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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Θέµα 1

ο
  

1. Στο µόριο του αιθενίου περιέχονται: 

i. τέσσερις σ δεσµοί ii. έξι σ δεσµοί 

iii. πέντε σ και ένας π δεσµός iv. τέσσερις σ και δύο π δεσµοί 

(5 µόρια) 

2. Μια διαφορά στις χηµικές ιδιότητες φαινόλης και βενζοϊκού οξέος είναι: 

i. µόνο η φαινόλη αντιδρά µε Κ. 

ii. µόνο το βενζοϊκό οξύ αντιδρά µε ΚΟΗ. 

iii. µόνο το βενζοϊκό οξύ αντιδρά µε K2CO3. 

iv. µόνο η φαινόλη έχει όξινες ιδιότητές. 

(5 µόρια) 

3. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά µε Να και αποχρωµατίζει το όξινο 

διάλυµα KMnO4. 

i. 1- προπανόλη ii. 2-µεθυλο-2-προπανόλη 

iii. προπανικό οξύ iv. προπάνιο 

(5 µόρια) 

4. Ποια από τις παρακάτω αντιδράσεις δεν είναι αντίδραση προσθήκης; 

i. →+ 263 ClHC  ii. →+ 243 ClHC  

iii. →+ 262 ClHC  iv. →+ MgClCHOHC 363  

(5 µόρια) 

5. Με την επίδραση αιθανάλης σε κατάλληλο αντιδραστήριο Grignard και υδρόλυση 

του προϊόντος είναι δυνατόν να παραχθεί η αλκοόλη: 

i. 3-εξανόλη ii. 3-µεθυλο-2-πεντανόλη 

iii. 1-πεντανόλη iv. 2,3-διµεθυλο-2-βουτανόλη 

(5 µόρια) 

Θέµα 2
ο
 

1. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι ορθές ή λανθασµένες και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας: 

i. Κατά την πλήρη αντίδραση 0,5mol 2-βουτενίου µε HCl παράγονται 0,5mol 2-

χλωρο-βουτανίου. 

ii. αg CH2=CH2 απαιτούν για την πλήρη υδρογόνωση τους µεγαλύτερη ποσότητα 

υδρογόνου σε σχέση µε αυτή που απαιτούν αg CH3 32CHCCHC ≡ . 

iii. Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται µε φελίγγειο υγρό σε αλδεΰδες. 

iv. Κατά την αφυδραλογόνωση του 2-χλωρο-βουτανίου σχηµατίζεται 2-βουτένιο ως 

κύριο προϊόν. 

v. Ο σ δεσµός είναι ισχυρότερος από τον π, επειδή στον σ δεσµό έχουµε µεγαλύτερη 

επικάλυψη τροχιακών. 

vi. Όλες οι οργανικές ενώσεις που δίνουν αντιδράσεις προσθήκης, ανήκουν στην ίδια 

οµόλογη σειρά. 

vii. Η προσθήκη HCl στο προπένιο δίνει ως κύριο προϊόν το 1-χλωρο-προπάνιο. 

(14 µόρια) 

2. Εξάσκηση στη θεωρία !!!Σε κάθε περίπτωση να γραφούν οι χηµικές αντιδράσεις. 

i. Από ποιες καρβονυλικές ενώσεις και ποια αντιδραστήρια Grignard 

παρασκευάζονται οι αλκοόλες C3H8O;  

ii. Ποιες ενώσεις µε µοριακό τύπο C4H8O µε αντιδραστήριο Grignard και υδρόλυση 

δίνουν 2
ο
 ταγή αλκοόλη; 
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iii. Από ποιο αλκυλοχλωρίδιο και ποιο αλκοξείδιο του νατρίου µπορεί να 

παρασκευαστεί ο διαιθυλαιθέρας; Από ποια αλκοόλη και σε ποιες συνθήκες 

µπορεί να παρασκευαστεί επίσης; 

(4+3+4 µόρια) 

 

Θέµα 3
ο
  

6,15g ισοπροπυλοβρωµιδίου αντιδρούν µε Mg και το προϊόν χωρίζεται σε δυο ίσα 

µέρη. Το 1
ο
 µέρος αντιδρά µε φορµαλδεΰδη, το νέο προϊόν Α υδρολύεται και η ένωση 

Β που προκύπτει οξειδώνεται πλήρως από όξινο διάλυµα KMnO4 στην ένωση Γ.  

i. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ.    (8 µόρια) 

ii. Να γραφεί η πλήρη αντίδραση της οξείδωσης της Β στην Γ.    (5 µόρια) 

iii. Η ένωση Γ διαλύεται σε νερό και προκύπτουν 125mL διαλύµατος ∆1.Ποιό είναι το 

pH του ∆1;      (5 µόρια) 

iv. Το 2
ο
 µέρος αντιδρά µε αιθανάλη και το προϊόν υδρολύεται και παράγεται η 

ένωση Ε. Ποια είναι η µάζα της Ε; ∆ίνονται για την Γ Κα = 6105 −⋅  και 

.1,12,80 ===Α HCBr ArArr     (7 µόρια) 

 

Θέµα 4
ο
  

∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα που αφορά το σχηµατισµό της ένωσης C4H6. 
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i. Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ και Η και να γραφούν 

αναλυτικά οι αντιδράσεις.  (13 µόρια) 

ii. Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις: 

1. Αποχρωµατίζουν διάλυµα Br2/CCl4; 

2. Αποχρωµατίζουν όξινο διάλυµα KMnO4; 

3. Αντιδρούν µε I2 και NaOH; 

4. Αντιδρούν µε νερό;   

Να γράφουν οι αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. (3+3+3+3 µόρια) 
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Απαντήσεις: 

Θέµα 1
ο
  

.5,4,3,2,1 iiiiiiiiiiii →→→→→  

 

Θέµα 2
ο
  

1. Λ→Λ→Σ→Σ→Λ→Σ→Σ→ viiviviviiiiii ,,,,,,  

2. i. CH3CH2CH2OH MgXCHCHOHCH 23,=→  και 

., 3333 MgXCHOCHCHCH

OH

CHCH =→  

ii. CH3CH2CH2CH=O και .

3

3 OCH

CH

CHCH =  

iii. CH3CH2Cl + CH3CH2ONa και 2CH3CH2ΟΗ  → CSOH 0
42 140/π

 

 

Θέµα 3
ο
 

i. Α: OMgBrCH

CH

CHCH 2

3

3  Β: OHCH

CH

CHCH 2

3

3  Γ: COOH

CH

CHCH

3

3  

ii.

OHMnSOSOKCOOH

CH

CHCHSOHKMnOOHCH

CH

CHCH 2442

3

34242

3

3 11425645 +++→++

 

iii. pH=3              iv. m=9,85g. 

 

Θέµα 4
ο
 

i. [Α]: CH2=CH2 ,  [B]: 

Cl

CH

Cl

CH 22 −

, [Γ]: CHCH ≡ ,  [∆]: CNaCH ≡  

 

[Ε]: CH3CH2OH,   [Z]: CH3CH2Cl,  [Η]:  .32CHCCHCH ≡  

 

ii. 1. Α, Γ,  Η         2. Ε        3. Ε   4. Α, Γ, ∆
*
, Η.  

* NaOHCHCHOHCNaCH +≡→+≡ 2  


