2ΟΝα 

στ) CH3CH2CYCCH2CH3 

39) Να γίνουν οι παρακάτω µετατροπές 

 

40) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις: 

• CH3CH2Cl ! CH2=CH2 ! CHYCH ! CH3CH=O !  

  

! CH3CH2CH(OH)CH3 ! CH3-CH2- C
| 
H-O-CH2-CH3  

                                                                CH3  

• CH2=CH2 ! CH3CH2CN ! CH3CH2COOCH2CH3 

• CHYCH ! CH3CH=O ! CH3C
| 
H COOH ! CH3C

| 
HCOOCH2CH3  

                                                 OH                          OH 

• CHYCH ! CH2=CHCl ! CH2=CH-CYCH ! CH2=CH-COCH3 

α)  CHYCH $ 
2Nα

      A # 
.......

      CH3CH2C Y CCH2CH3 

β)  Α %
αλκ.ΚΟΗ

   Β  $  
ΗCl

     Γ # 
.....     

    CH3CH2C
| 
ΗCH3  

                                                                            NH2 

γ) CH3CH2CΗClCH3  #
KOH

     A % 
Br2, αλκ     

B   &
αλκ. NαOH

   Γ $
H2O,Η

+  
   ∆ 

CH3CH2Cl (Α) #
+Μg

   (Β)  $ 
+…….       

CH3CH3 

(A)   $ 
+………

     (Γ)   $
+……

          CH3CH2COOH   

(Α) + …….  !   …  # 
Βr2

       ……  %
NaOH (αλκ)

    ……. #
 +Να

      ….. 

……  #
+(A)

       ……… $
+H2O

        …...  $ 
+(B)

      ………  $ 
+H2O

      ………  

   

'
H2SO4    (170°C)

      CH3CH=C
| 
-CH2-CH3  

                                           CH3 



 

 

41) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να 

γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

 

42) Με θέρµανση µιας ένωσης (Α) µε αλκοολικό διάλυµα ΚΟΗ και στη συνέχεια µε πολυµερισµό 

του προϊόντος έδωσε το πολυµερές: -C(CH3)2CΗ(CH3)C(CH2)2CΗ(CH3)- .  

Η ένωση (Α) είναι:  

 α. µεθυλο-2-βουτένιο.       β. 2-χλώρο-3-µέθυλοβουτάνιο   

 γ. 2-χλώρο-2,3-διµεθυλοβουτάνιο    δ. 1-χλώρο-3-µεθυλοβουτάνιο. 

43) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις. 

 

44) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις. 

 

45) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις. 

CH2=CH2  )  
πολυµερισµός

          

CH3-CΗ=CH2   (
πολυµερισµός

          

CH2=CΗCl   ) 
πολυµερισµός

          

CH3-CΗ=CΗ-CH3   ) 
πολυµερισµός

          

C6H5-CH=CH2   )  
πολυµερισµός

          

CH ≡ CH + HCl !                       (A)   

(A)                          + KCN !    ………………  (B)  

(Β)  )  
πολυµερισµός

           

(Β) + Η2Ο   #
ΟΗ

-

            

CH2=CH-CH=CH2   )   
πολυµερισµός

          

CH2=C
|
-CH=CH2   )  

πολυµερισµός
           

         CH3 

CH2=C
|
-CH=CH2   )  

πολυµερισµός
           

          Cl 

1. CH3CΟΟΗ  + CH3ΟΗ       !    

2. CH3CΟΟΝα  + CH3Cl        ! 

3. CH3CΟCl  + CH3ΟΝα        ! 

 

CH3-CH2-C
| 
H-CH3  (Α) '   

ΝaΟΗ  30%     
(Χ) # 

ΗΒr
    (∆) 

                 Cl 

(A) '   
ΝaΟΗ  70%

      (B)  #
+Να

      (Γ) # 
+∆
      (Ε) 

 (Α)  $
+ ……

       (Χ)  %
+ Βr2/CCl4 

    (Ζ)  $
ΝaΟΗ

    (Θ) $  
Η2Ο

     (Λ) 



 

 

46) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, βρίσκοντας και τους Σ.Τ, των 

ενώσεων. 

       

47) Μια ποσότητα χλωροαιθανίου χωρίζεται σε τέσσερα ίσα µέρη, το καθένα από τα οποία αντι-

δρά σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα. Η ένωση (∆) χωρίζεται επίσης σε δύο ίσα µέρη, το ένα 

εκ των οποίων αντιδρά µε ΗCl, ενώ το άλλο αποχρωµατίζει 200ml διαλύµατος Βρωµίου σε 

CCl4 περιεκτικότητας 4% κ.ο. (w/v). 

 
i) Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις 

αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

ii) Πόσα γραµµάρια της ένωσης (Γ) παράγονται; 

iii) Πόσα  mο: της ένωσης (Π) παράγονται συνολικά; 

48) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις στο παρακάτω σχήµα. 

 

49) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του παρακάτω σχήµατος. 

CHXXXXCH 

                              +H2O                      +HCl 

(Θ)  - 
+Η2        (∆)                                  (Α)  (

πολυµερισµός
  ……… 

                        +  ΗCΝ                               +   ΚCΝ    

                       (Ε)                               (Β)  (
πολυµερισµός

  ……… 

                 + Η2Ο   Η
+
                          + Η2Ο  ΟΗ

- 

                       (Ζ)                               (Γ)  (
πολυµερισµός 

  ………. 

                        +   (Θ)                                +    (Θ) 

                       (Ι)                                (Λ) 

CH2=CH-CYCH  (Α) #
+H2   ………………   (

πολυµερισµός
    …………. 

 (Α) $
+ΗCl

    …………….     )   
πολυµερισµός

      …………. 

(A) + H2O  )
H2SO4/HgSO4/Hg    …………..   )   

πολυµερισµός
    …………. 

(A)  $ 
+H2   …..  $

+H2   …………..  )   
πολυµερισµός

     ………………. 

CH3CH2Cl  $
AgΟΗ

    (Α) # 
Nα

    (Β) 

CH3CH2Cl   #
ΚΟΗ   

( Γ)  $ 
HCI

     (Μ)  $ 
KCN

 (Ν)  % 
2H2O,H

+

  (Π) 

 CH3CH2Cl  $  
KOH 

   ∆  # 
Br2  

   Ε  $
NαΟΗ

     Ζ   # 
Nα

  Μ 

CH3CH2Cl   #  
Μ
 Θ   $

H2O, H
+

   Ι  $ 
NαΟΗ

 Κ + Λ S 

Κ  #  
H+

     Π 

C3H6O (Χ) " 
H2
   (Α) $

SOCl2 
  (∆) #

NaOH
  (Ε) #  

Br2
   (Z) $

KOH αλκ
    (H)  #

H2O
    C3H6Ο  (Χ) 

                                
Nα
   (Γ) #

+∆
      (Θ) 

                                H2SO4, 170°C            (Λ)
 



 

 

50) Για το παρακάτω σχήµα δίνονται ότι η ένωση (Α) έχει τύπο CνΗ2ν+1CΙ και είναι διαφορετική 

από την ένωση (Γ). Εξάλλου από 15,7g της ένωσης (Α) µπορούν να παραχθούν 12g της ένω-

σης (∆). 

 
i) Να προσδιοριστεί ο συντακτικός τύπος της ένωσης (Α). 

ii) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αναφέρονται. 

51) Ορισµένη ποσότητα αιθυλοχλωριδίου τη χωρίσαµε σε δύο ίσα µέρη. ∆ιαλύσαµε το πρώτο µέ-

ρος σε άνυδρο αιθέρα και προσθέσαµε περίσσεια νατρίου, οπότε παράχθηκε ένα αέριο Α ό-

γκου 4,48L σε stp. Στο δεύτερο µέρος του αιθυλοχλωριδίου προσθέσαµε περίσσεια ΑgΟΗ και 

σχηµατίστηκε µία οργανική ένωση Β. 

i) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν. 

ii) Υπολογίστε τη µάζα της ένωσης Β που παράχθηκε. 

52) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις του παρακάτω σχήµατος: 

 

53) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις του παρακάτω σχήµατος: 

 

54) ∆ιαθέτουµε µια ποσότητα CH3CH2CΙ το οποίο χωρίζουµε σε τέσσερα ίσα µέρη, καθένα το 

οποίο υποβάλλεται στις κατεργασίες του παρακάτω διαγράµµατος. 

 

Με δεδοµένο ότι η ποσότητα της ένωσης (Γ) που παράγεται είναι 7,2g από την οποία παίρ-

νουµε 14,3g της ένωσης (Χ), ζητούνται: 

i) Να βρεθεί η ένωση CνΗ2νΟ. 

CHXCH 

       +  HCl            +    Na 

      (Β)      +       (Γ) ! (∆) #  
Η2   (Ε) (

 πολυµερισµός
   (Ζ) 

CHXCH + Na ! ……+ (A) 

                                                 ! (Γ) # 
Η2    (∆) (

πολυµερισµός
  …. 

CH3-CXCH + HCl  !  (B) 

(A)   / 
H2SO4/H

Hg

gSO4      H2O+                        +Να ! (Θ) #
+ (Γ)

    (Λ)       

+ 

(∆)   ,
Mg

   (Γ)  ,
HCl

   (B)     
+H2               + ΗCl    (M)  #

+(Θ)
     (Ν)                  

SSSS                                                                                   
πολυµερισµός

    (Σ) 

(Ε)  $
+ Η2Ο       (Ζ)  #

+Να
   (Π)  #

+(Μ)
   (Ρ)           

CHXXXXCH 

    CνΗ2νΟ + (Α) !(Β)   %   
+Η2Ο        (Γ)  

               + Μg                                                                        (Χ) 

                                          $
+ΚCΝ

   (∆) $
+2Η2Ο     (Ε)       

                           
+ …….

  (Ζ) #
+Να

     (Θ)  
             CH3-CH2-Ο-CH2-CH3

   

 CH3CH2Cl 

                   (Λ) $
+2Η2Ο     (Θ) $

+ΗCΝ
      (Α)  %NaOH αλκ   (∆)  $+ΗCl     (Γ)  

(M)                                                                +NaOH (Η2Ο)                                     (Ζ) 

                                                                   (∆)  



 

ii) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις και να προσδιορισθούν οι συντακτικοί τύποι των 

ενώσεων που αναφέρονται. 

iii) Να υπολογισθεί η µάζα του παραγόµενου αιθέρα. 

55) Μια ποσότητα 84g ενός αλκενίου αντιδρούν µε ΗCΙ δίνοντας ένωση Α. Με θέρµανση της Α 

µε ΚCΝ παράγεται ένωση Β. Με υδρόλυση σε όξινο περιβάλλον, παράγονται 176g ένωσης Γ. 

i) Να βρεθούν οι ενώσεις Α,Β και Γ. 

ii) Από το αρχικό αλκένιο να παρασκευαστεί η ένωση 2,3 διµέθυλο-2-βουτανόλη (ένωση ∆). 

iii) Πόσα g της ένωσης ∆ µπορούν να παρασκευασθούν από την αρχική ποσότητα του αλκενί-

ου;   

Όλες οι αντιδράσεις θεωρούνται ποσοτικές. 

56) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να 

γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

 

57) Με προσθήκη νερού σε κατάλληλες συνθήκες σε 8,4g ενός αλκενίου (Α), λαµβάνουµε µια 

ένωση (Β), η οποία αφού αποµονωθεί, αντιδρά µε νάτριο, οπότε ελευθερώνονται 2,24L αερίου 

σε stp και προκύπτει οργανική ένωση (Γ). 

i) Να βρεθούν οι Συντακτικοί τύποι των ενώσεων (Α), (Β) και (Γ). 

ii) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που παριστάνονται στο παρα-

κάτω σχήµα. 

 
iii) Αν η ένωση  (Υ) έχει σχετική µοριακή µάζα Μr=84.000 να γράψετε την αντίδραση 

πολυµερισµού. 

58) Αέριο αλκένιο όγκου 4,48L σε stp αντιδρούν µε HCI. Το προϊόν αντιδρά µε αιθοξείδιο του να-

τρίου, οπότε παράγονται 17,6g οργανικής ένωσης. Ποιο το αλκένιο και πώς από αυτό θα πα-

ρασκευάζατε οξύ µε ένα άτοµο άνθρακα περισσότερο; 

59) ∆ιαθέτουµε 3mο: µεθανάλης, το οποίο χωρίζουµε σε δύο ίσα µέρη Α και Β. Το Α µέρος ανά-

γεται και η ένωση που παράγεται, αντιδρά µε θειονυλοχλωρίδιο και η ένωση που παράγεται 

διαλύεται σε αιθέρα. Με προσθήκη µαγνησίου, λαµβάνουµε ένωση Χ. Βάζουµε να αντιδράσει 

                                                              (Φ) 

                                                                              +(Λ) 

            (Ζ)  -
 +Βr2           Α      $+ΗCl     (∆)  #+(Γ)    (Ε) 

   +ΚΟΗ     αλκ.                                                    +ΚCΝ 

            (Η) "
+Κ

   (Λ)                               (Μ) 

      +Η2Ο                                                                +Η2Ο 

            (Θ)                                            (Ν)  #
+Να

     (Σ)  #
+(∆)

    (Π)      

          +Χ                             (Υ)                           +(Β) 

          C5Η12Ο   #
+(Ν)

   (Ρ)                     (Π) 

Π
ο
λ
υ
µ
ερ
ισ
µ
ό
ς 

 

CH3-C
|
 H-CH3  $ 

SOCl2
    (Α)    $

+KCN  
   (Ζ)  % 

+2H2O  
    (Σ) 

        ΟΗ                                                                                                  C8Η16Ο2  

                                              
Μg
        Β #

+(Γ)
   (∆) $

+Η2Ο    (Ε)                                



 

η ένωση Φ µε το µέρος Β και µε υδρόλυση, λαµβάνουµε ένωση Υ µε απόδοση 80%. Να βρε-

θούν οι ενώσεις Χ και Υ και να υπολογισθεί το βάρος της ένωσης Υ. 

60) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που περιγράφονται στο παρακάτω 

σχήµα. 

 
i) Να ονοµάσετε τις ενώσεις  (Γ), (Χ), (Ε), (Ν) και (Σ). 

ii) Σε 9g της ένωσης (Γ) προσθέτουµε περίσσεια Να. Να βρεθεί ο όγκος του αερίου που 

παράγεται σε stp. 

iii) Αν η ένωση (Χ) έχει σχετική µοριακή µάζα Μr=12.500 να γράψετε την αντίδραση παρα-

σκευής της. 

61) Το οrlon είναι συνθετική υφαντική ίνα µε την εξής δοµή: 

  

Ποιο µονοµερές χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή του; 

62) Με θέρµανση µιας ένωσης (Α) µε αλκοολικό διάλυµα ΚΟΗ και στη συνέχεια µε πολυµερισµό 

του προϊόντος έδωσε το πολυµερές: -C(CH3)2CΗ(CH3)C(CH2)2CΗ(CH3)- .  

Η ένωση (Α) είναι:  

  α. µεθυλο-βουτένιο-2.       β. 2-χλώρο-3-µέθυλο-βουτάνιο   

  γ. 2-χλώρο-2,3-διµεθυλο-βουτάνιο   δ. 1-χλώρο-3-µεθυλο-βουτάνιο. 

63) Μάζα 39kg CH2=CΗ-CYCΗ αντιδρούν πλήρως µε HCl και δίνουν ένωση Α. Η ένωση Α πο-

λυµερίζεται µε απόδοση 80% δίνοντας το πολυµερές Β. Αν το Μr του πολυµερούς είναι 

53.100:  

i) Να βρεθεί η ποσότητα του πολυµερούς και  

ii) να γραφεί η εξίσωση της αντίδρασης πολυµερισµού 

iii)  
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Οξειδοαναγωγή 

1) Ποιο το προϊόν της πλήρους οξείδωσης: 

 

2) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις 

 

3) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, βρίσκοντας και τους Σ.Τ, των 

ενώσεων. 

 

4) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να 

γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

 

5) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να 

γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

C4H9OH  &
KMnO4,Η

+

    (Α)  $
+HCN

    (Β)  %
+H2O, OH

-

  (Γ) 

C4H9OH  (  
H2SO4, 170°C

   (∆)  # 
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     (Ε)  (
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• CH3-C
|
H-CH3 + KMnO4 + H2SO4 !  

       OH 

• CH3-C
|
Η - CH3 + Κ2Cr2O7  +  H2SO4 !  

        OH 

• CH3-CH=O +  Κ2Cr2O7  +  H2SO4 ! 

• HCOOH +  Κ2Cr2O7  +  H2SO4 ! 

• C
|
OOH  + K2Cr2O7 + H2SO4 ! 

COOH  

C4Η10Ο  &
Κ2Cr2O7 /Η

+

    (Α)  '
AgNO3 – ΝΗ3

       κάτοπτρο 

C4Η10Ο  ' 
Η2SΟ4, 170°C

   (Β)  % 
Η2Ο, Η

+

  (Γ)  '  
ΚΜnΟ4/Η

+

  δεν αντιδρά 

C4Η10Ο  $  
ΡCl3

      (∆) # 
Μg

     (Ε)  #
+Α

      (Ζ) #
Η2Ο

     (Θ)    

(Β)  )      
πολυµερισµός

       (Η) 



 

 

6) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να 

γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

 

7) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να 

γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

 

8) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων: 

 

9) ∆ύο οργανικές ενώσεις έχουν τον ίδιο µοριακό τύπο C3Η6Ο2. Ένα ισοµοριακό µίγµα 14,8g 

από τις δύο αυτές ενώσεις αντιδρά µε περίσσεια Νατρίου, οπότε παράγονται 1,12l αερίου σε 

stp. Το µίγµα που παράγεται  υδρολύεται πλήρως. Προσθέτουµε περίσσεια ΝaΟΗ και µετά 

την αντίδραση θερµαίνουµε και συλλέγουµε την πτητική ένωση Χ, την οποία χωρίζουµε σε 

δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αντιδρά µε θειονυλοχλωρίδιο παίρνοντας ένωση Α, ενώ το 

δεύτερο µε νάτριο, δίνοντας ένωση Β. Όταν αντιδράσει η Α µε την Β παράγεται διαιθυλαιθέ-

ρας. Αν όλες οι αντιδράσεις θεωρηθούν ποσοτικές, να βρεθούν:  

i) Οι δύο ισοµερείς ενώσεις µε τύπο C3Η6Ο2.  

ii) Το βάρος του ΝaΟΗ που απαιτήθηκε.  

iii) Η ποσότητα του διαιθυλαιθέρα που τελικά παράγεται. 

CH3-C XCΗ  + Η2Ο  !    (B) 

 (A)  ' 
K2Cr2O7, H

+

     (B) 

(B)  '  
CH3CH2ΜgJ

    (Γ) $   
H2O

    (∆)  #
+Na

      (Ε) 

 CH3CH2ΟΗ ( 
 + Κ2Cr2Ο7 , Η

+

  Α & 
ΝαCΝ, Η+

    Β   "  
Γ
    ∆  # 

Η2     CH3CH2CΝ %
2 Η2Ο,Η

+

   Ε 

                                                                                     +ΝαΟΗ                       

             
+ Ε

                     Σ  ,
+Θ  

  Η -
SΟCl2    CH3CH2ΟΗ

              
 

 

CH3-C
|
 H-CH3  $ 

SOCl2
     A     $ 

+KCN  
 E  &  

+2H2O  
    Σ 

        ΟΗ                                  Μg       
Β
                            

                                                                         ∆ #
Η2Ο

     Ζ  (    
ΚΜnΟ4, Η

+

      Σ 

                            Χ  (  
Κ2Cr2Ο7, Η

+

       Γ  

α) CH3C
| 
HCOOH  $ 

NαΟΗ   
(Ζ)  #  

H+

   (Θ)   #
Η2Ο   (Η)   $ 

ΝαCΝ
    RCΗ=Ο 

             Cl 

β) CH3 CH2 C
|  |
 - CH3  #

H2, Νi 
  (A) $ 

SOCl2
   (B) 

                      O 

       Γ  #
AgOH

    (∆)  # 
Nα

 (Ε)  # 
+B

   C6H14O 

γ) CH3CH2CH2CH2Cl # 
Μg

   K  $   
H2O

    (Λ)  # Η2   Μ  $
Η2SΟ4    RΟΗ &

ΝαΟΗ/J2    CΗJ3. 

δ) Α  & 
ΝaΟΗ, J2       

CHJ3,    

           
+Να

      B + ∆ !
    

CH3OC
| 
HCH2CH3 

             Γ    
SΟCl2 

       
                  CH3

 



 

10) ∆ίνεται το σχήµα 

 
i) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων C3Η6Ο και Α, Β και Γ 

ii) Ποιος ο ελάχιστος όγκος υδατικού διαλύµατος ΚΜnΟ4 0,2Μ οξινισµένου µε Η2SΟ4 απαι-

τείται για πλήρη οξείδωση ενός ισοµοριακού µίγµατος από C3Η6Ο και της ένωσης Β µάζας 

11,8g; 

11) Πώς θα µπορούσαµε από την µέθυλο-1-προπανόλη (Α), να παρασκευάσουµε την ένωση 2,2,4 

τριµέθυλο-3-πεντανόλη (Β); 

i) Αν διαθέτουµε 0,4mο: της ένωσης (Α), πόσα γραµµάρια της ένωσης (Β) µπορούµε να πα-

ράγουµε; 

ii) Πόσα mL όξινου διαλύµατος Κ2Cr2Ο7 0,1Μ απαιτούνται για πλήρη οξείδωση 0,4mο: της 

ένωσης (Α); 

iii) Πόσα mL από το ίδιο διάλυµα Κ2Cr2Ο7 απαιτούνται για πλήρη οξείδωση 0,4mο: της ένω-

σης (Β); 

12) Τέσσερα όµοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχουν το καθένα µία από τις ενώσεις: 1-προπανόλη, 

προπανάλη, προπανόνη, 2-προπανόλη. 

i) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους των τεσσάρων αυτών ενώσεων και εξετάστε ποιες από 

τις παραπάνω ενώσεις εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια και τι είδους. 

ii) ∆ιαπιστώθηκαν τα εξής: 

α. Αποχρωµατίζουν ξινισµένο διάλυµα ΚΜnΟ4 (∆ιάλυµα ∆1) µόνο τα περιεχόµενα των 

δοχείων Α, Β και ∆, ενώ το περιεχόµενο του δοχείου ∆ αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα 

ΑgΝΟ3. 

β. 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.  

iii) Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές βρείτε το περιεχόµενο του καθενός από τα δοχεία Α,Β,Γ 

και ∆. 

iv) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων µε βάση τις οποίες µπορούµε να παρα-

σκευάσουµε τις ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία Β και Γ από τις ενώσεις που περιέχο-

νται στα δοχεία ∆ και Α αντίστοιχα. 

v) Γράψτε την χηµική εξίσωση της αντίδρασης µίας µόνο από τις τέσσερις αρχικές ενώσεις 

µε νάτριο και υπολογίστε τον όγκο του αερίου σε stp που θα ελευθερωθεί, αν αντιδράσουν 

0,2mο: από αυτή την ένωση. 

13) 18g µίγµατος προπυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης οξειδώνονται πλήρως προς καρβονυ-

λικές ενώσεις, από 600ml όξινου διαλύµατος ΚΜnΟ4. Με το παραπάνω µίγµα των καρβονυλι-

κών ενώσεων, µπορεί να αντιδράσουν πλήρως 400ml φελίγγειου υγρού, που περιέχει 

12,5%κ.ο. ένυδρο θειικό χαλκό (CuSO4.5H2O).   

i) Ποια η κανονικότητα του διαλύµατος του ΚΜnΟ4.  

ii) Ποια η κατά βάρος σύσταση του αρχικού µίγµατος των δύο αλκοολών  

iii) Πόσα γραµµάρια 2-µέθυλο πεντανόλης-3 µπορούν να παρασκευαστούν, από τις παραπάνω 

ποσότητες των δύο αλκοολών. 

14) Εστέρας Α υδρολυόµενος δίνει ένα οξύ Β και µια αλκοόλη Γ. Η Γ δίνει την αλοφορµική αντί-

δραση ενώ µε εύκολη οξείδωση δίνει την Β. Να βρεθούν οι ενώσεις Α, Β, Γ.  

• C3Η6Ο + CuSΟ4 + ΝαΟΗ ! Cu2Ο + Α + … 

• C3Η6Ο  + Η2  ! Β. 

• Α + Β ! Γ 



 

15) Ποσότητα εστέρα Α µε τύπο C7Η14O2 υδρολύεται οπότε σχηµατίζονται 3,7g οξέος Β και 3,7g 

αλκοόλης Γ η οποία δίνει την αλοφορµική αντίδραση.   

i) Ποιος ο Σ.Τ. του Α;  

ii) Πόσος όγκος διαλύµατος Ca(OH)2 0,5Μ απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση του οξέ-

ος Β;  

iii) Ποια τα δυνατά προϊόντα αφυδάτωσης της Γ; Να αναφερθούν οι κατάλληλες συνθήκες και 

οι απαιτούµενοι καταλύτες.   

iv) Πόσα ml διαλύµατος ΚΜnΟ4 0,2Μ οξυνισµένου µε Η2SO4, απαιτούνται για την πλήρη ο-

ξείδωση της ποσότητας της Γ.  

v) Στο οργανικό προϊόν της οξείδωσης επιδρά J2 παρουσία ΚΟΗ. Ποια η µάζα του στερεού 

υπολείµµατος. 

16) Πόσα ml διαλύµατος διχρωµικού καλίου 0,5Μ χρειάζονται για την οξείδωση των 19,2g µεθυ-

λικής αλκοόλης :   

α)  σε φορµαλδεΰδη,   

β)  σε µυρµηκικό οξύ και   

γ)  σε διοξείδιο του άνθρακα;  

17) 12g κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης οξειδώνονται προς µίγµα οργανικών ενώσεων Α και 

Β. Το 1/5 του µίγµατος χρειάζεται 30mΙ διαλύµατος ΝaΟΗ 1Μ για πλήρη εξουδετέρωση. Άλ-

λο 1/5 του µίγµατος χρειάζεται 100ml διαλύµατος ΚΜnΟ4 0,2Μ για πλήρη οξείδωση. Ποια η 

αλκοόλη και ποιες οι ενώσεις Α και Β; 

18) Ένα ισοµοριακό µίγµα µάζας 92g αποτελείται από δύο πρωτοταγείς κορεσµένες µονοσθενείς 

αλκοόλες. Το µίγµα αυτό οξειδώνεται προς τα αντίστοιχα οξέα, για την εξουδετέρωση των ο-

ποίων απαιτούνται 2,5l διαλύµατος ΚΟΗ 0,8Μ. Αν οι αριθµοί των ατόµων άνθρακα στις δύο 

αλκοόλες, διαφέρουν κατά 2, να βρείτε τις αλκοόλες.  

 



 

Αντιδράσεις Οξέων – Βάσεων 

19) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω σειρές αντιδράσεων:  

 

20) Να συµπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεων:  

i) Επίδραση Να σε ισοµοριακή ποσότητα ακετυλενίου και επίδραση ισοπροπυλοβρωµιδίου 

στο οργανικό προϊόν.  

ii) Επίδραση 1mol Να σε 0,5mol ακετυλενίου και στη συνέχεια επίδραση περίσσειας 2-χλώ-

ρο βουτανίου στο οργανικό προϊόν.  

iii) ∆ιοχέτευση προπινίου σε αµµωνιακό διάλυµα CuCl.   

21) Να συµπληρωθεί η σειρά των χηµικών εξισώσεων:  

 

22) Να συµπληρωθεί η σειρά των χηµικών εξισώσεων:  

 

23)  Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων  

 

• CH3COOH + Na2CO3 ! ………. (A) + …………….. + ……  

(A) …………. + ………….! CH3COOCH3 + …. 

• CH3CH2OH + ……….. ! …………….. &
CH3CH2Cl   ………… 

• C6H5OH + NaOH! …………. % 
+CH3Cl  …………. 

• HCH=O #
+H2  …….. #

+Na
  ……..$

+H2O    ….. %
+SOCl2    ….. 

• CH3C
| 
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     CH3  

(A) + NH  ! …….  
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+Cl2     Α (  
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+Να    
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2Η2    Ε $

+ΚCΝ
   Ζ  

Ζ  $
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+

  Η $  
+Να

    Θ  $
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   Ι 

α)  CH2=CH2  #
+Cl2  Α  (  

+2ΚΟΗ, αλκ    
Β $ 

+Να      
Γ '

+ CH3CH2J     ∆.  

β)  CH3CH2CHCl2  ( 
+2ΚΟΗ,αλκ

   Α  $   
+Να

   Β  # 
+ Γ    

 CH3CXCCH2CH3.  

γ)   CH3CH2CHClCH2Cl ( 
+ΚΟΗ, αλκ

    Α #
+Η2    Β  $ 

+ΗCl
   Γ. 

δ)  ΗCXCΗ  #
+Να     

Α $
+CH3J    Β  #

+Να   
 Γ #

+∆
      CH3CXCC

| 
HCH3.  

                                                                                            CH3 

ε)  CH3 CCl2CH3 ( 
+2ΚΟΗ, αλκ

   Α $  
+Να      

Β # 
+ Γ

    ∆ $
+Η2Ο    C4Η8Ο.  

 

α) CH3-C
| 
H-CXCH + Nα     !    (A) )

+ισοπροπυλοχλωρίδιο
     ………..          

    CH3  

β) αιθοξείδιο του νατρίου + CH3CH2C
| 
HCH3  !     

                           Βr 

γ)   CH3CHBrCH3 + CH3CXCNα ! (B) 

δ) RCI + AgOH !  (Γ) #
+ Να    

  (∆) $ 
+RCl    

διισοπροπυλαιθέρας. 

 



 

24) Να συµπληρωθεί η σειρά των χηµικών εξισώσεων:  

 

25) Να γράψετε τις αντιδράσεις µε: Να, ΝaΟΗ, ΝΗ3 και ΝαΗCΟ3 των ενώσεων  

 

26) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων   

 

27) Να συµπληρωθεί η σειρά των χηµικών εξισώσεων:  

 

28) Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις:  

 

29) ∆ίνεται το παρακάτω σχήµα, όπου ν Q 3. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσε-

ων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. 

      ΟΗ                                                ΟΗ 

   α)             + Να!                        β)             + ΝαΟΗ! 

          ΝΗ2                                               ΝΗ2 

           ΟΗ                                                 ΟΗ 

   γ)            + ΗCl !                        δ)           + SOCl2 ! 

         NH2                                                NH2 
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  (B)  
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• CH3-NH-CH3 + HCl ! …. 
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|
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|
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     C
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|
H3                           CH3  

ε) CH3- CH-CH2-CH3 + CH3-CH-CH2-OK ! 

    ΟΗ    CΗYC   CΟΟΗ            CH2ΟΗ 



 

 

30) Περίσσεια Νατρίου αντιδρά µε 5g ουσίας Α. Πότε παράγεται µεγαλύτερος όγκος αερίου, όταν 

η ένωση Α είναι:  

 α. ακετυλένιο  β. µεθανόλη  γ. µεθάνιο  δ. φαινόλη  ε. αιθανικό οξύ. 

31) ∆ιαθέτουµε 22g µίγµατος µεθανόλης και αιθανικού οξέος. Με προσθήκη περίσσειας Να ελευ-

θερώνονται 6,72L αερίου σε s.t.p. Πόσα L αερίου ελευθερώνονται αν σε ίση ποσότητα µίγµα-

τος προσθέσουµε περίσσεια ΝaΟΗ; 

32) Κατά την αντίδραση µιας ποσότητας ακετυλενίου µε υδρογόνο, παρουσία Νι παίρνουµε 4,4g 

αερίου µίγµατος που δεν αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου υποχαλκού, αλλά απο-

χρωµατίζει 0,05mol διαλύµατος βρωµίου. Ποια είναι η ακέραια γραµµοµοριακή αναλογία του 

αρχικού µίγµατος που αντέδρασαν;  

33) Στο κυλινδρικό δοχείο του σχήµατος το οποίο κλείνεται µε 

ένα ευκίνητο έµβολο, περιέχονται 0,2mοL προπινίου. Βά-

ζουµε στο δοχείο αυτό, µε κατάλληλο τρόπο, ένα κοµµάτι 

νάτριο µάζας 0,46g και διαπιστώνουµε ότι το έµβολο άρ-

χισε να µετακινείται αργά και τελικά σταθεροποιείται σε 

ορισµένη θέση 

i) Εξηγήστε για ποιο λόγο µετακινήθηκε το έµβολο και προς ποια κατεύθυνση. 

ii) Υπολογίστε τη σύσταση των αερίων που περιέχονται τελικά στο δοχείο. 

iii) Εξετάστε τι θα συµβεί αν µετά την εισαγωγή του νατρίου εισάγουµε στο δοχείο µερικές 

σταγόνες νερού. 

Να θεωρήσετε αµελητέα την τάση ατµών του νερού, καθώς και τους όγκους των µη αερίων 

σωµάτων που πιθανόν περιέχονται στο δοχείο. Η θερµοκρασία παραµένει σταθερή. 

34) 45g ενός ισοµοριακού µίγµατος δύο ισοµερών κορεσµένων µονοσθενών αλκοολών που έχουν 

µοριακό βάρος 60 το χωρίσαµε σε τρία ίσα µέρη.  

Στο πρώτο µέρος προσθέσαµε περίσσεια νατρίου και ελευθερώθηκε ένα αέριο Α.  

Βρείτε: 

i) Τον κοινό µοριακό τύπο των δύο αλκοολών και το συνολικό αριθµό mοL αυτών που αντέ-

δρασαν µε το Να. 

ii) Τον όγκο σε stp του αερίου Α. 

iii) 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. 

iv) Τον όγκο σε stp, καθώς και την µάζα του υδρογονάνθρακα που µπορούµε να πάρουµε µε 

αφυδάτωση σε κατάλληλες συνθήκες των αλκοολών που αποτελούν το τρίτο µέρος του 

µείγµατος. 

35) Αλκίνιο  C4Η6 (Α) ενώ δεν αντιδρά µε Να, ούτε µε διάλυµα CuCl, υδρολύεται προς ένωση Β 

που δίνει αλοφορµική αντίδραση. Ποιες οι ενώσεις Α και Β; 

36) Ποσότητα 9,2g µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης αντιδρούν πλήρως µε νάτριο, οπότε 

παράγονται 2,24L αερίου σε stp και οργανική ένωση Α. Με αντίδραση της Α µε 0,1mο: CH3J 

παράγεται οργανική ένωση Β.  

i) Ποιος ο µοριακός τύπος της αλκοόλης;  

         
+Να

           Β                       
+Να   

        Ζ 

CνΗ2ν-2 $   
H2O

     A #  
H2
    Γ $ 

SOCl2    
∆  # 

+ Β 
  Ε  #

+Να
     δεν αντιδρά. 

           
ΗCl

      Η #   
Ζ
      Θ  # 

Βr2
       Ι 

                Τ= σταθερή 

 

    0,2mοl             ατµοσφαιρικός 

   CH3-CXCH         αέρας 



 

ii) Πόσα γραµµάρια της ένωσης Β παράγονται; 

37) Η ένωση C3Η8Ο µε επίδραση µεταλλικού Να ελευθερώνει ένα αέριο.  

i) Να γραφούν και να ονοµαστούν τα ισοµερή της ένωσης που έχουν την παραπάνω ιδιότη-

τα. 

ii) Ένα από τα παραπάνω ισοµερή (Α) αντιδρά µε θειονυλοχλωρίδιο δίνοντας οργανική ένω-

ση Β. Όταν αντιδράσει η ένωση (Β) µε κατάλληλη ποσότητα µεθυλοακετυλενίδιο του να-

τρίου, παράγονται 16,4g υδρογονάνθρακα (Γ), µε διακλαδισµένη αλυσίδα. Πόσα γραµµά-

ρια από το ισοµερές (Α) αντέδρασαν και πώς ονοµάζεται η ένωση Γ; 

iii) Πόσα γραµµάρια ενός εστέρα C4Η8Ο2 (∆) πρέπει να υδρολυθούν για να πάρουµε ίση 

ποσότητα από το ισοµερές (Α). Να ονοµαστεί ο εστέρας (∆). 

38) Κατά την αντίδραση µιας ποσότητας ακετυλενίου µε υδρογόνο, παρουσία Νi παίρνουµε 4,4g 

αερίου µίγµατος που δεν αντιδρά µε αµµωνιακό διάλυµα χλωριούχου υποχαλκού, αλλά απο-

χρωµατίζει 0,05mol διαλύµατος βρωµίου. Ποια είναι η ακέραια γραµµοµοριακή αναλογία του 

αρχικού µίγµατος που αντέδρασαν;  

 


