
 

 

                           Επαναληπτικές ασκήσεις χημείας  Β’ λυκείου 

Άσκηση 1 

Να βρείτε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ και Ε ςφμφωνα με τθν 

περιγραφι που δίνεται παρακάτω: 

1. Η ζνωςθ Α είναι ιςομερζσ κζςθσ με το 1,3-βουταδιζνιο 

2. Η ζνωςθ Β είναι κορεςμζνο ιςομερζσ ομόλογθσ ςειράσ με τθ βουτανάλθ 

3. Η ζνωςθ Γ είναι ιςομερζσ αλυςίδασ με διακλάδωςθ ςε διπλανά άτομα 

άνκρακα με το εξάνιο 

4. Η ζνωςθ Δ είναι ιςομερισ με τον αίκυλο-μζκυλο αικζρα 

 

Άσκηση 2 

Να γραφοφν οι ςυντακτικοί τφποι των παρακάτω οργανικϊν ενϊςεων: 

1. 2-μζκυλο  βουτανόλθ -1 

2. Προπενικόσ – μζκυλο- εςτζρασ 

3. Αίκυλο – ιςοπρόπυλο –αικζρασ 

4. 2,2- διμζκυλο πεντανόλθ -3 

5. Μεκανάλθ 

6. 2- μζκυλο  2 –βουτενικό οξφ 

Άσκηση 3  

Να ονομαςτοφν οι παρακάτω οργανικζσ ενϊςεισ: 

i.  CH3ΟCH3  
ii.  CH3CH2C(CH2)CH=CH2  
iii.  CH3COCH2CH(CH3)CH3  
iv.  HCOOCH3  
v.  CH3CH=CHCH2COOH  
vi.  CH3COOCH(CH3)2 

 
 

 

 

 

Άσκηση 4 

Να βρείτε και να ονομάςετε όλα τα ςυντακτικά ιςομερι που αντιςτοιχοφν ςτουσ 

παρακάτω μοριακοφσ τφπουσ : 

1. C6H10 

2. C5H12O 

3. C5H10Cl2 



 

 

Άσκηση 5 

Κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ ζχει ίδια Μr με κορεςμζνο μονοκαρβοξυλικό οξφ. 

Ποια είναι θ ςχζςθ μεταξφ του αρικμοφ των ανκράκων τουσ? 

Άσκηση 6 

0,2mol  ενόσ υδρογονάνκρακα αναμιγνφονται με 448L αζρα (S.T.P) % v/v ςε Ο2 και 

80 % v/v ςε Ν2 και το μίγμα αναφλζγεται. Τα καυςαζρια ψφχονται οπότε ο όγκοσ 

τουσ μειϊνεται κατά 0,8mol και ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηονται ςε διάλυμα βάςθσ 

οπότε ο όγκοσ τουσ μειϊνεται κατά 13,44 L. Nα βρείτε: 

i. τον μοριακό τφπο του υδρογονάνκρακα. 
ii. τθν ςφςταςθ των καυςαερίων. 

Όλοι οι όγκοι είναι μετρθμζνοι ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ 

Άσκηση 7 

Ζνα δοχείο περιζχει ςυνολικά 0,6 mol ιςομοριακοφ μείγματοσ, που αποτελείται από 

1-βουτζνιο και αικανόλθ. Το μείγμα καίγεται πλιρωσ με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 

οξυγόνου. Να υπολογίςετε τθν τελικι ςφςταςθ, ςε g των καυςαερίων. 

Δίνονται Ar (C)=12 , (O)=16, (H) = 1 

 

Άσκηση 8 

Σε ζνα εργαςτιριο διακζτουμε 10L ενόσ αζριου αλκενίου Α. Αν κατά τθν πλιρθ 

καφςθ του παράγονται 50L CO2 μετρθμζνα ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 

κερμοκραςίασ να βρεκεί ο Μ.Τ. του Α και τα ςυντακτικά του ιςομερι. 

Άσκηση 9 

11g  μείγματοσ βουτανίου και αικινίου καίγονται πλιρωσ με τθν απαραίτθτθ 

ποςότθτα οξυγόνου και παράγονται 15,68L υδρατμϊν μετρθμζνα ςε S.T.P  . Να 

υπολογίςετε τθ ςφςταςθ του μείγματοσ ςε mol 

Άσκηση 10 

Να γράψετε τον μοριακό τφπο του δεφτερου  μζλουσ τθσ ομόλογθσ ςειράσ των: 

i. Αλκενίων 
ii. Αλκοολϊν 
iii. Κετονϊν 
iv. Οξζων 

                                                                                 

                                                                                           Επιμζλεια : Μελεξοποφλου Πζννυ  



 

 

 

 

 


