
KEΦΑΛΑΙΟ  1ο 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 
1.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που  
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1. Οργανικές είναι οι ενώσεις που: 

α. αποµονώθηκαν από τον ενόργανο κόσµο (ζώα και φυτά) 
β. περιέχουν το στοιχείο άνθρακα 
γ. περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο 
δ. περιέχουν άνθρακα εκτός από ορισµένες περιπτώσεις. 

 
2.  Το CO2 είναι: 

α. οργανική ένωση 
β. ανόργανη ένωση 
γ. οργανική ένωση όταν προέρχεται από ζωϊκούς οργανισµούς 
δ. οργανική ένωση όταν προέρχεται από ζωντανούς οργανισµούς. 

 
3.  Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) θεωρείται: 

α. οργανική ένωση, διότι περιέχει άνθρακα 
β. οργανική ένωση µόνο όταν κατά τη διαδικασία παρασκευής του παρεµ-

βάλλεται ο ενόργανος κόσµος (ζώα και φυτά) 
γ. ανόργανη ένωση µόνο όταν περιέχεται στα πετρώµατα 
δ. πάντα ανόργανη ένωση. 

 
4.  Από τις ενώσεις: CO2, NaHCO3, CH4, H2CO3, CHCl3 και NaCl, οργανικές 

είναι οι: 
α. CO2, NaHCO3, CH4, H2CO3, CHCl3  γ. NaCl, NaHCO3 
β. CH4, CHCl3, H2CO3 δ. CH4, CHCl3. 
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5. Η ζωική δύναµη ( Vis - Vitalis) πίστευαν ότι είναι: 
α. η δύναµη των ζωντανών οργανισµών 
β. η ικανότητα ορισµένων ζώων να επιβάλλονται σε άλλα 
γ. η απαραίτητη δύναµη που διαθέτουν οι ζωντανοί οργανισµοί για να παρά-

γουν οργανικές ενώσεις 
δ. η δυνατότητα των ζωντανών οργανισµών να παράγουν γενικά χηµικές 

ενώσεις. 
 
6.  Ο Wöhler παρασκεύασε την ουρία µε θέρµανση διαλύµατος: 

α. νιτρικού αµµώνιου γ. κυανιούχου αµµώνιου 
β. ανθρακικού αµµώνιου δ. κυανικού αµµώνιου. 

 
7.  Το 1828 ο Wöhler απέδειξε ότι: 

α. όλες οι οργανικές ενώσεις µπορούν να παρασκευαστούν στο εργαστήριο 
β. οργανική ένωση σχηµατίζεται και στο εργαστήριο 
γ. η ουρία είναι οργανική ένωση 
δ. η ζωϊκή δύναµη απαιτείται όταν γίνεται σύνθεση των οργανικών ενώσεων. 

 
8.  Μία από τις αιτίες για τις οποίες ο άνθρακας σχηµατίζει µεγάλο αριθµό 

χηµικών ενώσεων είναι το ότι: 
α. περιέχεται στο CO2 της ατµόσφαιρας 
β. µπορεί να υπάρχει µε µορφή πολλών ισοτόπων 
γ. διαθέτει τέσσερα µονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα 
δ. βρίσκεται στη φύση σε σηµαντικές ποσότητες. 

 
9.  Από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις: 

CH2=CH2 CH3– –CHC
O
||

3 CH2=CH–CH3 CH≡CH CH4 

(I) (II) (III) (IV) (V) 
κορεσµένες είναι: 
α. οι (II) και (V) β. η (V) γ. όλες δ. καµία. 
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10. Από τις οργανικές ενώσεις: 
CH3-CH=O H-CΗ=O CH3-C≡N CH2=CH-COOH 
 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙV) 
ακόρεστες είναι: 
α. οι (ΙΙΙ) και (ΙV) β. η (ΙV) γ. όλες δ. καµία. 

 
11.  Aπό τους άκυκλους υδρογονάνθρακες µε µοριακούς τύπους C2H4, C4H6, 

C5H10, C3H6, C6H10, C8H16 και C5H12 έχουν στο µόριό τους ένα µόνο διπλό 
δεσµό οι: 
α. C2H4, C4H6, C5H10, C3H6, C6H10 και C8H16 
β. C2H4, C5H10, C3H6 και C8H16 
γ. C5H12 
δ. C4H6, και C6H10. 

 
12.  Η ένωση µε µοριακό τύπο C11H24 ανήκει: 

α. στους κορεσµένους υδρογονάνθρακες 
β. στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε ένα διπλό δεσµό 
γ. στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες µε ένα τριπλό δεσµό 
δ. σε άλλη κατηγορία υδρογονανθράκων. 

 
13.  ∆ύο ή περισσότερες χηµικές ενώσεις είναι ισοµερείς όταν έχουν: 

α. τον ίδιο µοριακό τύπο (Μ.Τ.) και διαφορετικές ιδιότητες 
β. τον ίδιο εµπειρικό τύπο (Ε.Τ.) και διαφορετικό µοριακό (Μ.Τ.) 
γ. την ίδια χηµική σύσταση και διαφορετικές ιδιότητες 
δ. τον ίδιο συντακτικό τύπο και ίδιο µοριακό. 

 
14.  ∆ύο ενώσεις παρουσιάζουν το φαινόµενο της συντακτικής ισοµέρειας όταν έχουν: 

α. διαφορετικό συντακτικό τύπο 
β. το ίδιο µοριακό βάρος 
γ. την ίδια διάταξη των ατόµων στο µόριο της ένωσης 
δ. ίδιο µοριακό τύπο, αλλά διαφορετικό συντακτικό. 
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15.  Από τις οργανικές ενώσεις CH4, CH2O2, C2H6, C4H8, CH3OH και C2H4O 
ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά οι: 
α. CH4, C2H6 και C4H8 γ. CH3OH και C2H4O 
β. CH3OH, C2H4O και CH2O δ. CH4 και C2H6. 
 

16.  Από τις οργανικές ενώσεις: 
CH2O2 CH2O C2H5-O-CH3 C2H5COOH 
 (I) (II) (III) (IV) 
ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά οι: 
α. (I) και (III) β. (I) και (IV) γ. (II) και (III) δ. (II) και (IV). 
 

17.  Η οργανική ένωση µε µοριακό τύπο C6H6 είναι: 
α. κορεσµένος υδρογονάνθρακας 
β. ακόρεστος υδρογονάνθρακας µε ένα διπλό δεσµό 
γ. ακόρεστος υδρογονάνθρακας µε ένα τριπλό δεσµό 
δ. τίποτε από τα παραπάνω. 
 

18.  Από τους άκυκλους υδρογονάνθρακες µε µοριακούς τύπους: CH4, C3H6, 
C10H18, C5H8, C6H10, C4H8 ακόρεστοι είναι: 
α. οι C10H18, C5H8, C6H10 γ. οι C3H6 και C4H8 
β. το CH4 δ. όλοι εκτός από το CH4. 
 

19.  Oι οργανικές ενώσεις που ανήκουν στην οµόλογη σειρά των αλκανίων έχουν 
το γενικό τύπο: 
α. CνΗν+4 µε ν ≥ 2 γ. CνΗ2ν µε ν ≥ 2 
β. CνH2ν-2 µε ν ≥ 2 δ. CνΗ2ν+2 µε ν ≥ 1. 
 

20.  Στο γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο µε ν ≥ 2 ανήκουν: 
α. οι αλδεϋδες και οι κετόνες 
β. µόνο οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες 
γ. οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες και οι αιθέρες 
δ. µόνο οι αλδεΰδες. 
 

 12



21.  Το τρίτο µέλος της οµόλογης σειράς των αλκινίων έχει το µοριακό τύπο: 
α. C3H4 β. C4H6 γ. C3H6 δ. C4H8. 

22.  Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν µόνο την οµάδα    ονοµάζονται: -C=O
OH

|     

α. οξέα β. κετόνες γ. αλκοόλες δ. αλδεΰδες. 
 

23.  ∆ίνονται οι χαρακτηριστικές οµάδες: 

1) -ΟΗ, 2) -CΗ=Ο, 3) -CΟΟΗ, 4) − −  −C CO-C
|

|

|

|

Oι αντίστοιχες καταλήξεις των ονοµάτων των ενώσεων στις οποίες περιέ-
χονται αυτές είναι: 
α. -όλη, -άλη, -όνη, -ικό οξύ 
β. -όλη, -όνη, -ικό οξύ, -άλη 
γ. -όλη, -άλη, -ικό οξύ, -όνη 
δ. -άλη, -όνη, -ικό οξύ, -όλη. 

 
24.  Οι κορεσµένοι µονοαιθέρες έχουν το γενικό τύπο: 

α. R-O-R΄ β. RCOR΄ γ. RCOOR΄ δ. R-O-O-R 
 

25.  Με το γενικό τύπο CxΗψCΟΟΗ συµβολίζονται τα: 
α. κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
β. οξέα 
γ. οργανικά οξέα 
δ. µονοκαρβοξυλικά οξέα. 

 
26.  Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν γενικό µοριακό τύπο: 

α. CνH2νO2 γ. CνH2ν-1COOH 
β. CνH2ν+2O δ. CνH2ν+2O2. 
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27.  Ο γενικός µοριακός τύπος των κορεσµένων µονοκαρβονυλικών κετονών 
είναι: 
α. CνΗ2vO ν ≥ 1 γ. CνΗ2ν+2Ο ν ≥ 3 
β. CνΗ2vO ν ≥ 3 δ. CνΗ2νΟ2 ν ≥ 2 

 
28.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για το προπάνιο και για το προπένιο; 

α. είναι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες 
β. έχουν ανά µόριο τον ίδιο αριθµό ατόµων άνθρακα 
γ. ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά 
δ. έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε άνθρακα. 

 
29.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει για το προπένιο και για το 

1,βουτένιο: 
α. είναι αλκάνια 
β. περιέχουν ανά µόριο τον ίδιο αριθµό ατόµων υδρογόνου  
γ. ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά 
δ. είναι ισοµερείς ενώσεις. 

 
30.  Ποιος από τους παρακάτω µοριακούς τύπους δεν ανήκει σε κορεσµένη 

µονοσθενή κετόνη; 
α. C3H6O β. C4H8O γ. C5H10O δ. C2H4O. 
 

31.  Ο µοριακός τύπος του προπινίου είναι: 
α. C3Η4 γ. C3H2 
β. C3H6 δ. C3H8. 
 

32.  O µοριακός τύπος του 2,µεθυλο-1-βουτένιου είναι: 
α. C4H8 γ. C5H8 
β. C5H10 δ. C6H12. 
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33. Το ειδικότερο κοινό χαρακτηριστικό των ενώσεων 2-µεθυλοβουτάνιο,  
2-πεντένιο, 2,2 διµεθυλοβουτάνιο και 1,2 πενταδιένιο είναι το ότι: 
α. περιέχουν όλες διακλαδώσεις στις ανθρακικές τους αλυσίδες 
β. είναι υδρογονάνθρακες 
γ. έχουν στο µόριό τους τον ίδιο αριθµό ατόµων άνθρακα 
δ. είναι οργανικές ενώσεις. 

34.  Ο υδρογονάνθρακας µε το συντακτικό τύπο  CH CH-CH-CH

          CH
2 3

3

    | 
=

oνοµάζεται: 
α. 3-µεθυλο-1-βουτένιο γ. 3,3-διµέθυλο-1-προπένιο 
β. 2-µεθυλο-3-βουτένιο δ. 1-πεντένιο 

35.  Ο υδρογονάνθρακας µε το συντακτικό τύπο CH  = C   -
 CH

CH

CH
2

3

|       2

3

|        

oνοµάζεται: 
α. 3-µεθυλο-3-βουτένιο γ. 2,3-διµέθυλο-1-προπένιο 
β. 2-µεθυλο-1-βουτένιο δ. 1-πεντένιο. 
 

36.  Η ονοµασία της ένωσης   είναι: CH

CH

OH 
C -  
CH

CH CH

CH
2

3

|        

|       

3

|        2

3

|        
− − 2

α. 2-µεθυλο-2-βουτανόλη γ. 1,2,4-τριµεθυλο-2-βουτανόλη 
β. 3-µεθυλο-3-εξανόλη δ. 1,3,4-τριµεθυλο-3-βουτανόλη. 

37.  Ο υδρογονάνθρακας µε το συντακτικό τύπο  CH  CH- CH  -  
C H

CH2

2 5

|              3=

ονοµάζεται: 
α. 3-αιθυλο-1-βουτένιο γ. 2-αιθυλο-3-βουτένιο 
β. 3-µεθυλο-4-πεντένιο δ. 3-µεθυλο-1-πεντένιο. 
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38.  Το δεύτερο µέλος της σειράς των αλκενίων ονοµάζεται: 
α. αιθένιο β. προπένιο γ. 2-προπένιο δ. αιθίνιο. 

 
39.  Ο µοριακός τύπος µιας από τις ενώσεις: 

2-χλωροβουτάνιο, 2,3-διχλωρο-2-βουτένιο, 
4-χλωρο-1-βουτένιο 1-χλωρο-προπάνιο, 
είναι ο: 
α. C4H5Cl β. C3H5Cl γ. C4H7Cl δ. C4H8Cl2. 

 
40.  Η οργανική ένωση της οποίας το κάθε µόριο αποτελείται από δύο µεθύλια 

ονοµάζεται κατά IUPAC: 
α. αιθύλιο β. µεθυλο-µεθάνιο γ. µεθάνιο δ. αιθάνιο. 

 
41.  Αν δύο χηµικές ενώσεις έχουν τον ίδιο µοριακό τύπο, τότε οι ενώσεις αυτές: 

α. θα έχουν και τον ίδιο συντακτικό τύπο 
β. θα έχουν την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύσταση 
γ. θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες 
δ. δε θα ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 

 
42.  Στερεοϊσοµέρεια ονοµάζουµε το φαινόµενο κατά το οποίο δύο ή περισσό-

τερες χηµικές ενώσεις έχουν: 
α. ίδιο µοριακό και διαφορετικό συντακτικό τύπο 
β. ίδιο στερεοχηµικό και διαφορετικό συντακτικό τύπο 
γ. ίδιο στερεοχηµικό τύπο 
δ. ίδιο συντακτικό και διαφορετικό στερεοχηµικό τύπο. 

 
43.  Μια χηµική ένωση Ε έχει µοριακό τύπο C6H12. Με την Ε δεν είναι ισοµερής 

η ένωση: 
α. 3,3-διµεθυλο-1-βουτένιο γ. 3,3-διµεθυλο-1-πεντένιο 
β. 2,3-διµεθυλο-1-βουτένιο δ. 3-µεθυλο-1-πεντένιο. 
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44.  Πόσοι υδρογονάνθρακες υπάρχουν που περιέχουν στο µόριό τους ένα άτοµο 
άνθρακα; 
α. δύο β. κανένας γ. τρεις δ. ένας. 

 
45.  Το πλήθος των άκυκλων συντακτικών ισοµερών που αντιστοιχούν στον 

µοριακό τύπο C5H10 είναι: 
α. επτά β. έξι γ. πέντε δ. τρία. 

 
46.  Το 3-µεθυλο-1-πεντένιο είναι ισοµερές µε το: 

α. 1-πεντένιο γ. 3-µεθυλο-πεντάνιο 
β. 3-µεθυλο-1-πεντίνιο δ. 3,3-διµεθυλο-1-βουτένιο. 

47.  Οι ενώσεις CH3-CH=CH-CH2-CH3 και CH≡C- -CHCH 
CH 3

|       
3 

α. εµφανίζουν ισοµέρεια αλυσίδας 
β. εµφανίζουν ισοµέρεια θέσης 
γ. εµφανίζουν ισοµέρεια αλυσίδας και ισοµέρεια θέσης 
δ. δεν είναι ισοµερείς. 

 
48.  Από τις οργανικές ενώσεις (I) έως (V): 

CH C-CH 
CH

CH

3

|       3≡ −

CH CH CH3 2− −

  (I)  (II)  (III) 

 (IV)   (V) 

CH C  -CH -CH  

CH
2 2

3                          

|                                   
=

2 CH =C2

3 CH CH=CH 
 CH

3

3

|       
−

CH 2=CH H- C =
 CH 3

|      

εµφανίζουν ισοµέρεια θέσης οι: 
α. Ι, ΙΙ και ΙV γ. ΙII και IV 
β. I, II, IV, και V δ. Ι, ΙΙ και III. 
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49.  Κατά την πλήρη καύση οργανικής ένωσης ο άνθρακας µετατρέπεται σε CO2, 
το οποίο δίνει ίζηµα όταν αντιδράσει µε: 
α. H2O β. ΝaOH γ. ΚΟΗ δ. Ca(OH)2. 

 
50.  O σκοπός της ποιοτικής ανάλυσης µιας ένωσης είναι η εύρεση: 

α. του είδους των στοιχείων που περιέχονται στην ένωση 
β. της µάζας των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτή 
γ. της εκατοστιαίας περιεκτικότητας των στοιχείων της 
δ. του εµπειρικού της τύπου.  

 
51.  Ο σκοπός της ποσοτικής ανάλυσης µιας οργανικής ένωσης είναι η εύρεση: 

α. των στοιχείων από τα οποία αποτελείται 
β. της µάζας του άνθρακα που περιέχεται στην ένωση 
γ. του % ποσοστού της ένωσης σε άνθρακα 
δ. της µάζας του κάθε στοιχείου που περιέχεται σε ορισµένη µάζα της 

ένωσης. 
 

52.  Όταν διαιρούµε τις µάζες των στοιχείων που περιέχονται σε ορισµένη 
ποσότητα µιας ένωσης µε τις σχετικές ατοµικές τους µάζες βρίσκουµε: 
α. τον αριθµό ατόµων του κάθε στοιχείου 
β. τα moles ατόµων του κάθε στοιχείου 
γ. τα moles µορίων του κάθε στοιχείου 
δ. την % περιεκτικότητα κάθε στοιχείου στην ένωση. 

 
53.  Αν ορισµένη ποσότητα ενός υδρογονάνθρακα αποτελείται από 1,5 mol 

ατόµων C και 3 mol ατόµων H, τότε αυτός θα έχει Ε.Τ: 
α. (CH)X β. (CH2)X γ. (C1,5H3)X δ. (C3H6)X. 
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1.2  Ερωτήσεις διάταξης 
 
1.  Να διατάξετε κατά αύξουσα σχετική µοριακή µάζα όσες από τις παρακάτω 

ενώσεις είναι οργανικές. 
α) C2H2 β) C8H18 γ) CO δ) CH3OH ε) H2CO3 
Σχετικές ατοµικές µάζες στοιχείων: C:12,  H:1,  O:16. 

 
2.  Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης % περιεκτικότητας σε C τους 

υδρογονάνθρακες: 
α) C3H8 β) C3H4 γ) C3H6 δ) C6H6. 

 
3.  Να διατάξετε  κατά σειρά αυξανόµενης % περιεκτικότητας σε C τις ενώσεις 

µε τους παρακάτω χηµικούς τύπους: 
α) CνH2ν β) CO γ) C3H8 δ) CO2. 
Σχετικές ατοµικές µάζες στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

 
4.  Να διατάξετε τους υδρογονάνθρακες: βουτάνιο, αιθάνιο, εξάνιο, µεθάνιο και 

προπάνιο κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου βρασµού. 
 
 
1.3  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1. Να αντιστοιχήσετε τα ονόµατα των χηµικών ενώσεων της πρώτης στήλης µε 

τους µοριακούς τύπους της δεύτερης. 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α. προπένιο α. C4H6 
Β. αιθίνιο β. C5H12 
Γ. 2-βουτίνιο γ. C2H2 
∆. διµεθυλο-προπάνιο δ. C3H6 
Ε. µεθυλο-προπένιο ε. C2H6 
Ζ. αιθάνιο ζ. C4H8. 
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2.  Να αντιστοιχήσετε τη χαρακτηριστική οµάδα της στήλης (Ι) µε την ονοµασία 
της που περιέχεται στην στήλη (ΙΙ). 
 (Ι)  (ΙΙ) 
Α.  α. καρβοξύλιο -COOH

Β.  β. υδροξύλιο − − −C O-C
|

|

|

|

Γ.  γ. αλδεϋδοµάδα −CH=O

∆.  δ. κετονοµάδα − − − −C C
O

C
|

|

|

|

||

   ε. αιθεροµάδα  

Ε.  ζ. καρβονύλιο. −OH
 

3.  Να γίνει αµφιµονοσήµαντη (ένα προς ένα) αντιστοίχηση µεταξύ των µορια-
κών τύπων της στήλης (Ι) και των οµόλογων σειρών της στήλης (ΙΙ). 
 (Ι)  (ΙΙ) 
Α. C10H22 α. κετόνη 
Β. C2H4O β. αλκάνιο 
Γ. C3H6O γ. αιθέρας 
∆. CH2O2 δ. αλδεΰδη 
Ε. CH4O ε. καρβοξυλικό οξύ 
Ζ. C2H6O ζ. αλκοόλη. 
 

4.  Να αντιστοιχήσετε το κάθε όνοµα του υδρογονάνθρακα της στήλης (ΙΙ) µε το 
µοριακό τύπο που βρίσκεται στη στήλη (Ι), καθώς και µε την οµόλογη σειρά 
στην οποία ανήκει (στήλη ΙΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
A. C2H4 α. προπένιο 1. κορεσµένος υδρογονάνθρακας 
B. C3H6 β. αιθάνιο 
Γ. C2H2 γ. αιθένιο 2. αλκένιο 
∆. C2H6 δ. προπάνιο 
Ε. C3H8 ε. αιθίνιο 3. αλκίνιο. 
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5.  Nα γίνει αντιστοίχηση µεταξύ του κάθε συντακτικού τύπου της στήλης (Ι) και 
του ονόµατος της ένωσης που αυτός συµβολίζει και βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 

Α.  α. 2-αιθυλο-1-βουτένιο CH -CH - C - CH -CH    

 CH
3 2 2 3

2                                 

||                                       

Β.  β. χλωροαιθένιο CH =CH-CH=CH2 2

Γ.  γ. αιθανικό οξύ CH =CHCl2

∆.  δ. διαιθυλαιθέρας CH -CH Cl3 2

Ε.  ε. 1,3-βουταδιένιο CH -

CH

C  - 
CH

OH3

3
|        

3

|        

Ζ.  ζ. 2-µεθυλο-2-προπανόλη CH -CH -CH=O3 2

Η. CH  η. 2-πεντανόνη. -C
O

CH -CH -CH3 | | 2 2 3−

Θ. CH  θ. 2-υδροξυ-προπανικό οξύ -C
O

-OH3 | |

CH -CH -OΙ.  ι. προπανάλη -CH -CH3 2 2 3

Κ.  κ. χλωροαιθάνιο. CH -CH
OH

COOH3 |     
−

 
6.  Η κάθε ένωση που ο µοριακός της τύπος γράφεται στη στήλη (ΙΙ) αντιστοιχεί 

σε µία µόνο κατηγορία χηµικών ενώσεων της στήλης (Ι). Κάντε την 
αντιστοίχηση. 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. υδρογονάνθρακας µε 1 τριπλό δεσµό  α. C7H16 
Β. υδρογονάνθρακας µε 1 διπλό δεσµό β. C10H20 
Γ. κορεσµένος υδρογονάνθρακας γ. C8H14 
∆. αλκοόλη δ. C4H10O 
Ε. αιθέρας ε. CH4O. 
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7. Να αντιστοιχήσετε τις ενώσεις της στήλης (I) µε την ονοµασία της οµόλογης 
σειράς στη στήλη (II). 
  (I) (II) 
Α. CH3-CH2-O-CH3 α. αλδεΰδη 
Β. H-CH=O β. καρβοξυλικό οξύ 

Γ. CH3-  -CHC
O
| |

3 γ. αιθέρας 

∆. CH3-COOH δ. κετόνη 
Ε. CH3-CH2-OH ε. αλκοόλη. 

 
8.  Βρείτε για κάθε ένωση της στήλης (Ι) την ισοµερή της που βρίσκεται στη 

στήλη (ΙΙ) και να τις αντιστοιχήσετε. 
 

  (Ι) (ΙΙ) 

Α.  α. 2-προπανόλη CH -CH 
CH

CH -CH3

3

|        2 3−

Β. CH3-O-CH2-CH3 β. βουτανόνη 

Γ.  γ. πεντάνιο CH - CH - C=O       
 CH  H            

3

3

|              |                  

∆.  δ. 2,3-διµεθυλο-2-βουτένιο. CH = C - 
 CH

CH -
CH

CH2

3

|      

3

  |           3
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9.  Να αντιστοιχήσετε τα συνθετικά των ονοµασιών των οργανικών ενώσεων 
που περιέχονται στην πρώτη στήλη µε τις πληροφορίες που περιέχουν και 
περιλαµβάνονται στη στήλη (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α. -εν- α. ακόρεστη ένωση µε ένα διπλό δεσµό 
Β. -άλη β. υδρογονάνθρακας 
Γ. -ιν- γ. κορεσµένος υδρογονάνθρακας 
∆. -ιο δ. οργανική ένωση µε 2 άτοµα C ανά µόριο  
Ε. -ανιο ε. ακόρεστη ένωση µε ένα τριπλό δεσµό 
Ζ. αιθ- ζ. αλδεΰδη 

 η. ακόρεστος υδρογονάνθρακας µε ένα διπλό 
  δεσµό. 
 

10.  Nα αντιστοιχήσετε στο κάθε όνοµα της πρώτης στήλης το µοριακό τύπο που 
βρίσκεται στη δεύτερη. 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α. 3-µεθυλο-1-βουτίνιο α. C5H10O 
Β. 2-πεντένιο β. C4H8O2 
Γ. 3-µεθυλοβουτανάλη γ. C5H8 
∆. 2-µεθυλοπροπανικό οξύ δ. C5H10 
Ε. 2-µεθυλο-2-προπανόλη ε. C4H8O 
Ζ. 2-βουτανόνη ζ. C4H10O. 
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1.4. Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Οργανικές ενώσεις ονόµαζαν παλαιότερα τις ενώσεις που παράγονταν στους 

..................................... οργανισµούς. 
 
2.  Όλες οι χηµικές ενώσεις που περιέχουν άνθρακα είναι ............................. 

εκτός από ...................................................................................................... 
 
3.  Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα οι χηµικοί θεωρούσαν ότι οι οργανικές 

ενώσεις δεν µπορούσαν να παρασκευαστούν στο εργαστήριο, γιατί ο άνθρω-
πος δε διέθετε την απαραίτητη δύναµη που ονόµαζαν ................................ Τη 
δύναµη αυτή διέθεταν µόνο οι ............................................... οργανισµοί. 

 
4.  Η ................................ είναι η πρώτη οργανική ένωση που παρασκευάστηκε. 

Η παρασκευή αυτή έγινε από τον ...................................... ο οποίος θέρµανε 
................................................... . Η χηµική εξίσωση της αντίδρασης αυτής 
είναι:.............................................................................................................  

 
5. Όταν σε µια οργανική ένωση όλα τα άτοµα .......................................... 

συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε...................................................................., 
τότε η ένωση ονοµάζεται κορεσµένη, σε αντίθετη περίπτωση ονοµάζεται 
................................................. 

 
6.  Στο µοριακό τύπο C2H6O αντιστοιχούν δύο ενώσεις: α) Η ένωση µε 

συντακτικό τύπο ................................ που ονοµάζεται .................................. 
και β) Η ένωση µε συντακτικό τύπο ...................................... που ονοµάζεται 
........................................ .Το παραπάνω φαινόµενο εµφανίζεται πολύ συχνά 
στην....................................Χηµεία και ονοµάζεται...................................... 
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7.  Οµόλογη σειρά είναι ένα ...................................................του συνόλου των 
οργανικών ενώσεων τα µέλη του οποίου εµφανίζουν ................................. 
................................., ενώ κάθε µέλος της σειράς διαφέρει από το επόµενό 
του και από το ............................................... κατά την οµάδα .................... 
που ονοµάζεται ....................................................... 

 
8.  Το φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένες χηµικές ενώσεις έχουν τον ίδιο 

µοριακό τύπο, αλλά διαφορετικό συντακτικό ονοµάζεται .............................. 
................................... 

 
9.  Ο χηµικός τύπος των αλκυλίων προκύπτει από ..................................... µε 

αφαίρεση ενός ατόµου............................ . Έτσι από το προπάνιο προκύπτουν 
δύο αλκύλια. Το .................................................................. που ονοµάζεται 
............................................. και το . .................................... που ονοµάζεται 
............................................ 

 
10.  Όταν µια κορεσµένη οργανική ένωση Ε περιέχει µόνο τη χαρακτηριστική 

οµάδα −CH=O ανήκει στην οµόλογη σειρά των ....................................., που 
είναι ενώσεις ισοµερείς µε τις.................................................... Η κατάληξη 
του ονόµατος της ένωσης Ε είναι .............................................. 

 
11.  Η ένωση µε συντακτικό τύπο CH3-CH2-CH2-CH=O (I) ονοµάζεται 

.......................................................... και ανήκει στην οµόλογη σειρά των 

.................................................................. Η ένωση (I) είναι ισοµερής µε τις 
ενώσεις ............................................. (II) και .........................................(III). 
Οι ενώσεις (I) και (II) εµφανίζουν ισοµέρεια ....................................... ενώ οι 
(I) και (III) εµφανίζουν ισοµέρεια  ............................................... . 

 
12.  Το οινόπνευµα (CH3CH2-OH) ονοµάζεται κατά IUPAC ............................ και 

είναι ισοµερές µε την ένωση που έχει συντακτικό τύπο ............................ και 
ονοµάζεται .................................................. . 
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13.  Επειδή οι οργανικές αντιδράσεις είναι κατά κανόνα µοριακές, έχουν 
µικρή...................................... και µικρή ................................ . 

14.  Στο γενικό µοριακό τύπο CvH2vO µε ν ≥ 1 ανήκουν οι κορεσµένες 
....................................................... . Οι ενώσεις αυτές εµφανίζουν ισοµέρεια 
οµόλογης σειράς µε τις .................................. µόνο όταν το ν παίρνει τιµές 
...................................... . 

 
15. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 

 
Σ.Τ. 

 
CH CH CH CH

 CH
3 2 3

3             

|                    
 CH =CHCH CHCH

    CH
2 2

3   

|      
3

 
 

όνοµα αιθένιο   µεθυλο-
προπένιο 

 
 

1.5.  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε βάση την οποία παρα-

σκευάσθηκε εργαστηριακά η πρώτη οργανική ένωση και ονοµάστε όλες τις 
ενώσεις που συµµετέχουν στην αντίδραση αυτή. 

 
2.  Ποιες οργανικές ενώσεις ονοµάζονται: α) κορεσµένες, β) ακόρεστες. 

Γράψτε το συντακτικό τύπο µιας κορεσµένης και µιας ακόρεστης οργανικής 
ένωσης και δώστε το όνοµά της. 

 
3.  Τι ονοµάζεται οµόλογη σειρά; Να γράψετε το γενικό µοριακό τύπο των 

ενώσεων µιας οµόλογης σειράς, καθώς και το µοριακό τύπο του πρώτου 
µέλους αυτής. 
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4.  Τι ονοµάζεται ισοµέρεια; Να γραφεί ένα παράδειγµα. 
 
5.  Τι ονοµάζεται συντακτική ισοµέρεια;  
 
6.  Να αναφέρετε τα είδη της συντακτικής ισοµέρειας. Να γράψετε τους 

συντακτικούς τύπους ενός ζεύγους ισοµερών ενώσεων για καθένα από τα 
είδη αυτά. 

 
7.  Τι εκφράζει ο εµπειρικός τύπος (Ε.Τ.) µιας ένωσης; 
 
8.  Τι πληροφορίες προκύπτουν από τον µοριακό τύπο µιας ένωσης; 
 
9.  Να γραφεί ο µοριακός τύπος και η ονοµασία του δεύτερου µέλους της 

οµόλογης σειράς των αλκινίων.  
 

10.  Πώς ονοµάζονται οι κορεσµένες οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο µόριό 

τους µόνο την οµάδα ; Ποιος είναι ο γενικός µοριακός τύπος των 

ενώσεων αυτών και ποιος ο ελάχιστος αριθµός ατόµων άνθρακα που µπορεί 
να περιέχονται στο µόριο µιας τέτοιας ένωσης; 

− − −C O-C
|

|

|

|

 
11.  Ποια είναι η ονοµασία και ο τύπος του αλκυλίου µε το µικρότερο αριθµό 

ατόµων Η; 
 

12.  Γράψτε τους χηµικούς τύπους και τα ονόµατα των αλκυλίων που µπορεί να 
προκύψουν από το µόριο του προπανίου µε την αφαίρεση ενός ατόµου 
υδρογόνου. 
 

13.  Πού αποβλέπει η ποσοτική ανάλυση µιας οργανικής ένωσης; 
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14.  Να γραφεί ο µοριακός τύπος στον οποίο αντιστοιχούν δύο µόνο συντακτικά 
ισοµερείς κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες. Γράψτε και ονοµάστε κατά 
IUPAC τα ισοµερή αυτά. 

 
15.  Γράψτε τους µοριακούς τύπους τριών οργανικών ενώσεων που περιέχουν 

από ένα άτοµο άνθρακα στο κάθε τους µόριο. Γράψτε επίσης τους γενικούς 
µοριακούς τύπους των οµόλογων σειρών στις οποίες ανήκουν οι ενώσεις 
αυτές. 

 
16.  Σε ποια οµόλογη σειρά ανήκει καθεµιά από τις ενώσεις: 

α. προπανικό οξύ β. βουτανόνη 
Γράψτε το µοριακό τύπο του πρώτου µέλους καθεµιάς απ’ αυτές τις 
οµόλογες σειρές. 

 
18.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα δύο οργανικών ενώσεων 

που είναι ισοµερείς και ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά. 
 
19.  Να γράψετε το συντακτικό τύπο: 

α) ενός αλκανίου το οποίο έχει τέσσερα άτοµα άνθρακα στο µόριό του και 
διακλαδισµένη αλυσίδα. 

β) µιας κορεσµένης µονοκαρβονυλικής αλδεΰδης η οποία έχει πέντε άτοµα 
άνθρακα στο µόριό της και διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα. 

Να δώσετε το όνοµα καθεµιάς από τις ενώσεις που συµβολίζουν οι συντα-
κτικοί τύποι που γράψατε. 

 
20.  Να γράψετε το συντακτικό τύπο: 

α) ενός αλκενίου το οποίο έχει τέσσερα άτοµα άνθρακα στο µόριό του και 
διακλαδισµένη αλυσίδα. 

β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης η οποία έχει πέντε άτοµα 
άνθρακα στο µόριό της και διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα. 

Να δώσετε το όνοµα καθεµιάς από τις ενώσεις που συµβολίζουν οι συντα-
κτικοί τύποι που γράψατε. 
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1.6. Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Ποιες χηµικές ενώσεις θεωρούνται σήµερα οργανικές; Με βάση ποιο κριτή-

ριο διέκριναν παλαιότερα τις χηµικές ενώσεις σε οργανικές και ανόργανες; 
 
2.  Η θεωρία της ζωικής δύναµης επηρέασε, κατά τη γνώµη σας, την ανάπτυξη 

της οργανικής χηµείας; Πότε και για ποιο λόγο άρχισε να αµφισβητείται 
αυτή η θεωρία; 

 
3. ∆ιατυπώστε τα επιχειρήµατά σας για να υποστηρίξετε τις προτάσεις. 

α) Οι οργανικές ενώσεις είναι πολύ περισσότερες από τις ανόργανες. 
β) Η συνολική µάζα των ανόργανων σωµάτων είναι πολύ µεγαλύτερη από τη 

µάζα όλων των οργανικών ενώσεων. 
γ) Οι ανόργανες ενώσεις έχουν πολύ µεγαλύτερη ιστορία από τις οργανικές, 

δηλαδή οι ανόργανες υπήρχαν στη γη πολύ πριν σχηµατιστούν οι οργα-
νικές ενώσεις. 

 
4. Εξηγήστε γιατί: 

ο αριθµός των τεσσάρων µονήρων ηλεκτρονίων στην εξωτερική στοιβάδα 
του άνθρακα, καθώς και η µικρή ατοµική του ακτίνα είναι τα βασικά αίτια 
του σχηµατισµού «απεριόριστου» αριθµού οργανικών ενώσεων. 

 
5. Γιατί το πυρίτιο, αν και ανήκει στην ΙV οµάδα του περιοδικού πίνακα δε 

σχηµατίζει ανάλογο αριθµό ενώσεων µε εκείνες του άνθρακα; 
 
6.  Η αλόγιστη χρήση πολλών χηµικών ουσιών έχει δηµιουργήσει σηµαντικά 

προβλήµατα στο φυσικό περιβάλλον και στη διαβίωση των ανθρώπων. 
Πιστεύετε ότι τα προβλήµατα αυτά δηµιουργήθηκαν από την ανάπτυξη της 
χηµικής επιστήµης; 
∆ιατυπώστε τις απόψεις σας σε όχι περισσότερες από δέκα γραµµές. 
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7.  Να αναφέρετε τις κυριότερες πηγές πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται 
σήµερα για τη τεχνητή σύνθεση οργανικών ενώσεων. Γράψτε τρεις 
κατηγορίες χηµικών προϊόντων που παράγονται συνθετικά από τις πηγές 
αυτές και δεν υπάρχουν στη φύση. 

 
8.  Ποιες οργανικές ενώσεις ονοµάζονται άκυκλες, κυκλικές, κορεσµένες, ακό-

ρεστες; Να γράψετε το συντακτικό τύπο µιας ένωσης για κάθε µια από τις 
παραπάνω κατηγορίες.  

 
9. Οι περισσότερες οργανικές ενώσεις εµφανίζουν ορισµένες κοινές ιδιότητες, οι 

οποίες οφείλονται στον οµοιοπολικό χαρακτήρα αυτών των ενώσεων. Ποιες 
είναι οι ιδιότητες αυτές; 

 
10.  Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται ισοµέρεια; Να γράψετε τους συντακτικούς 

τύπους δύο ισοµερών ενώσεων και να αναφέρετε δύο διαφορές που 
υπάρχουν στις ιδιότητές τους. 

 
11.  Γράψτε και ονοµάστε κατά IUPAC όλους τους συντακτικά ισοµερείς 

κορεσµένους υδρογονάνθρακες που περιέχουν έξι άτοµα άνθρακα ανά µόριο. 
 

12.  Σε ποιες γνωστές οµόλογες σειρές ανήκουν οι ενώσεις µε χηµικούς τύπους 
α) C20H40 β) C3H7-OH γ) C3H7-CH=O 
Να γραφεί ο γενικός µοριακός τύπος της αντίστοιχης οµόλογης σειράς και ο 
συντακτικός τύπος του πρώτου µέλους για την κάθε περίπτωση. 

 
13.  Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι και οι ονοµασίες όλων των ενώσεων που 

περιέχουν τρία άτοµα άνθρακα ανά µόριο και έχουν κατάληξη: 
α) -άνιο β) -ένιο γ) -ίνιο δ) -όλη ε) -άλη στ)  -ικό οξύ 
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14.  Να γραφεί ο συντακτικός τύπος και το όνοµα του προηγούµενου και του 
επόµενου µέλους της οµόλογης σειράς στην οποία αντιστοιχεί κάθε µία από 
τις ενώσεις µε τους παρακάτω χηµικούς τύπους: 
α) CH3-CH3 β) CH3CH=O γ) CH3COOH. 
 

15.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες όλων των ενώσεων που 
εµφανίζουν ισοµέρεια οµόλογης σειράς µε την 1-βουτανόλη. 

 
16.  Γράψτε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους των κορεσµένων 

µονοσθενών αλκοολών µε τέσσερα άτοµα άνθρακα ανά µόριο και ονοµάστε 
τις κατά IUPAC. 

 
17.  Σε ποια οµόλογη σειρά ανήκει η ένωση CH3-CH=O; Γράψτε τους συντα-

κτικούς τύπους και τα ονόµατα τριών ενώσεων της ίδιας οµόλογης σειράς µε 
πέντε άτοµα άνθρακα ανά µόριο. 

 
18.  Να εξηγήσετε γιατί δεν µπορεί να υπάρχουν χηµικές ενώσεις µε τα ονόµατα: 

µεθένιο, αιθανόνη, 3-βουτένιο, 2,2 διµεθυλο-1-βουτένιο. 
 
19.  Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους δύο υδρογονανθράκων που είναι 

ισοµερείς µε το 3,3-διµεθυλο-1-βουτένιο και εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέ-
ρεια θέσης, καθώς και έναν ακόµη που εµφανίζει ισοµέρεια αλυσίδας µε το 
3,3-διµεθυλο-1-βουτένιο. 

 
20.  Είναι δυνατόν η σχετική µοριακή µάζα οργανικής ένωσης να είναι µικρότερο 

ή ίσο του 14; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 

21.  Γράψτε το συντακτικό τύπο του 3-µεθυλο-2-βουτένιου, καθώς και τους 
συντακτικούς τύπους των υδρογονανθράκων που εµφανίζουν µε αυτό 
ισοµέρεια θέσης και ονοµάστε τους κατά IUPAC. 
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22.  Γράψτε όλα τα συντακτικά ισοµερή των κορεσµένων οργανικών ενώσεων 
που έχουν µοριακό τύπο C4H8O. Να εξετάσετε τα είδη της συντακτικής 
ισοµέρειας που εµφανίζονται µεταξύ όλων αυτών των ισοµερών.  

 
 
1.7. Ερωτήσεις τύπου “σωστό-λάθος” µε αιτιολόγηση 
Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε σχετικό 
παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 
 
1.  Κάθε οργανική ένωση περιέχει άνθρακα και αντίστροφα, κάθε χηµική ένωση 

που περιέχει άνθρακα είναι οργανική. 
 
2.  Οργανικές ονοµάζουµε όλες τις ενώσεις που περιέχουν τα στοιχεία C, H, O, 

N και S. 
 
3.  Οι ενώσεις: CH4, CH≡CH, H2CO3, CO2, C6H12O6, NaHCO3 είναι οργανικές. 
 
4.  Ο άνθρακας ανήκει στην IV οµάδα του περιοδικού πίνακα, έχει ατοµικό 

αριθµό Ζ=6, διαθέτει 4 µονήρη ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα και 
σχηµατίζει σταθερούς οµοιοπολικούς δεσµούς µόνο µε το υδρογόνο. 

 
5.  Με θέρµανση NH4CN προκύπτει ουρία. 
 
6.  Αν δύο υδρογονάνθρακες έχουν στο µόριό τους τον ίδιο αριθµό ατόµων C 

είναι ισοµερείς. 
 
7.  Τα αλκένια είναι υδρογονάνθρακες µε γενικό µοριακό τύπο CvΗ2ν και 

περιέχουν στο µόριό τους δύο διπλούς δεσµούς. 
 
8.  ∆εν είναι δυνατό να υπάρχουν δύο οργανικές ενώσεις που να έχουν τον ίδιο 

µοριακό τύπο και να ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά. 
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9.  Οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά. 
 

10.  Κατά τη θέρµανση του κυανικού αµµωνίου προκύπτει µια οργανική ένωση 
ισοµερής µε το κυανικό αµµώνιο. 

 
11.  Οι οργανικές ενώσεις παράγονται µόνο στους ζωικούς ή φυτικούς οργα-

νισµούς και κάθε χηµική ένωση που παράγεται στους ζωντανούς 
οργανισµούς είναι οργανική. 

 
12.  Σε κάθε µοριακό τύπο αντιστοιχεί µια µόνο χηµική ένωση. 
 
13.  Οι υδρογονάνθρακες αποτελούνται από C και Η και ανήκουν όλοι στην ίδια 

οµόλογη σειρά. 
 
14.  Όλα τα αλκένια έχουν την ίδια % περιεκτικότητα σε άνθρακα. 
 
15.  Όλες οι χηµικές ενώσεις που ανήκουν στον γενικό µοριακό τύπο CνΗ2ν+2Ο 

αποτελούν µια οµόλογη σειρά. 
 
16.  Υπάρχουν χηµικές ενώσεις που ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά και των 

οποίων οι σχετικές µοριακές µάζες διαφέρουν κατά 20. 
 
17.  Αν τα µόρια δύο οργανικών ενώσεων διαφέρουν κατά 1 άτοµο C και 2 άτοµα 

Η τότε οι δύο αυτές ενώσεις ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά. 
 
18.  Το καρβονύλιο είναι χαρακτηριστική οµάδα των καρβοξυλικών οξέων µε 

γενικό µοριακό τύπο CνΗ2νΟ. 
 
19.  Η µεθανάλη και το µεθανικό οξύ είναι οργανικές ενώσεις που δεν περιέχουν 

διπλό δεσµό. 
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20.  Τα αλκύλια είναι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε γενικό µοριακό τύπο  CνΗ2ν-2, 
µε ν ≥ 2. 

 
21.  Η ένωση CH2=CH-CH2OH ονοµάζεται κατά IUPAC 1-βουτεν-3-όλη. 
 
22.  Οι υδρογονάνθρακες CH2=CH-CH=CH2 και CH3-C≡ C-CH3 είναι ενώσεις 

ισοµερείς. 
23.  ∆ύο οποιεσδήποτε οργανικές ενώσεις που ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά 

διαφέρουν κατά την οµάδα - CH2-. 
 
24.  Η ουρία είναι η πρώτη οργανική ένωση που ανακαλύφθηκε. 
 
25.  ∆εν υπάρχει ένωση που να ονοµάζεται αιθανόνη. 
 
26.  Όταν δύο οργανικές ενώσεις ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά είναι 

ισοµερείς. 
 
27.  Υπάρχουν 3 ισοµερή αλκένια µε πέντε άτοµα C ανά µόριο. 
 
28.  Ο εµπειρικός τύπος µιας χηµικής ένωσης µας δίνει περισσότερες πληροφορίες 

από τον µοριακό τύπο. 
 
29.  Όλα τα αέρια αλκένια έχουν, στις ίδιες συνθήκες, την ίδια πυκνότητα και την 

ίδια % περιεκτικότητα σε άνθρακα. 
 
30.  Οι ενώσεις διµεθυλαιθέρας και 1-προπανόλη διαφέρουν κατά 1 άτοµο C και 

2 άτοµα Η και συνεπώς ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά. 
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1.8   Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 
 
1.  Παρατηρήστε τις παρακάτω χηµικές ενώσεις (Ι) έως (VII) και απαντήστε 

στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

CH -CH -CH -CH -OH3 2 2 2  (Ι)    (ΙΙ) CH -CH -CH -CH

OH          
3 2

|                      
3

3

3

CH -CH-
CH

CH -OH3

3

|        2  (ΙΙΙ)    (IV) CH -
OH
C  -

 CH
CH3

|      

3

|      3

CH -O-CH-CH

CH
3 3

3             

|                     
 (V)    (VI) CH -O-CH -CH -CH3 2 2

CH -CH -O-CH -CH3 2 2  (VII). 

α) Γιατί όλες οι παραπάνω χηµικές ενώσεις εµφανίζουν το φαινόµενο της 
ισοµέρειας; 

β) Συµπληρώστε τα κενά της πρότασης: 

Οι ενώσεις (I) ,............ , ........... , ............ ανήκουν στην οµόλογη σειρά 
των .................................................................................. ενώ οι ενώσεις 
................................... ανήκουν στην οµόλογη σειρά των .........................  

γ) Γράψτε τα ονόµατα των τεσσάρων πρώτων ενώσεων. 

δ) Τι µορφή συντακτικής ισοµέρειας εµφανίζουν οι ενώσεις: 

i) Ι και ΙΙ ii) ΙΙ και VI  iii) I και IV 
ε) Βρείτε ένα ζεύγος από τις παραπάνω ενώσεις που να εµφανίζουν µεταξύ 

τους το ίδιο είδος συντακτικής ισοµέρειας µε αυτό πoυ εµφανίζουν οι 
ενώσεις V και VII. 
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2.  Να αντιστοιχήσετε τους συντακτικούς τύπους της πρώτης στήλης µε τις 
ονοµασίες της δεύτερης, αφού συµπληρώσετε προηγουµένως τα διάστικτα. 
  (Ι) (ΙΙ) 

A.  α. ........-.................-1-όλη CH -CH -CH
OH

CH3 2 |      3−

B. .................- CH=O β. .....-.............αν.............. 
 
Γ. CH2=CH-CH2-OH γ. ..................................... 

∆.  δ. προπαν.......................... CH =CH-  CH 
 CH

CH2

3

|        3−

 

3.  Κάντε την αντιστοίχηση µεταξύ του κάθε συντακτικού τύπου της πρώτης 
στήλης και της ονοµασίας του που υπάρχει στη δεύτερη στήλη, αφού 
συµπληρώσετε µε τις απαιτούµενες οµάδες ή άτοµα όλους τους 
συντακτικούς τύπους. 
  (Ι) (ΙΙ) 
Α.  α. 5-µεθυλο-2-εξίνιο CH =CH-CH-COOH2 |

 
Β.  β. 2-βουτανόλη CH -CH-CH-CH3 | 3|

 
Γ.  − =C O

|
 γ. 2-µεθυλο-3-βουτενικό οξύ 

 

∆.   δ. µεθανικό οξύ -C C-CH -2≡
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4. α) Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ του µοριακού τύπου της κάθε ένωσης 
στη στήλη (Ι), της κατάληξης του ονόµατός της που βρίσκεται στη στήλη 
(ΙΙ) και της χαρακτηριστικής οµάδας της που υπάρχει στη στήλη (ΙΙΙ). 
   (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
....................... Α. CH2O2 α. -ικό οξύ 1. − ΟΗ 

....................... Β. CH4O β. -όνη 2.  − =C
H

O
|

....................... Γ. C3H6O γ. -όλη 3.  - C
O

OH
 ||
−

....................... ∆. C2H4O δ. -άλη 4.  − − − −C C
O

C
|

| | |

|

|

β) Γράψτε στο διάστικτο που βρίσκεται µπροστά από κάθε µοριακό τύπο τον 
συντακτικό τύπο της ένωσης αυτής. 
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1.9  Ασκήσεις - Προβλήµατα 
 
1.  Βρείτε τους συντακτικούς τύπους: 

α) της κετόνης µε τη µικρότερη µοριακή µάζα 
β) του υδρογονάνθρακα µε το µικρότερο αριθµό ατόµων υδρογόνου ανά 

µόριο. 
γ) του κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος που περιέχει στο µόριό του τον 

ίδιο αριθµό ατόµων υδρογόνου και οξυγόνου. 
 
2.  Βρείτε το µοριακό τύπο των κετονών που έχουν δέκα άτοµα υδρογόνου στο 

κάθε τους µόριο, γράψτε τους συντακτικούς τύπους όλων αυτών των 
κετονών, ονοµάστε τις κατά IUPAC και βρείτε ένα ζεύγος από τις ενώσεις 
αυτές που εµφανίζει ισοµέρεια θέσης και ένα άλλο ζεύγος που εµφανίζει 
ισοµέρεια αλυσίδας . 

 
3.  Μελετήστε τους παρακάτω µοριακούς τύπους και απαντήστε στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν. 
C6H10 C2H6Ο C5H12 CH4Ο C4H8 C3H6Ο 
 (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) 
α) Ποιοι από τους µοριακούς τύπους (I) ως (VI) αντιστοιχούν σε ακόρεστους 

υδρογονάνθρακες;  
β) Από τους µοριακούς τύπους (I) ως (VI) βρείτε δύο, στους οποίους 

ανήκουν ενώσεις της ίδιας οµόλογης σειράς. Πως ονοµάζεται αυτή η 
οµόλογη σειρά;  

γ) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες δύο κορεσµένων 
υδρογονανθράκων, οι οποίοι να ανήκουν σε ένα από τους µοριακούς 
τύπους (I) ως (VI). Τι είδους ισοµέρεια εµφανίζουν µεταξύ τους οι δύο 
αυτοί υδρογονάνθρακες;  

δ) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα δύο ενώσεων που 
εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια οµόλογης σειράς και αντιστοιχούν σε 
έναν από τους µοριακούς τύπους (I) ως (VI). 
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4.  Ποιος ο µοριακός τύπος οργανικής ένωσης αν έχει εµπειρικό τύπο (CH5N)X, 
ενώ 1 mol της ένωσης περιέχει 5g υδρογόνου; 
∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του H ίση µε 1. 

 
5.  Αλκάνιο µάζας 25,9g καταλαµβάνει όγκο 10L σε STP. Βρείτε το µοριακό 

τύπο και τα συντακτικά ισοµερή του. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1. 

 
6.  Οργανική ένωση αποτελείται από C και Η µε αναλογία ατόµων 1:1. Η 

πυκνότητα της ένωσης σε STP είναι 3,482 g/L. Ποιος ο µοριακός τύπος της 
ένωσης αυτής; 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1. 

 
7.  Σε 6,15g οργανικής ένωσης που αποτελείται από C, H, O και N, βρέθηκε ότι 

περιέχονται 3,6g C, 0,25g H, 0,7g N, ενώ 1 mol της ένωση περιέχει 14g 
αζώτου. Ποιος ο µοριακός τύπος της ένωσης; 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1, O: 16, N: 14. 

 
8.  0,2 mol ισοµοριακού µείγµατος δύο αλκενίων περιέχει 6g C. Βρείτε τους 

µοριακούς τύπους των δύο υδρογονανθράκων. 
∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του C ίση µε12. 

 
9.  Από τη χηµική ανάλυση µιας οργανικής ένωσης Χ προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσµατα: 
i)  Αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο 
ii)  Από την πλήρη καύση 2,3g αυτής σχηµατίστηκαν 3,3g CO2 
iii) Σε 0,92g της ένωσης Χ περιέχονται 0,08g υδρογόνου 

α) Με βάση τα δεδοµένα αυτά, βρείτε τον εµπειρικό τύπο της ένωσης Χ. 
β) Προσδιορίσαµε πειραµατικά τη σχετική µοριακή µάζα της ένωσης αυτής 

µε τρεiς µεθόδους και βρέθηκε µε την πρώτη µέθοδο 90,5 µε τη δεύτερη 
94 και µε την τρίτη 91,5. Βρείτε τον µοριακό τύπο της ένωσης και την 
ακριβή της σχετική µοριακή µάζα. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 
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10.  Η χηµική ανάλυση που έγινε σε ένα δείγµα υγρού υδρογονάνθρακα Α όγκου 
5mL έδειξε ότι στην ποσότητα αυτή περιέχονται 3g άνθρακα και 0,5g 
υδρογόνο. Άλλα 5mL του υδρογονάνθρακα Α εξαερώνονται πλήρως και οι 
ατµοί που παράγονται καταλαµβάνουν όγκο 400cm3 σε θερµοκρασία Τ = 400Κ 
και πίεση 4,1atm. Ζητούνται:  
α) η πυκνότητα του υδρογονάνθρακα σε υγρή κατάσταση και η % w/w 

σύσταση του υδρογονάνθρακα Α 
β) ο µοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα Α  
γ) οι δυνατοί συντακτικοί τύποι του υδρογονάνθρακα Α και οι ονοµασίες 

κατά IUPAC των ενώσεων που συµβολίζουν. 
δ) να γράψετε τους συντακτικούς τύπους δύο αλκινίων τα οποία να 

εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια θέσης και να έχουν ανά µόριο τον ίδιο 
αριθµό ατόµων υδρογόνου µε τον υδρογονάνθρακα Α. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1  και η 

παγκόσµια σταθερά των αερίων R = 0,082 Latm
mol K
⋅
⋅

. 

 
11.  Η ανάλυση που έγινε σε µια άκυκλη οργανική ένωση Χ έδειξε ότι 

αποτελείται µόνο από C και Η και 7g αυτής περιέχουν 6g C. 
α) Να βρείτε τον εµπειρικό τύπο της ένωσης Χ και την οµόλογη σειρά στην 

οποία ανήκει. 
β) Να βρείτε τη σχετική µοριακή µάζα και το µοριακό τύπο της ένωσης Χ, αν 

βρέθηκε ότι 14g αυτής σε αέρια κατάσταση, έχουν όγκο 4,48L µετρηµένα σε 
STP. 

γ) ∆ιαπιστώθηκε ότι τα άτοµα του C στο µόριο της ένωσης Χ σχηµατίζουν 
διακλαδισµένη αλυσίδα. Γράψτε τους δυνατούς συντακτικούς τύπους της 
ένωσης Χ. 

δ) Μια κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη Ψ έχει τον ίδιο αριθµό ατόµων 
άνθρακα ανά µόριο µε την ένωση Χ. Βρείτε το µοριακό τύπο της 
αλκοόλης Ψ και γράψτε τους δυνατούς συντακτικούς τύπους και τα 
ονόµατα κατά IUPAC των αλκοολών που αντιστοιχούν σ’ αυτούς τους 
συντακτικούς τύπους. Να θεωρήσετε ότι η αλκοόλη Ψ και ο υδρογο-
νάνθρακας Χ έχουν την ίδια ανθρακική αλυσίδα. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1. 
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1. 10  Κριτήρια αξιολόγησης 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκεια 

Αντικείµενο εξέτασης:  Ισοµέρεια 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Βαθµολόγηση: 

Ερώτηση Βαθµός 
1 3 
2 2 
3 2 
4 3 
5 3 
6 3 + 4 =  7 ......

Σύνολο 20 

 
Στοιχεία µαθητή: 
 
Επώνυµο ......................................  Όνοµα .............................................. 
Τάξη ......... Τµήµα .......... Μάθηµα................ Ηµεροµηνία ..................... 
 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  ∆ύο χηµικές ενώσεις είναι µεταξύ τους ισοµερείς, όταν .................................

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

..........................................................................................................................  
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2.  Οι ενώσεις Ε1 και Ε2 µε µοριακούς τύπους C4H8 και C5H10 αντίστοιχα: 

α. εµφανίζουν ισοµέρεια οµόλογης σειράς 
β. εµφανίζουν ισοµέρεια θέσης 
γ. εµφανίζουν συντακτική ισοµέρεια, αλλά δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε 

το είδος της. 
δ. δεν εµφανίζουν ισοµέρεια. 
 

3.  Η αιθανόλη: 
α. είναι ισοµερής µε µία µόνο αλκοόλη 
β. δεν είναι ισοµερής µε καµία ένωση 
γ. είναι ισοµερής µε τον διαιθυλαιθέρα 
δ. είναι ισοµερής µε κάποια άλλη ένωση. 
 

4.  Εξετάστε αν ισχύει ή όχι η πρόταση: Αν δύο χηµικές ενώσεις είναι ισοµερείς 
προς µία τρίτη, θα είναι και µεταξύ τους ισοµερείς. .......................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 

5.  Συµπληρώστε τα κενά της πρότασης: 
Τα αλκάνια µε τη µικρότερη µοριακή µάζα που εµφανίζουν το φαινόµενο της 
ισοµέρειας είναι το .......................................................................... και το 
.............................................................. 
 

6.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: 
α) Όλων των ισοµερών αλκενίων που έχουν ανά µόριο το µικρότερο δυνατό 

αριθµό ατόµων άνθρακα. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
β) ∆ύο οργανικών ενώσεων που εµφανίζουν µε την 1-βουτανόλη, η µία 

ισοµέρεια θέσης  και η άλλη ισοµέρεια αλυσίδας. 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
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Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Κατηγορίες οργανικών ενώσεων 
  Οµόλογες σειρές 
  Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων 
  Ισοµέρεια 
  Εύρεση εµπειρικού και µοριακού τύπου 
 
 
Χρονική διάρκεια:  45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Βαθµολόγηση: 
   ΘΕΜΑ   Ερώτηση   Μονάδες 
        1ο          1           1 
        1ο            2          1 
        1ο          3          1 
        1ο            4          2 
        1ο          5          2 
        2ο          1          2 
        2ο          2          2 
        2ο          3          2 
        3ο          α          4 
        3ο          β          3 
     Σύνολο        20 

 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο .........................................  Όνοµα ................................................ 
Τάξη ......... Τµήµα ......... Μάθηµα .................. Ηµεροµηνία .......................  
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ΘΕΜΑ  1ο  
Οδηγία: Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (1-3), βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που 

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

1.  Αν µία ένωση έχει µοριακό τύπο C6H14O, τότε η ένωση αυτή είναι: 
α. αλκοόλη γ. αλδεΰδη ή κετόνη 
β. αλδεΰδη δ. αλκοόλη ή αιθέρας 
 

2.  Ο υδρογονάνθρακας µε το συντακτικό τύπο  CH  ονοµάζεται: =CH-CH

CH
2

3

|        
2

α. 1-µεθυλο-2-προπένιο γ. 3-µεθυλο-1-προπένιο 
β. 1-βουτένιο δ. 3-βουτένιο. 
 

3.  Ο χηµικός τύπος  συµβολίζει: C H -C
O

H3 5 | |
−

α. κορεσµένη αλδεΰδη γ. ακόρεστο οξύ 
β. ακόρεστη αλδεΰδη δ. ακόρεστη κετόνη. 
 

4.  Οι ενώσεις µε τους συντακτικούς τύπους (Ι) έως (ΙV)  

CH -C =
OH

O3 |     
, , ,  CH -C =

H   
O3 |     

H- C  -
O   

OH
| |     

O = C
H

 - H
|

  (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) (IV) 
ονοµάζονται αντίστοιχα: 
........................................................    ......................................................  
........................................................    ......................................................  
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5.  Αντιστοιχήστε την κάθε ένωση της στήλης (Ι) µε την ισοµερή της που 
βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 
  (Ι) (ΙΙ) 

A. 4-µεθυλο-1-πεντένιο α. 2,3-διµεθυλοβουτάνιο 
B. 3-µεθυλο-2-βουτένιο β. 2-πεντένιο 
Γ. 2,3-διµεθυλο-2-βουτένιο γ. πεντάνιο 
∆. 2,2-διµεθυλοπροπάνιο δ. 2-µεθυλο-1-πεντένιο 

  ε. 3,3-διµεθυλο-1-βουτένιο. 
 

ΘΕΜΑ  2ο 
1.  Πότε λέµε ότι ένα σύνολο οργανικών ενώσεων ανήκει στην ίδια οµόλογη 

σειρά; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 

2.  Γράψτε τους συντακτικούς τύπους: 
α) δύο ενώσεων που έχουν µοριακό τύπο C5H10 και εµφανίζουν ισοµέρεια 

θέσης. 
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

β) δύο ισοµερών ενώσεων µε µοριακό τύπο C3H6O 
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

 
3.  Γράψτε τους χηµικούς τύπους και τα ονόµατα όλων των αλκυλίων που 

αποτελούνται από ένα, δύο και τρία άτοµα άνθρακα. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
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ΘΕΜΑ  3ο 
Η ανάλυση που έγινε σε µία χηµική ένωση έδειξε ότι: 

i)  αποτελείται από C, Η και Ο 
ii)  περιέχει 40 % C 
iii) σε ένα δείγµα αυτής µάζας 3,6g περιέχονται 0,24g Η. 

α) Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, βρείτε τον εµπειρικό τύπο της ένωσης. 
β) Αν η σχετική µοριακή µάζα της ένωσης αυτής προσδιορίστηκε πειραµατικά 

και βρέθηκε 178,5, βρείτε το µοριακό τύπο της ένωσης και την ακριβή 
σχετική µοριακή της µάζα. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 
 
 
 


