
KEΦΑΛΑΙΟ  4ο 
ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 

 
 
4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 

1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό µοριακό τύπο: 
α. CνΗ2ν+1Ο2  µε   ν ≥1 γ. CνΗ2νΟ2  µε  ν ≥ 1 
β. CνΗ2ν+2Ο2  µε  ν ≥ 1 δ. CνΗ2ν-2Ο2  µε  ν ≥ 1 

 
2. O γενικός τύπος για τα κορεσµένα µονοϋδροξυ-µονοκαρβοξυλικά οξέα 

είναι: 
α. CνH2ν+1(OH)COOH γ. CνH2ν-1(OH)COOH 
β. CνH2ν(OH)COOH δ. CνH2ν+2(OH)COOH 
 

3. Από τις χηµικές ενώσεις: 

Α.  Β.   CH -COOH3 H - C - OH
O  
| |    

Γ.   ∆.   CH  CH -  

      OH

C - OH
O        

3
 |     | |               

− HO - C = O
HO - C = O

    |

ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά: 
α. η Α, η Β και η Γ γ. η Α και η Β 
β. η Α, η Γ και η ∆ δ. καµία. 

 
4. Οι κορεσµένες ισοµερείς ενώσεις που συµβολίζονται µε το χηµικό τύπο 

C3H7COOH είναι: 
α.  µία β.  δύο γ.  τρεις δ.  τέσσερις. 
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5. Το οξικό οξύ και το µυρµικικό οξύ: 
α. είναι ισοµερείς ενώσεις 
β. ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά 
γ. είναι ισχυρά οξέα 
δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 
 

6.  Από τη µελέτη του χηµικού τύπου της ασπιρίνης: 
 

   COOH

   
O-C-CH

    O         
3

|               |

προκύπτει ότι η ασπιρίνη είναι: 
α. κετονοξύ γ. εστέρας του αιθανικού οξέος 
β. εστέρας του βενζοϊκού οξέος δ. εστέρας του µεθανικού οξέος. 
 

7.  Η όξινη γεύση της ασπιρίνης, της οποίας ο χηµικός τύπος είναι: 
 
   COOH
   OCOCH 3

οφείλεται στο ότι: 
α. διαλύεται στο νερό 

β. περιέχει στο µόριό της τη ρίζα  -C-OH
O     
| |         

γ. περιέχει στο µόριό της τη ρίζα  - ΟΗ 
δ. για την παρασκευή της χρησιµοποιείται ανυδρίτης του οξικού οξέος. 

 
8. Τα προϊόντα της οξικής ζύµωσης είναι: 

α. αιθανικό οξύ και νερό γ. αιθανόλη και νερό 
β. ένα οξύ και διοξείδιο του άνθρακα δ. οξαλικό οξύ και νερό. 
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9. Το οξικό οξύ είναι ασθενές οξύ διότι: 
α. δεν είναι πολύ διαλυτό στο νερό 
β. ιονίζεται σε µικρό βαθµό 
γ. αντιδρά µόνο µε πολύ δραστικά µέταλλα 
δ. αντιδρά µόνο µε ισχυρές βάσεις. 

 
10. Το αιθανικό οξύ είναι: 

α. υγρό, άχρωµο, ευδιάλυτο στο νερό 
β. ευδιάλυτο στο νερό και άοσµο 
γ. αέριο που υγροποιείται εύκολα, ευδιάλυτο στο νερό 
δ. ελαιώδες υγρό, ελάχιστα διαλυτό στο νερό. 
 

11.  Το ξίδι έχει ξινή γεύση διότι: 
α. περιέχει οργανικές ενώσεις 
β. περιέχει Η+ 
γ. είναι υδατικό διάλυµα 
δ. είναι οξύ, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius. 

 
12.  Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µεθανικού οξέος µε 2-προπανόλη είναι: 

α. µεθανικός ισοπροπυλεστέρας γ. προπανικός ισοπροπυλεστέρας 
β. προπανικός µεθυλεστέρας δ. µεθανικός προπυλεστέρας. 

 
13.  Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος οξικού οξέος ελευθερώνεται στην κάθοδο 

(-) αέριο: 
α. CO2 γ. CH4 
β. O2 δ. H2. 

 
14.  Από τα µέταλλα Ca, Zn, Ag και Na αντιδρούν µε το οξικό οξύ: 

α. το Ca, ο Zn και το Na γ. ο Zn και το Na 
β. το Na δ. όλα. 
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15.  Το άλας µε ασβέστιο του αιθανικού οξέος έχει χηµικό τύπο: 
α. CH3COOCa γ. (CH3CH2COO)2Ca 
β. CH3COOCa2 δ. (CH3COO)2Ca. 

 
16.  Με οξείδωση της µεθανόλης µπορεί να προκύψει: 

α. οξικό οξύ γ. προπανικό οξύ 
β. µυρµηκικό οξύ δ. βουτυρικό οξύ. 
 

17. Με οξείδωση του οινοπνεύµατος µπορεί να προκύψει: 
α. αιθανικό οξύ γ. προπανικό οξύ 
β. µεθανικό οξύ δ. βουτανικό οξύ. 

 
18.  Ο εστέρας που παράγεται κατά την αντίδραση του οξικού οξέος µε την 

αιθανόλη έχει συντακτικό τύπο: 
α. CH3COCH2CH3 γ. CH3CH2COOCH3 
β. CH3COOCH2CH3 δ. CH3CH2COCH3. 

 
19.  Κατά την οξείδωση του βουτανίου από το οξυγόνο του αέρα, παρουσία 

καταλυτών, παράγεται: 
α. µόνο οξικό οξύ 
β. οξικό οξύ και άλλα προϊόντα 
γ. µόνο βουτανικό οξύ 
δ. βουτανικό οξύ και παραπροϊόντα. 

 
20.  Το ξίδι είναι: 

α. το οξικό οξύ 
β. υδατικό διάλυµα οξικού οξέος 
γ. υδατικό διάλυµα που περιέχει οξικό οξύ 
δ. µείγµα οργανικών ενώσεων. 
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21.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει για το οξικό οξύ: 
α. ανήκει στην οµόλογη σειρά των ενώσεων που έχουν γενικό µοριακό τύπο 

CνH2νO2, όπου ν ≥ 1 
β. αντιδρά µε: NaHCO3, ROH, NaOH και Zn 
γ. όταν ηλεκτρολύονται υδατικά του διαλύµατα ελευθερώνεται στην κάθοδο 

Ο2 
δ. λαµβάνεται µε την οξική ζύµωση των αλκοολούχων διαλυµάτων. 
 

22.  Με οξείδωση του γαλακτικού οξέος προκύπτει: 
α. πυροσταφυλικό οξύ γ. οξικό οξύ 
β. προπανικό οξύ δ. τίποτα από τα παραπάνω. 

 
23.  Το γαλακτικό οξύ και το οξικό οξύ: 

α. αντιδρούν µε οξέα γ. αντιδρούν µε αλκοόλες 
β. οξειδώνονται δ. είναι ισχυρά οξέα. 

 
24.  Με οξείδωση του τολουολίου προκύπτει: 

α. βενζόλιο γ. µεθανικό οξύ 
β. αιθανικό οξύ δ. βενζοϊκό οξύ. 

 
25.  Το βενζοϊκό οξύ  

i) ανήκει: 
α. στα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα 
β. στα άκυκλα ακόρεστα οξέα 
γ. στα αρωµατικά οξέα 
δ. στους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. 

ii) έχει µοριακό τύπο: 
α. C6H12O2 γ. C6H6O2 
β. C7H6O2 δ. C7H12O2. 
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26.  Κατά την επίδραση ψευδαργύρου σε διάλυµα βενζοϊκού οξέος ελευθερώ-
νεται αέριο που είναι: 
α. οξυγόνο γ. υδρογόνο 
β. διοξείδιο του άνθρακα δ. υδρατµοί. 

 
27.  Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι κοινή για το οξικό και το 

βενζοϊκό οξύ: 
α. αντιδρά µε βάσεις και δίνει άλατα 
β. αντιδρά µε αλκοόλες και δίνει εστέρες 
γ. διαλύεται στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία 
δ. αντιδρά µε Na2CO3 και ελευθερώνει CO2. 

 
28.  Από τα οξέα: γαλακτικό (Α), οξικό (Β), πυροσταφυλικό (Γ) και βενζοϊκό (∆) 

αντιδρούν µε Zn και µε όξινο διάλυµα K2Cr2O7: 
α. όλα γ. µόνο το Α 
β. κανένα δ. µόνο το ∆. 

 
 
4.2. Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1. Να γίνει αµφιµονοσήµαντη (ένα προς ένα) αντιστοίχηση µεταξύ των 

συντακτικών τύπων της στήλης (Ι) και των χαρακτηρισµών που αναφέρονται 
στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
Α.  Cl-CH2-COOH α.  υδροξυοξύ 
Β.  H2N-CH2-COOH β.  δικαρβοξυλικό οξύ 
Γ.  HOOC-COOH γ.  αµινοξύ 
∆.  H-COOH δ.  αλογονοξύ 
Ε.  HO-CH2-CH2-COOH ε.  µονοκαρβοξυλικό οξύ. 
 
 
2. Να αντιστοιχήσετε κάθε συντακτικό τύπο της στήλης (Ι) µε το όνοµα της 

ένωσης που συµβολίζει και περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 
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(Ι)  (ΙΙ) 

Α.  CH3- -COOH α.  µεθανικό οξύ CH
OH

|     

Β.  HOOC-CH2-COOH β. υδροξυ-αιθανικό οξύ 
Γ.  HCOOH γ.  γαλακτικό οξύ 
∆.  Cl-CH2-COOH δ.  βενζοϊκό οξύ 
Ε.  H2N-CH2-COOH ε.  προπανοδιϊκό οξύ 
Ζ.  C6H5-COOH ζ.  αµινο-αιθανικό οξύ 
 η.  χλωρο-αιθανικό οξύ. 
 
3. Να αντιστοιχήσετε το κάθε οξύ της στήλης (Ι) µε µία από  τις προτάσεις της 

στήλης (ΙΙ). 
(Ι) (ΙΙ) 

Α.  αιθανικό οξύ α. χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική σαν  
  αποχρεµπτικό 
Β.  γαλακτικό οξύ β. συστατικό των µυϊκών ιστών 
Γ.  βενζοϊκό οξύ γ. χρησιµοποιείται σαν καύσιµη ύλη 
 δ. χρησιµοποιείται για την παρασκευή της  
  οξικής κυτταρίνης. 
 
4. Να αντιστοιχήσετε κάθε οξύ της στήλης (Ι) µε όσες από τις ενώσεις της 

στήλης (ΙΙ) χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παρασκευή του. 
 (Ι) (ΙΙ) 

Α.   α. αιθανόλη CH - CH - COOH

OH    
3

|            

Β.  C H  β. τολουόλιο - COOH6 5

 γ. βουτάνιο 
Γ.   δ. γλυκόζη CH - COOH3

 ε. ακεταλδεΰδη. 
5. Κάθε χηµική ουσία της στήλης (II) αποτελεί ένα από τα προϊόντα της 

αντίδρασης του οξικού οξέος µε µία χηµική ουσία της στήλης (I). Να κάνετε 
αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) την αντιστοίχηση. 
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 (Ι) (ΙΙ) 
Α.  CH3CH2OH α. CH3COONa 
Β.  NaOH β. CO2 
Γ.  Na γ. H2O 
∆.  NaHCO3 δ. CH3COOCH3 
Ε.  CH3OH ε. H2. 
 
6. Καθένα από τα προϊόντα της στήλης (Ι) περιέχει µία µόνο από τις ενώσεις 

της στήλης (ΙΙ). Να γίνει η αντιστοίχηση: 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α.  ξίδι α. 2-υδροξυ-προπανικό οξύ 
Β.  κρασί β. αιθανικό οξύ 
Γ.  µαρµελάδα του εµπορίου γ. αιθανόλη 
∆.  γιαούρτι δ. βενζοϊκό οξύ. 
 
7. Να αντιστοιχήσετε κάθε οξύ της στήλης (I) µε την κατηγορία στην οποία 

ανήκει (στήλη II), καθώς και µε το συντακτικό του τύπο (στήλη III). 
 
 (Ι) (ΙΙ) (III) 
 
Α.  γαλακτικό οξύ α. κορεσµένο µονοκαρ- 1. CH3COCOOH 
  βοξυλικό οξύ  
Β.  οξαλικό οξύ β. κετονοξύ 2. C6H5COOH 
Γ.  βενζοϊκό οξύ γ. πολυκαρβοξυλικό οξύ 3. HCOOH 
∆.  πυροσταφυλικό οξύ δ. αρωµατικό οξύ 4. CH3CH(OH)COOH 
Ε.  µυρµηκικό οξύ ε. υδροξυοξύ 5. HOOC-COOH. 
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8. Κατά την αντίδραση κάθε χηµικής ένωσης της στήλης (I) µε ένα από τα 
σώµατα της στήλης (II) παρατηρείται το φαινόµενο που περιγράφεται στη 
στήλη (III). Να κάνετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τις σχετικές 
αντιστοιχήσεις. 

 
 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
 
Α.  φαινόλη α. µεταλλικό Na 1. έκλυση CO2 
Β.  αιθανόλη β. αντιδραστήριο Tollens 2. αποχρωµατισµός 
Γ.  οξικό οξύ γ. όξινο διάλυµα KMnO4 3. έκλυση H2 
∆.  γαλακτικό οξύ δ. NaHCO3 4. ιώδη προϊόντα 
Ε.  ακεταλδεΰδη ε. FeCl3 5. σχηµατισµός κατόπτρου. 

 
 

4.3. Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Καρβοξυλικά οξέα ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο 

µόριό τους την οµάδα που ονοµάζεται ................................................. και 
έχει συντακτικό τύπο.................................... Η ονοµασία της οµάδας αυτής 
προέρχεται από τις λέξεις ............................. και ............................... . 

 
2.  Κατά την οξική ζύµωση οξειδώνεται η ......................................... από το 

...................................... µε τη βοήθεια ειδικού ................................. και 
παράγεται το .......................................... . 

 
3.  Οι χηµικές ιδιότητες του γαλακτικού οξέος είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων 

των ...................., λόγω του ................................ και των ........................., 
λόγω του ................................ που περιέχονται στο µόριό του. 

 
4.  Το βενζοϊκό οξύ είναι ένα αρωµατικό οξύ στο µόριο του οποίου το 

......................... είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένο µε τον ................................ 
δακτύλιο και παρασκευάζεται βιοµηχανικά µε ............................................. . 
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5.  Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα. 
Ονοµασία Χηµικός τύπος Κατηγορία οξέων 

............................ C6H5COOH ............................................ 
µυρµικικό οξύ ........................... ............................................ 

............................ HOOC-COOH ............................................ 
γαλακτικό οξύ ............................ ............................................ 

 
6.  Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: 

α) ....CH3COOH  +  Na2CO3  →  .....................  +  ...............  +  ............... 

β) CH3 CH
OH

|     
COOH + ........................        CH3 CH

OH
|     

COOCH2CH3 + ............. 

7.  Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα µε τους συντακτικούς 
τύπους των ουσιών Α, Β, Γ και ∆, έτσι ώστε αν αντιδράσουν οι ουσίες Α και 
Β να παραχθούν οι ουσίες Γ και ∆. 

Α Β Γ ∆ 
......................... ....................... CH3COOCH2CH3 H2O 

CH -CH-COOH

CH
3

3   

|           
 

 
Ca 

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

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

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

 
NaOH CH -CH-COONa

OH 
3

     

|              
 

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

HOOC-COOH ...................... (COO)2Zn ................. 
 
8.  Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: 

α) CH3COOH  +  Ca(OH)2  →  ......................  +  ...................... 
β) .........................  +  ...........................           + ΗHCOOCH 3 2Ο 
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9.  Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις: 

α) CH3CH2OH  +  .................  .........................  +  ...................... ΄ενζυµο→
β) .........................  +  |O|  →  CH3COCOOH  +  ........................... 

 
10.  Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: 

α) CH3COOH  +  ............................          CH3COOCH3  +  .................... 
β) ....C6H5COOH  +  Zn  →  ............................  +  .......................... . 
 

11.  Αφού µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, να γράψετε στα 
διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ καθώς και τους 
κατάλληλους συντελεστές ώστε οι χηµικές εξισώσεις να είναι πλήρεις. 

(Β).......................................  +  ...CO2 

(Α)...................................... 

ζυµάση 

λακτάση 
 

C6H12O6 
 
 

(A) .........................+(B) .........................→   (Γ)............................. + Η2Ο. 
 

12. Να µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, και να γράψετε στα 
διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆ και Ε. 

 

(Ε) .......................

(Γ) ...................+(∆)......... 

(A) ......................

+ 2H2O

+ |O| 

+ H2  
   Ni 

+ HCN (B).....................CH3CH=O 
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13.  Αφού µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, να γράψετε στα 
διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆ και Ε. 

 

 + H2O 

(∆)......................

CH COO CH -CH     

           
3 2 3

                           

(Ε) ............ + Ê2CO3 

(Α) ......................... + (Β) ..................+ H2O 

+ (Ã) ............................

+ ÊOH 
Θ

+ ÊOH 
  - H2O 

+ NaHCO3

CH3COOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Ποιες ενώσεις ονοµάζονται καρβοξυλικά οξέα; Από που προέρχεται η 

ονοµασία της χαρακτηριστικής οµάδας που περιέχουν στο µόριό  τους; 
 
2.  Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οξέα ανάλογα µε τον αριθµό των 

καρβοξυλίων που περιέχουν στο µόριό τους; Γράψτε το συντακτικό τύπο και 
την ονοµασία ενός οξέος για κάθε κατηγορία. 

 
3.  Πώς χαρακτηρίζονται τα καρβοξυλικά οξέα που περιέχουν στο µόριό τους: 

α) -ΟΗ 
β)  αλογόνο 
γ) -ΝΗ2. 
Γράψτε το συντακτικό τύπο ενός οξέος για κάθε µια από τις παραπάνω 
περιπτώσεις. 

 
4.  Πώς προκύπτει θεωρητικά ο γενικός τύπος της οµόλογης σειράς των 

κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων; Να γράψετε τους συντακτικούς 
τύπους των δύο πρώτων µελών της σειράς αυτής. 
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5.  Τι ονοµάζεται οξική ζύµωση; Γράψτε τη σχετική χηµική εξίσωση. 
 
6.  Πώς µεταβάλλεται η φυσική κατάσταση και η διαλυτότητα των κορεσµένων 

µονοκαρβοξυλικών οξέων στο νερό, σε συνάρτηση µε τη σχετική µοριακή 
τους µάζα; 

 
7.  Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του αιθανικού οξέος; 
 
8.  Ποια αντίδραση ονοµάζεται εστεροποίηση; Να γράψετε τη χηµική εξίσωση 

µιας αντίδρασης εστεροποίησης στην οποία τα αντιδρώντα να είναι 
οργανικές ενώσεις. 

 
9.  Να αναφέρετε µερικές από τις χρήσεις του οξικού οξέος και της οξικής 

κυτταρίνης. 
 

10.  Να αναφέρετε τρία προϊόντα στα οποία βρίσκεται το γαλακτικό οξύ; 
 
11.  Το βενζοϊκό οξύ στη βιοµηχανία παρασκευάζεται µε οξείδωση του τολουολίου. 

α) Πώς παρασκευάζεται το τολουόλιο; 
β) Ποια οξειδωτικά µέσα χρησιµοποιούνται για την οξείδωση; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Ερωτήσεις τύπου “σωστό - λάθος” µε αιτιολόγηση 
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Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Η χαρακτηριστική οµάδα που περιέχεται στα καρβοξυλικά οξέα ονοµάζεται 

καρβονύλιο. 
 

2.  Η ένωση µε συντακτικό τύπο  ανήκει στα οργανικά 

οξέα διότι περιέχει στο µόριό της τις ρίζες καρβονύλιο και υδροξύλιο. 

H
O
C

OH
CH-CH

| |     |3 −−

 

3.  Η ένωση  εµφανίζει τις ιδιότητες των κετονών, καθώς και τις 

ιδιότητες των αλκοολών  

CH -C  =
OH  

 O3 |        

 
4.  Τα κορεσµένα οργανικά οξέα έχουν το γενικό µοριακό τύπο CνH2νO2 µε ν ≥ 1. 
 
5.  Ο χηµικός τύπος του µεθανικού οξέος προκύπτει αν αντικατασταθεί ένα 

άτοµο Η στο µόριο του µεθανίου µε τη ρίζα καρβοξύλιο. 
 
6.  Ο αιθανικός αιθυλεστέρας και το βουτανικό οξύ είναι ενώσεις ισοµερείς. 
 
7.  Το ξίδι είναι προϊόν της γαλακτικής ζύµωσης. 
 
8.  Με οξείδωση της αιθανόλης προκύπτει γαλακτικό οξύ. 
 
9.  Όταν το κρασί παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στον αέρα ξινίζει. 
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10.  Το οξικό οξύ στα υδατικά του διαλύµατα βρίσκεται µόνο µε τη µορφή 
ιόντων CH3COO- και Η+. 
 

11.  Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος αιθανικού οξέος ελευθερώνεται στην 
άνοδο αέριο υδρογόνο. 

 
12.  Αν προσθέσουµε σκόνη κιµωλίας (CaCO3) σε ξίδι ελευθερώνεται αέριο. 

 
13.  Τα προϊόντα της αντίδρασης ενός οργανικού οξέος µε µία βάση είναι 

εστέρας και νερό. 
 

14.  Το γαλακτικό οξύ παρασκευάζεται συνθετικά µε επίδραση HCN σε 
αιθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος. 

 
15.  Η γλυκόζη και το γαλακτικό οξύ έχουν την ίδια % περιεκτικότητα σε 

άνθρακα. 
 

16.  Όλα τα υδροξυοξέα οξειδώνονται, λόγω του -ΟΗ που περιέχουν στο µόριό 
τους. 

 
17.  Όταν παίρνουµε αντιβιοτικά ενδείκνυται να συµπληρώνουµε το ηµερήσιο 

διαιτολόγιο µε γιαούρτι. 
 

18.  Το βενζοϊκό οξύ χαρακτηρίζεται ως αρωµατικό οξύ, διότι στο µόριό του 
υπάρχει ένα καρβοξύλιο. 

 
19.  Το µόριο του βενζοϊκού οξέος αποτελείται από τις ρίζες φαινύλιο και 

καρβοξύλιο. 
 

20.  Ο χηµικός τύπος του βενζοϊκού ασβεστίου είναι C6H5COOCa. 
 
21.  Το οξικό οξύ λαµβάνεται µε οξείδωση της αιθανόλης, ενώ το βενζοϊκό οξύ 

λαµβάνεται µε οξείδωση της φαινόλης. 
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22.  Το γαλακτικό οξύ δεν οξειδώνεται 
 
23.  Για να διαπιστώσουµε αν ένα υγρό είναι η 1-προπανόλη ή το προπανικό οξύ 

µπορούµε να προσθέσουµε σ’ αυτό µεταλλικό Na. 
 
 
4.6.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Γράψτε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία κατά IUPAC µιας ένωσης για 

κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: 
α) µονοκαρβοξυλικό οξύ δ) υδροξυοξύ 
β) δικαρβοξυλικό οξύ ε) αρωµατικό οξύ 
γ) αµινοξύ στ) χλωροοξύ. 

 
2.  Γράψτε το συντακτικό τύπο του προπανικού οξέος, καθώς και του αιθανικού 

µεθυλεστέρα και εξηγήστε γιατί οι δύο αυτές ενώσεις είναι ισοµερείς; Τι 
µορφή ισοµέρειας εµφανίζουν; 

 
3.  Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους ενός µονοκαρβοξυλικού οξέος, ενός 

υδροξυοξέος, ενός αµινοξέος, ενός δικαρβονικού οξέος και ενός 
χλωροοξέος, που το καθένα από αυτά να περιέχει στο µόριό του τέσσερα 
άτοµα άνθρακα µε διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα. Να ονοµάσετε στη 
συνέχεια κατά IUPAC αυτές τις ενώσεις. 

 
4.  Να αναφέρετε µία εργαστηριακή και δύο βιοµηχανικές µεθόδους παρα-

σκευής του αιθανικού οξέος. Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 
 
 

 164



5.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος: 
α) µε υδροξείδιο του νατρίου 
β) µε ψευδάργυρο 
γ) µε ανθρακικό νάτριο. 
Ονοµάστε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης. 
 

6.  Πώς παρασκευάζεται το γαλακτικό οξύ: 
α) από τη γλυκόζη 
β) από την αιθανάλη. 
Γράψτε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 

 
7.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος: 

α) µε οξείδιο του ασβεστίου 
β) µε αιθανόλη 
γ) µε όξινο ανθρακικό νάτριο. 
Ονοµάστε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης. 

 
8.  Να αναφέρετε από µία χηµική ιδιότητα του γαλακτικού οξέος οι οποίες 

οφείλονται στη ύπαρξη στο µόριό του: 
α) του καρβοξυλίου 
β) του υδροξυλίου. 
Να γράψετε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 
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4.7  Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 
 
1.  α) Να αντιστοιχήσετε την κάθε κατηγορία οργανικής ένωσης της στήλης (I) 

 µε ένα µοριακό τύπο της στήλης (II). 
  (I) (II) 
Α. αµινοξύ α. C4H6O4 
Β. υδροξυοξύ β. C3H6O3 
Γ. υδροξυνιτρίλιο γ. C3H5NO 
∆. δικαρβονικό οξύ δ. C3H7NO2 
Ε. ακόρεστο οξύ ε. C3H4O2. 

β) Εξετάστε ποιος από τους µοριακούς τύπους της στήλης (II) αντιστοιχεί σε 
δύο χηµικές ενώσεις που εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια αλυσίδας. 

γ) Βρείτε το συντακτικό τύπο της χηµικής ένωσης η οποία χαρακτηρίζεται 
µε ένα από τους µοριακούς τύπους της στήλης (II), αντιδρά µε διάλυµα 
Na2CO3 και αποχρωµατίζει διάλυµα Br2 σε CCl4. 

 
2.  Με κάθε είδος ζύµωσης που αναφέρεται στη στήλη (Ι) µετατρέπεται µία 

ένωση της στήλης (ΙΙ) σε µία από τις χηµικές ενώσεις της στήλης (ΙIΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
 
Α. οξική α. σάκχαρο 1. γαλακτικό οξύ 
Β. γαλακτική β. ακεταλδεΰδη 2. οξικό οξύ 
  γ. αιθανόλη 3. βουτυρικό οξύ. 
 
α) Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. 
β) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποι-

ούνται κατά τις παραπάνω µετατροπές. 
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3.  Το βασικό συστατικό που περιέχεται στο ξίδι: 
i) ονοµάζεται: 

α. µεθανικό οξύ γ. αιθανικό οξύ 
β. οξαλικό οξύ δ. αιθανόλη. 

ii) έχει µοριακό τύπο: 
α. C2H4O2 γ. C2H6O 
β. CH2O δ. C2H5COOH 

iii) προέρχεται από την οξείδωση ........................................ που περιέχεται 
στο ..............................................., σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 
................................................................................................. . 

 
4.  ∆ίνονται οι χηµικές ενώσεις: CH3COOH (A) και CH3CH(OH)COOH (B). 

i) Να γράψετε την ονοµασία τους κατά IUPAC, καθώς και την κατηγορία 
των οξέων στην οποία ανήκουν. 

ii) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στην αντίστοιχη 
παρένθεση το γράµµα Σ για κάθε σωστή και το γράµµα Λ για κάθε 
λανθασµένη πρόταση. 
α) οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µε το Na2CO3 (  ) 
β) καµία από τις ενώσεις Α και Β δεν αντιδρά µε τον Zn (  ) 
γ) οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µε την CH3CH2OH (  ) 
δ) µόνο η ένωση Β οξειδώνεται. (  ) 

iii) Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις, 
αναγράφοντας τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 
πραγµατοποιούνται. 

 
5.  Το γαλακτικό οξύ είναι ένα οξύ που ανήκει στην κατηγορία των υδροξυοξέων. 

α) Ο συντακτικός του τύπος είναι ......................................... και η ονοµασία 
του κατά IUPAC είναι ....................................... . 

β) Οι χηµικές του ιδιότητες είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων των ................., 
λόγω του ......................................... και των .................................., λόγω 
του .......................................... που περιέχει στο µόριό του. 

γ) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις: i) της αντίδρασής του µε το NaOH 
ii) της οξείδωσής του. 

6.  ∆ίνονται οι παρακάτω χηµικές µετατροπές: 
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+ 2Η2Ο  
- ΝΗ3 

+ |Ο|
 



 
A   +  HCN   →   CH3CH(OH)CN                         Β                     Γ   +  Η2Ο 
 
α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των ενώσεων Α, 

Β και Γ. 
β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που αποδίδει την αντίδραση µίας ακόµα 

µεθόδου παρασκευής της ένωσης Β. 
γ) Να συµπληρώσετε τη χηµική εξίσωση: 

Α:......................... +   |Ο|   →   ................................ . 
 

7.  ∆ίνονται οι οργανικές ενώσεις: 
 

CH3CH=O (A) , CH3CH2OH (B) και CH3COOH (Γ). 
 

α) Να γράψετε την ονοµασία τους κατά IUPAC, καθώς και το όνοµα της 
οµόλογης σειράς στην οποία ανήκει η καθεµία απ’ αυτές. 

β) Από τις ενώσεις Α, Β και Γ:  
i) οξειδώνονται οι ........................................ 
ii) αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο οι .................................. 
Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. 

γ) Αν διαθέτουµε µόνο µεταλλικό νάτριο και όξινο ανθρακικό νάτριο, να 
περιγράψετε ένα τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαµε να διακρίνουµε: 
ι) την ένωση Α από την ένωση Β 
ii) την ένωση Β από την ένωση Γ. 

 
 
 
 
 
 
8.  ∆ίνονται οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ και ∆ µε συντακτικούς τύπους 

αντίστοιχα:  
A: CH3CH2CH=O Γ: CH3CH2COOH  
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B:  ∆:  CH -CH-CH

   OH   
3 3

|     
CH -C-CH

O
3 3

| |

α) Από τις ενώσεις Α, Β, Γ και ∆: 
i) αντιδρά µε Νa2CO3 η ...................................... 
ii) αντιδρά µε φελίγγειο υγρό η ............................ 
iii) αντιδρούν µε Na οι .......................................... 
iv) οξειδώνονται οι ............................................... 
v) αντιδρούν µε Η2 οι ........................................... 

β) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία: 
i) από την ένωση Α µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Γ 
ii) από την ένωση ∆ µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Β. 

γ) Ποιες από τις ενώσεις Α, Β, Γ και ∆ αντιδρούν µεταξύ τους και σχηµα-
τίζουν εστέρα; Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασής τους. 

 
 
4.8.  Ασκήσεις - προβλήµατα 
 
1.  Για την εξουδετέρωση 3g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος Α 

απαιτήθηκαν 0,05mol NaOH. 
α) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος Α. 
β) Υπολογίστε τη µάζα του άλατος που παράχθηκε απ’ αυτή την εξουδε-

τέρωση. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: 23. 
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2.  Υπολογίστε τους όγκους σε STP των αερίων που ελευθερώνονται κατά την 
επίδραση 0,1mol οξικού οξέος: 
α) σε περίσσεια Na2CO3 
β) σε περίσσεια NaHCO3 
γ) σε 2,3g Na. 
∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του: Na: 23. 
 

3.  Υπολογίστε τη µάζα του οξέος και τη µάζα της βάσης που απαιτούνται για 
την παρασκευή: 
α) 1mol αιθανικού νατρίου και β) 31,6g αιθανικού ασβεστίου. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1, O: 16, Na: 
23, Ca: 40. 
 

4.  Κατά την εξουδετέρωση 0,5mol ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος 
µε CaO παράχθηκαν 32,5g άλατος. 
α) Υπολογίστε τη µάζα του CaO που αντέδρασε. 
β) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Ca: 40. 

 
5.  Πόσα g καυστικού νατρίου απαιτούνται για την εξουδετέρωση 0,2mol 

βενζοϊκού οξέος και πόσα g άλατος θα παραχθούν από την εξουδετέρωση 
αυτή; 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: 23. 
 

6.  Κατά την εξουδετέρωση 10mL ενός διαλύµατος ∆ οξικού οξέος κατανα-
λώθηκαν 20mL διαλύµατος NaOH 0,5M. 
Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος ∆ που απαιτείται για την εξουδετέρωση: 
α) 2,8g CaO 
β) 10mL διαλύµατος ΚΟΗ 2Μ. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: O: 16, Ca: 40. 
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7.  15g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος αναµείχθηκαν µε περίσσεια 
κορεσµένης µονοσθενούς δευτεροταγούς αλκοόλης. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
αντέδρασε το 80% του οξέος και παράχθηκαν 20,4g ενός εστέρα µε µοριακή 
µάζα 102. Βρείτε: 
α) το µοριακό τύπο του εστέρα 
β) τους µοριακούς τύπους του οξέος και της αλκοόλης 
γ) τους συντακτικούς τύπους του οξέος, της αλκοόλης και του εστέρα. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 

 
8.  Να υπολογισθούν: 

α) Ο όγκος διαλύµατος ∆1 NaOH συγκέντρωσης 1Μ που απαιτείται για την 
εξουδετέρωση 200mL διαλύµατος ∆2 αιθανικού οξέος περιεκτικότητας 
1,5%w/v. 

β) Η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆3 που θα προκύψει από την αµοιβαία 
εξουδετέρωση των διαλυµάτων ∆1 και ∆2. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
 
9.  Για την εξουδετέρωση 50mL διαλύµατος ∆1 µεθανικού οξέος καταναλώ-

θηκαν 20mL διαλύµατος NaOH 0,5M. Υπολογίστε: 
α) τη συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1 
β) τον όγκο σε STP του αερίου που θα ελευθερωθεί, αν σε 100mL του 

διαλύµατος ∆1 προστεθούν 1,3g σκόνης Zn. 
∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα: Zn: 65 

 
10.  Ένα διάλυµα ∆ οξικού οξέος το χωρίσαµε σε δύο ίσα µέρη. Στο πρώτο µέρος 

του διαλύµατος προσθέτουµε περίσσεια Zn και ελευθερώθηκε ένα αέριο 
όγκου 2,8L σε STP. 
α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε και 

υπολογίστε τη µάζα του οξικού οξέος που περιέχονταν στο διάλυµα ∆. 
β) Υπολογίστε τον όγκο ενός διαλύµατος NaOH συγκέντρωσης 2Μ που 

απαιτείται για την εξουδετέρωση του δεύτερου µέρους του διαλύµατος ∆. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
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11.  ∆ιαπιστώθηκε ότι το «κρασί» που περιέχονταν σε ένα βαρέλι είχε έντονη 
όξινη γεύση. 
α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που εξηγεί αυτή την αλλαγή 

στη γεύση του κρασιού. 
β) Αν η περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευµα πριν υποστεί αυτή τη 

χηµική αλλοίωση ήταν 11,5ο (11,5% v/v) υπολογίστε τη µεταβολή της 
µάζας ενός λίτρου αυτού του κρασιού, αν η χηµική του αλλοίωση ήταν 
πλήρης. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και η 
πυκνότητα της αιθανόλης ρ = 0,8g/mL. 
 

12.  Το HCOOH οξειδώνεται από διάλυµα KMnO4 οξινισµένου µε H2SO4, 
σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 

5HCOOH + 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5CO2 + 8H2O 
Κατά την προσθήκη διαλύµατος ∆1 HCOOH σε 20mL οξινισµένου 
διαλύµατος KMnO4 συγκέντρωσης 0,1Μ διαπιστώθηκε ότι 
αποχρωµατίστηκε το διάλυµα KMnO4 όταν προστέθηκαν σ΄ αυτό 25mL του 
διαλύµατος ∆1. 
α) Βρείτε τη µοριακή συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1. 
β) Υπολογίστε τη συγκέντρωση, ως προς κάθε διαλυµένη ουσία, του 

διαλύµατος που θα προκύψει κατά την ανάµειξη 10mL του διαλύµατος 
∆1 µε 40mL διαλύµατος NaOH 0,2M. 

 
13.  500mL ενός διαλύµατος περιέχει 90g εξόζης. Το διάλυµα αυτό ζυµώνεται µε 

την επίδραση του ενζύµου λακτάση και µετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης 
αραιώνεται µέχρι όγκου 1L, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆1. Σε 200mL του 
διαλύµατος ∆1 προσθέσαµε διάλυµα KMnO4 0,1M, οξινισµένο µε H2SO4, 
µέχρι να οξειδωθεί όλη η ποσότητα της ένωσης που ήταν διαλυµένη στο 
διάλυµα ∆1, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 
5CH3CH(OH)COOH + 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + CH3COCOOH + 8H2O 
Υπολογίστε: 
α) τη συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1 
β) τον όγκο του διαλύµατος KMnO4 που καταναλώθηκε για την παραπάνω 

οξείδωση. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
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14.  27,6g αιθανόλης οξειδώνονται πλήρως και η ποσότητα της οργανικής ένω-
σης Α που παράγεται, αφού αποµονωθεί, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το 
πρώτο µέρος διαλύεται σε νερό και το διάλυµα ∆ που προκύπτει εξουδετε-
ρώνεται µε διάλυµα NaOH 1Μ. Το δεύτερο µέρος αναµειγνύεται µε ισοµορια-
κή ποσότητα αιθανόλης, οπότε παράγεται οργανική ένωση Β µάζας 17,6g. 
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. 
β) Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος NaOH που καταναλώθηκε για την 

εξουδετέρωση του διαλύµατος ∆. 
γ) Υπολογίστε το % ποσοστό της ένωσης A που αντέδρασε µε την 

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

 
15.  Κατά την εξουδετέρωση 2,4g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε 

υδροξείδιο του ασβεστίου παράχθηκαν 3,16g άλατος. 
α) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος 
β) Υπολογίστε τον όγκο κορεσµένου διαλύµατος υδροξειδίου του ασβεστίου 

που καταναλώθηκε για την παραπάνω εξουδετέρωση, αν γνωρίζουµε ότι το 
κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου έχει συγκέντρωση 0,05M. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  Ca: 40, C: 12, O: 16, H: 1. 
 

16.  22g αιθανάλης αντιδρούν πλήρως µε HCN και η οργανική ένωση Α που 
παράγεται αντιδρά µε νερό, οπότε µετατρέπεται ποσοτικά στην οργανική 
ένωση Β. 
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται, 

καθώς και την ονοµασία της ένωσης Β. 
β) Υπολογίστε τη µάζα της ένωσης Β που παράγεται. 
γ) Υπολογίστε την ελάχιστη µάζα της γλυκόζης (C6H12O6) που πρέπει να 

υποστεί ζύµωση για να παραχθεί ποσότητα της ένωσης Β ίση µε αυτή 
που παράχθηκε από την αιθανάλη. 

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

17.  ∆ιαθέτουµε 300mL ενός διαλύµατος A που περιέχει CH3COOH συγκέ-
ντρωσης 2Μ.  
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i) Σε 100mL του διαλύµατος Α προσθέσαµε διάλυµα που περιείχε 0,4mol 
ΝaΟΗ, οπότε προέκυψε διάλυµα Β από το οποίο αποµακρύναµε µε 
εξάτµιση όλη την ποσότητα του νερού. Το στερεό υπόλειµµα που έµεινε 
µετά την εξάτµιση το πυρώσαµε µέχρι να πάψει να ελευθερώνεται αέριο.  
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν.  
β) Υπολογίστε τα mol κάθε ένωσης που περιέχονταν στο διάλυµα Β, καθώς 

και τον όγκο, σε STP, του αερίου που ελευθερώθηκε κατά την πύρωση. 
ii) Σε άλλα 100mL του διαλύµατος Α προσθέσαµε 5,3g Na2CO3 και παρατη-

ρήσαµε ότι ελευθερώθηκε ένα αέριο Γ. 
α) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου Γ σε STP. 
β) Βρείτε τον όγκο του αερίου, σε STP, που θα ελευθερωθεί αν στην υπό-

λοιπη ποσότητα του διαλύµατος Α προσθέσουµε περίσσεια σκόνης Zn. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Na: 23, C: 12, O: 16. 

 
18.  13g Zn αντιδρούν πλήρως µε 24g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού 

οξέος και ελευθερώνεται αέριο υδρογόνο. Με βάση τα δεδοµένα αυτά: 
α) βρείτε το συντακτικό τύπο του κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος. 
β) υπολογίστε τον όγκο του υδρογόνου, σε STP, που ελευθερώνεται. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Zn: 65, C: 12, O: 16, H: 1. 

 
19.  500mL ενός διαλύµατος Α περιέχουν 30g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυ-

λικού οξέος. 
α) 100mL από το διάλυµα Α εξουδετερώνονται πλήρως µε διάλυµα ΝαΟΗ. 

Το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση αποµονώνεται, ξηραίνεται 
και στη συνέχεια πυρώνεται µε ΝaOH, οπότε ελευθερώνονται 2,24L 
αερίου Β µετρηµένα σε STP. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του 
κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος και του αερίου Β. 

β) Σε άλλα 200mL από το διάλυµα Α προσθέτουµε περίσσεια CaO. Να 
υπολογίσετε τη µάζα του άλατος που θα σχηµατιστεί. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  Ca: 40, C: 12, O: 16, H: 1. 
20.  ∆ιαλύσαµε ορισµένη ποσότητα ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος 

Α σε νερό και παρασκευάσαµε διάλυµα ∆ όγκου 500mL. Στη συνέχεια 
εξουδετερώσαµε 100mL από το διάλυµα ∆ µε διάλυµα ΚOH 0,2M. Για την 
εξουδετέρωση αυτή καταναλώθηκαν 20mL του διαλύµατος ΚΟΗ. Στη 
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συνέχεια εξατµίσαµε όλη την ποσότητα του νερού από το διάλυµα που 
προέκυψε και παρέµεινε στερεό υπόλειµµα µάζας 5,6g. Με βάση τα 
παραπάνω δεδοµένα: 
α) να βρείτε το µοριακό τύπο του οξέος Α 
β) να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των οξέων που 

αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο που βρήκατε 
γ) να υπολογίσετε τη µάζα του οξέος Α που διαλύσαµε στο νερό προκει-

µένου να παρασκευάσουµε το διάλυµα ∆. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: K: 39, C: 12, H: 1, O: 16. 

 
22.  Μία βιοτεχνία παρασκευάζει ξίδι µε τη µέθοδο της οξικής ζύµωσης και το 

συσκευάζει σε πλαστικά µπουκάλια όγκου 400mL. ∆ιαπιστώθηκε ότι 100mL 
από το ξίδι αυτό χρειάστηκαν για την εξουδετέρωσή τους 50mL διαλύµατος 
NaOH 2M. Να υπολογίσετε: 
α) πόσα g οξικό οξύ περιέχεται σε κάθε µπουκάλι απ’ αυτό το ξίδι 
β) πόσα λίτρα κρασί 10° (10% v/v) καταναλώνει η βιοτεχνία για την 

παραγωγή 1000 µπουκαλιών ξιδιού. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και η 
πυκνότητα της αιθανόλης ρ = 0,8g/mL. 

 
23.  6g αιθανικού οξέος αναµειγνύονται µε περίσσεια 1-προπανόλης και 

σχηµατίζουν εστέρα. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης στο µείγµα που 
προέκυψε προστέθηκε περίσσεια NaHCO3, οπότε ελευθερώθηκε αέριο 
όγκου 448mL σε STP. 
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης εστεροποίησης. 
β) Να υπολογίσετε τη µάζα του εστέρα που παράχθηκε. 
γ) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του αιθανικού οξέος που εστεροποιήθηκε. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 

 
24.  Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α έχει στο µόριό του τον ίδιο αριθµό 

ατόµων C µε το µόριο µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Β. 2mol του 
οξέος Α αντέδρασαν µε 2mol της αλκοόλης Β και η οργανική ένωση Γ που 
παράχθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε µάζα 80g και σχετική µοριακή µάζα ίση µε 
60. 
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α) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του οξέος Α και της αλκοόλης Β που 
αντέδρασαν. 

β) Να γράψετε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία των ενώσεων Α, Β και Γ. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 

 
25. Υδατικό διάλυµα ∆ περιέχει ισοµοριακές ποσότητες HCOOH και CH3COOH. 

200mL του διαλύµατος ∆ χρειάστηκαν για την εξουδετέρωσή τους 100mL 
διαλύµατος NaOH 2M. Να υπολογίσετε την %w/v περιεκτικότητα του 
διαλύµατος ∆ ως προς κάθε οξύ που περιέχει. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
 

26.  Ορισµένη ποσότητα γαλακτικού οξέος µε την επίδραση περίσσειας 
αλκοόλης µετατρέπεται σε αιθυλεστέρα σε ποσοστό 75%. Ποσότητα 
γαλακτικού οξέος ίση µε την αρχική διαλύεται σε νερό και στο διάλυµα που 
προκύπτει προστίθεται περίσσεια σκόνης Zn, οπότε ελευθερώνονται 4,48L 
αερίου, µετρηµένα σε STP. 
α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 

πραγµατοποιούνται. 
β) Να υπολογίσετε τη µάζα του γαλακτικού οξέος που χρησιµοποιήσαµε στην 

κάθε περίπτωση. 
γ) Να υπολογίσετε τη µάζα του αιθυλεστέρα που παράχθηκε. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.10. Κριτήρια αξιολόγησης 
 

1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
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Αντικείµενο εξέτασης:  Καρβοξυλικά οξέα - κορεσµένα µονοκαρβο 

ξυλικά οξέα - οξικό οξύ 
 

Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  Από τις οργανικές ενώσεις µε µοριακούς τύπους: 

C3H6O3  (A) C2H2O3  (B) C2H4O3  (Γ) C2H6O3  (∆) 
κορεσµένα µονοϋδροξυ-µονοκαρβοξυλικά οξέα είναι: 
α. όλα γ. η Α και η Γ 
β. µόνο η Γ δ. καµία. 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 2 
 
2.  Το ξίδι που παράγεται κατά την οξική ζύµωση κρασιού χαµηλής ποιότητας: 

α. είναι καθαρό οξικό οξύ 
β. αποτελείται από οξικό οξύ και νερό 
γ. είναι αραιό διάλυµα που περιέχει και οξικό οξύ 
δ. τίποτε από τα παραπάνω. 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 2 
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3.  Γράψτε το γενικό τύπο της οµόλογης σειράς στην οποία ανήκει το οξικό οξύ, 
καθώς και το συντακτικό τύπο του πρώτου µέλους της σειράς αυτής. 

Μονάδες: 2 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 
4.  Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων: 
 

α. ....CH3COOH  +  Zn  →  ..........................  +  .......................... 
 
β. .......................... + NaHCO3 → CH3COONa + .................... + ............... 
 
γ. ........... ........... + .......................           CH3COOCH3 + ......................... 

Μονάδες: 6 (2 + 2 + 2) 
 

5.  Ορισµένη ποσότητα αιθανόλης οξειδώνεται πλήρως και η οργανική ένωση Α 
που παράγεται εξουδετερώνεται από 100mL διαλύµατος NaOH 0,2M. 
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. 
β) Υπολογίστε τη µάζα της αιθανόλης που οξειδώθηκε. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 

Μονάδες: 8 (4 + 4) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Καρβοξυλικά οξέα  
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  Από τα οξέα οξικό, γαλακτικό και βενζοϊκό: 

α) διαλύεται ελάχιστα στο νερό το ............................................................. 
β) αντιδρούν µε την αιθανόλη τα ................................................................. 
γ) οξειδώνεται το ....................................................................................... 
δ) παρασκευάζονται από την αιθανάλη τα .................................................... 

Μονάδες: 4 
 
2.  Κατά την επίδραση περίσσειας νατρίου σε 1mol οξικού οξέος, σε 1mol 

γαλακτικού οξέος και σε 1mol βενζοϊκού οξέος ο όγκος του αερίου που 
ελευθερώνεται, µετρηµένος στις ίδιες συνθήκες είναι: 
α. ίδιος στις τρεις περιπτώσεις 
β. µεγαλύτερος στο γαλακτικό οξύ 
γ. µικρότερος στο οξικό οξύ 
δ. διαφορετικός στις τρεις περιπτώσεις. 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 2 
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3.  Το οξικό οξύ είναι ένα ασθενές οξύ. Εξηγήστε τι σηµαίνει αυτό, αναγρά-
φοντας και την κατάλληλη χηµική εξίσωση. 

Μονάδες: 2 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
....................................................................................................... 

 
4.  Εξηγήστε αν είναι σωστές ή λανθασµένες οι παρακάτω προτάσεις, 

αναγράφοντας και τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που 
πραγµατοποιούνται. 
α) Με την επίδραση του ενζύµου λακτάση η γλυκόζη µετατρέπεται σε 

αιθανόλη. 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...................................................................................................................... 

Μονάδες: 2 
 

β) Αν προσθέσουµε σόδα (NaHCO3) σε ξίδι ελευθερώνεται αέριο. 
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................................... 

Μονάδες: 2 
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5. α) Γράψτε το γενικό τύπο της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοκαρ-
βοξυλικών οξέων, καθώς και το συντακτικό τύπο και την ονοµασία των 
δύο πρώτων µελών της σειράς αυτής. 

β) Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ βρέθηκε ότι έχει σχετική µοριακή 
µάζα ίση µε 88. Ποιος είναι ο µοριακός του τύπος. Γράψτε κάθε 
συντακτικό τύπο και την αντίστοιχη ονοµασία που µπορεί να έχει το οξύ 
αυτό. 

γ) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου, σε STP, που θα ελευθερωθεί αν 
αντιδράσουν 2mol ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε 
περίσσεια Na2CO3. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
Μονάδες: 8 (3 + 3+ 2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


