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ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 
Βρίσκουμε την ποσότητα της γλυκόζης που περιέχει το διάλυμα. 

100 g Δ/τος περιέχουν  50 g γλυκόζη 

40 g Δ/τος     x=; g γλυκόζης 

x = 50
100

40
 = 20 g γλυκόζη 

Επίσης Mr (γλυκόζης) = 612 + 121 + 616 = 180 και n = 
Mr

m
  n = 

180

20
  

 n = 
9

1
 mol γλυκόζης. 

Απ’ αυτή την ποσότητα όμως ζυμώνονται τελικά το 90%, δηλαδή n = 0,9
9

1
  

 n = 0,1 mol γλυκόζης. 

Η ζύμωση περιγράφεται με τη χημική αντίδραση: 

C6H12O6          2CH3CH2OH      +      2CO2  

1 mol   2 mol 

0,1 mol  y=; mol 

y = 2
1

0,1
 = 0,2 mol αιθανόλης και n = 

Mr

m
  m = nMr  m = 0,246  m = 9,2 g 

γλυκόζης. Τέλος ισχύει: ρ = 
V

m
  V = 

ρ

m
  V = 

0,8

9,2
  V = 11,5 mL αιθανόλης. 

 

Έστω ότι το μίγμα αποτελείται από a mol αιθανόλης και β mol αιθανάλης. 

Ζυγίζει 45 g, άρα ισχύει m(αιθανόλης) + m(αιθανάλης) = 45  46a + 44β = 45 (1) 

Η οξείδωση του μίγματος οδηγεί σε σχηματισμό αιθανικού οξέος: 

CH3CH2OH  +  2  O          CH3COOH   +   H2O 

1 mol    1 mol 

a mol    x = a mol αιθανικού οξέος. 

CH3CH=O  +   O          CH3COOH 

1 mol    1 mol 

β mol    y = β mol αιθανικού οξέος. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (28 σχολικού/σελ.97). Μίγμα αιθανόλης και αιθανάλης βάρους 

45 g οξειδώνεται πλήρως. Το προϊόν για να εξουδετερωθεί χρειάζεται 500 mL 

διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 2 Μ. Να βρείτε την κατά βάρος σύσταση του 

μίγματος. Δίνονται Mr(αιθανόλης) = 46 και Mr(αιθανάλης) = 44. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 (19 σχολικού/σελ.96). 40 g διαλύματος γλυκόζης 50% w/w 

ζυμώνονται κατά 90% παρουσία ζυμάσης. Πόσα mL αλκοόλης πυκνότητας 0,8 

g/mL σχηματίζονται; Δίνονται Mr(γλυκόζης) = 180 και Mr(αιθανόλης) = 46. 
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Η ποσότητα του παραγόμενου οξέος είναι (a + β) mol. Για να εξουδετερωθεί 

από NaOH απαιτείται ποσότητα που υπολογίζεται ως εξής: 

CH3COOH       +      NaOH    CH3COONa  +  H2O 

1 mol   1 mol 

(a + β) mol  x = (a + β) mol NaOH 

Απ’ το διάλυμα της βάσης έχουμε C = 
V

n
  n = CV  n = 20,5  n = 1 mol NaOH 

Τελικά a + β = 1 (2) 

Λύνοντας το σύστημα των (1) και (2) έχουμε: 

46a + 44(1 – a) = 45  46a + 44 – 44a = 45  2a = 1  a = 0,5 mol αιθανόλης 

και β = 0,5 mol αιθανάλης. 

Έτσι: m (αιθανόλης) = 0,546 = 23 g και m (αιθανάλης) = 0,544 = 22 g. 

 

Γράφουμε το γενικό σχήμα της οξείδωσης της αλκοόλης: 

CνH2ν+1OH   +   2  O     CνH2νO2   +   H2O 

1 mol    1 mol 

ή x mol    x mol 

Επίσης  Mr(CνH2ν+1OH) = 12ν + (2ν + 1) + 16 + 1 = 14ν + 18 . 

Mr(CνH2νO2) = 12ν + 2ν + 216 = 14ν + 32 . 

Αντίστοιχα οι μάζες είναι  (14ν + 18)x g αλκοόλης και 

(14ν + 32)x g οξέος. 

Τέλος αν η αλκοόλη ζυγίζει  100 g τότε το οξύ θα είναι  (100 + 18,9) g 

(14ν + 18)x g αλκοόλης (14ν + 32)x g οξέος 

32ν14

18,9100

x18)ν(14

100







  118,9(14ν + 18) = 100(14ν + 32)  

 1664,6ν + 2140,2 = 1400ν + 3200  1664,6ν – 1400ν = 3200 – 2140,2  

 264,6ν = 1059,8  ν = 4 . 

Ο μοριακός τύπος της αλκοόλης (Α) είναι: C4H9OH (τα ζητούμενα 

ισομερή είναι των πρωτοταγών αλκοολών γιατί αυτές οξειδώνονται σε οξέα). 

i. CH3-CH2-CH2-CH2-OH ii. CH3-CH-CH2-OH

CH3  
i. 1βουτανόλη             ii. 2μεθυλο1προπανόλη 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 (30 σχολικού/σελ.97). Μία κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη 

(Α) κατά την οξείδωσή της δίνει το αντίστοιχο οξύ που έχει μάζα κατά 18,9% 

μεγαλύτερη από τη μάζα της αλκοόλης. Ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι της 

αλκοόλης και οι ονομασίες τους. Δίνονται Ar: Η=1, C = 12 και Ο=16. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις ερωτήσεις 1-16 βάλτε σε ένα κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

1.Οι κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό μοριακό τύπο: 

α. CνΗ2ν+1Ο  με   ν 1 γ. CνΗ2νΟ  με  ν  1 

β. CνΗ2ν+2Ο  με  ν  1 δ. CνΗ2νΟ  με  ν  3. 

2. Οι κορεσμένες μονοσθενείς δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν το γενικό μοριακό 

τύπο: 

α. CνΗ2ν+2Ο  με ν  3 γ. CνΗ2ν+2ΟΗ  με ν  1 

β. CνΗ2νΟ  με ν  3 δ. CνΗ2ν+1ΟΗ  με ν  1. 

3. Οι αλκοόλες ανάλογα με τον αριθμό των υδροξυλίων που περιέχουν στο μόριό 

τους διακρίνονται σε: 

α. μονοσθενείς και πολυσθενείς 

β. μονόξινες και πολυόξινες 

γ. μονοβασικές και πολυβασικές 

δ. πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς. 

4. Οι κορεσμένες ισομερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στο χημικό τύπο C3H7OH 

είναι: 

α. μία β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις. 

5. Οι κορεσμένες ισομερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο C3H6O 

είναι: 

α. δύο β. τρεις γ. τέσσερις δ. πέντε. 

6. Τα προϊόντα της αλκοολικής ζύμωσης είναι: 

α. μεθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα 

β. αιθανόλη και μονοξείδιο του άνθρακα 

γ. οινόπνευμα και διοξείδιο του άνθρακα 

δ. μία αλκοόλη και οξυγόνο. 

7. Από τις ισομερείς αλκοόλες: 

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH (I)
                                               |

                              

323

      OH 

CH CH  -  CH CH   (II) 
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                                        |

                               3

23

CH

 OH -CH - CH -CH  (III)  
               |

     3

                |
      3

3

CH

OH - C

CH

 CH   (IV) 

i ) είναι πρωτοταγείς μόνο: 

α. η (Ι) β. οι (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) γ. η (IV) δ. οι (Ι) και (ΙΙΙ). 

ii) οι (ΙΙ) και (IV) εμφανίζουν ισομέρεια:     

α. θέσης β. ομόλογης σειράς γ. αλυσίδας. 

8. Η αιθανόλη είναι: 

α. άοσμη, άγευστη 

β. αδιάλυτη στο νερό με οσμή βενζίνης 

γ. ελαιώδης, μη πτητική 

δ. αέριο που υγροποιείται εύκολα, αδιάλυτο στο νερό 

ε. δεν έχει καμία από τις παραπάνω ιδιότητες. 

9. Όλα τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν: 

α. μεθανόλη γ. μείγματα αλκοολών 

β. οποιαδήποτε αλκοόλη δ. αιθανόλη. 

10. Όταν λέμε ότι η μπίρα είναι 7 αλκοολικών βαθμών, εννοούμε ότι: 

α. σε 100mL μπίρας περιέχονται 7mL οινόπνευμα 

β. σε 100mL μπίρας περιέχονται 7g οινόπνευμα 

γ. έχει θερμοκρασία Τ=7Κ 

δ. σε 1L μπίρας περιέχονται 7 mol οινόπνευμα. 

11. Η 2-βουτανόλη είναι μία αλκοόλη: 

α. κορεσμένη, δισθενής, πρωτοταγής 

β. κορεσμένη, μονοσθενής, δευτεροταγής 

γ. ακόρεστη, μονοσθενής 

δ. κορεσμένη, μονοσθενής, τριτοταγής. 

12. Από τις οργανικές ενώσεις:   C2H5-OH (I)      
                        |
33

          OH

CH - CH -CH (II)   

HO-CH2-CH2-OH (III)  και   CH3-OH (IV) 

είναι κορεσμένη μονοσθενής δευτεροταγής αλκοόλη: 

α. η (Ι) β. η (ΙΙ) γ. η (ΙΙΙ) δ.η (IV). 

13. Το αιθυλένιο αντιδρά με νερό: 

α. σε συνηθισμένη θερμοκρασία, χωρίς την παρουσία καταλύτη 
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β. σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς καταλύτη 

γ. σε συνθήκες χαμηλών πιέσεων και μεγάλων θερμοκρασιών 

δ. σε υψηλή θερμοκρασία, παρουσία καταλύτη. 

14. Οι εστέρες είναι δυνατό να προκύψουν με: 

α. πλήρη οξείδωση των πρωτοταγών αλκοολών 

β. αφυδάτωση των αλκοολών 

γ. οξείδωση των δευτεροταγών αλκοολών 

δ. αντίδραση μεταξύ αλκοόλης και οξέος. 

15. Η εστεροποίηση της αιθανόλης εκφράζεται με τη χημική εξίσωση: 

α. RCOOH + CH3CH2OH          RCOOCH3  +  H2O 

β. CH3CH2OH  +  RCOOH           CH3CH2COOR  +  H2O 

γ. RCOOH  + CH3CH2OH         RCOOCH2CH3  +  H2O 

δ. CH3CH2COOH  +  ROH            RCOOCH2CH3  +  H2O. 

Ερωτήσεις αντιστοίχησης 

1.Να γίνει η αντιστοίχηση μεταξύ των κορεσμένων αλκοολών της στήλης (Ι) και των 

χαρακτηρισμών της στήλης (ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 

Α. CH3-CH2-OH α. μονοσθενής τριτοταγής 

Β. HO-CH2-
     |

OH

CH -CH2-OH β. δισθενής 

Γ. CH3-CH2-
     |

OH

CH -CH3 γ. μονοσθενής πρωτοταγής 

Δ. 
                   |

3

                   |
        3

3

        OH

CH - C

CH

CH   δ. τρισθενής 

Ε. HO-CH2-CH2-OH ε. μονοσθενής δευτεροταγής. 

2.Να αντιστοιχήσετε την κάθε ονομασία της στήλης (Ι) σε ένα μοριακό τύπο της 

στήλης (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 

Α. ακεταλδεϋδη  α. C3H6O 

Β. διαιθυλαιθέρας  β. C4H10O 

Γ. ακετόνη  γ. C4H8O 
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Δ. φαινόλη  δ. C6H6O 

   ε. C2H4O. 

3.Να αντιστοιχήσετε την κάθε χημική αντίδραση της στήλης (Ι) με έναν από τους 

χαρακτηρισμούς της στήλης (ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 

Α. CH3-CH2-OH   42SOH CH2=CH2 + H2O α. αντικατάσταση 

Β. CH3OH + Na    CH3ONa + 
2
1 H2 β. καύση 

Γ. CH3-CH=O  + |Ο|    CH3-COOH γ. πολυμερισμός 

Δ. CH4O  + 
2
3 O2    CO2  +  2H2O δ. αφυδάτωση 

Ε. CΗ3CΟΟΗ + CH3OH  CH3COOCH3 + H2O ε. εστεροποίηση 

Ζ. ν CH3-CH=O    (
                   |

          3CH

- O - CH )ν  ζ. οξείδωση. 

4.Να γίνει η αντιστοίχηση των αντιδρώντων σωμάτων της στήλης (Ι) και των 

οργανικών προϊόντων της στήλης (ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 

Α. CH3CH2CHO  +  H2  α. 1-προπανόλη 

Β. CH3CH=CH2  + H2O  β. προπανόνη 

Γ. CH3CH2CH2OH  +  Na  γ. 2-προπανόλη 

Δ. 
                        |
33

           OH

CH - CHCH    + [Ο] δ. προποξείδιο του νατρίου 

  ε. αιθοξείδιο του νατρίου. 

5. Να αντιστοιχήσετε την κάθε χημική διεργασία που περιγράφεται στη στήλη (Ι) 

με το προϊόν της στήλης (ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 

Α. αφυδάτωση αλκοόλης α. εστέρας 

Β. συμπολυμερισμός φαινόλης - φορμαλδεΰδης β. αλκοολικό άλας 

Γ. επίδραση οξέος σε αλκοόλη γ. βακελίτης 

Δ. ζύμωση σακχάρων  δ. αλκένιο ή αιθέρας 

Ε. επίδραση νατρίου σε αλκοόλη ε. αιθανόλη. 

6. Να γίνει η αντιστοίχηση ένα προς ένα μεταξύ των αντιδρώντων της στήλης 

(Ι) και των οργανικών προϊόντων της στήλης (ΙΙ). 
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  (Ι) (ΙΙ) 

Α. προπανάλη + Η2 α. αιθανάλη 

Β. προπένιο + Η2Ο β. αιθανικό οξύ 

Γ. αιθανόλη + [Ο] γ. 2-προπανόλη 

Δ. αιθίνιο + Η2Ο δ. αιθανόλης 

Ε. χλωροαιθάνιο + AgOH ε. 1-προπανόλη. 

7. Αντιστοιχήστε την κάθε χημική διεργασία που περιγράφεται στη στήλη (Ι) με 

ένα προϊόν αυτής που αναγράφεται στη στήλη (ΙΙ) 

  (Ι) (ΙΙ) 

Α. οξείδωση αιθανόλης α. προπανόνη 

Β. αφυδάτωση προπανόλης β. αιθανικό οξύ 

Γ. οξείδωση αιθανάλης γ. αιθανάλη 

Δ. οξείδωση 2-προπανόλης δ. προπένιο 

Ε. αφυδάτωση αιθανόλης ε. αιθένιο. 
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Ασκήσεις - προβλήματα 

1. οργανική ένωση Α. Ένα μέρος της Α οξειδώνεται προς την ένωση Β και το 

υπόλοιπο μέρος αντιδρά με υδρογόνο και παράγεται η οργανική ένωση Γ. Από την 

αντίδραση μεταξύ των ενώσεων Β και Γ προκύπτει η ένωση Δ. Γράψτε τους 

συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ και Δ καθώς και τις χημικές εξισώσεις 

που περιγράφουν όλα τα παραπάνω χημικά φαινόμενα. 

2. α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με βάση τις οποίες 

 μπορούμε να παρασκευάσουμε αιθανόλη με οργανική πρώτη ύλη: 

i)  ένα αλκυλοβρωμίδιο και ii) ένα αλκένιο. 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα της αιθανόλης που μπορούμε να παρασκευάσουμε: 

i) από 21,8g του αλκυλοβρωμιδίου και  

ii) από 5,6L του αλκενίου σε stp. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Br: 80. 

3. Υπολογίστε:  

α) τον όγκο του αιθυλενίου σε stp που θα παραχθεί κατά την πλήρη αφυδάτωση 

9,2g της κατάλληλης αλκοόλης  

β) τον απαιτούμενο όγκο αέρα σε stp, περιεκτικότητας 20% v/v σε Ο2, για την 

πλήρη καύση όλης της ποσότητας του αιθυλενίου που παράχθηκε από την 

παραπάνω αφυδάτωση.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1 , O: 16. 

4. Υπολογίστε τον όγκο του CO2 σε stp καθώς και τη μάζα των υδρατμών που θα 

παραχθούν κατά την πλήρη καύση ενός μείγματος που αποτελείται από 0,2mol 

μεθανόλης και 0,3mol αιθανόλης.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  H: 1 , O: 16. 

5. Αναμείξαμε 5,6L αιθυλενίου, μετρημένα σε stp, με περίσσεια υδρατμών και 

θερμάναμε το μείγμα παρουσία κατάλληλου καταλύτη, οπότε ένα μέρος του 

αιθυλενίου μετατράπηκε στην αντίστοιχη αλκοόλη. Απομονώσαμε κατάλληλα την 

αλκοόλη που παράχθηκε και της προσθέσαμε περίσσεια νατρίου, οπότε 

ελευθερώθηκαν 1,12L αερίου, μετρημένα σε stp.  

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν, να 

ονομάσετε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης και να υπολογίσετε το % 

ποσοστό του αιθυλενίου που μετατράπηκε σε αλκοόλη. 
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6. Ορισμένη ποσότητα αιθυλοχλωριδίου τη χωρίσαμε σε δύο ίσα μέρη. Διαλύσαμε το 

πρώτο μέρος σε άνυδρο αιθέρα και προσθέσαμε περίσσεια νατρίου, οπότε 

παράχθηκε ένα αέριο Α όγκου 4,48L σε stp. Στο δεύτερο μέρος του 

αιθυλοχλωριδίου προσθέσαμε περίσσεια AgOH και σχηματίστηκε μία οργανική ένωση 

Β. 

α) Γράψτε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

β) Υπολογίστε τη μάζα της ένωσης Β που παράχθηκε. 

Να θεωρήσετε ότι όλες οι αντιδράσεις είναι ποσοτικές. Δίνονται οι ατομικές 

μάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 

7. Σε 0,2mol μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης Α επιδράσαμε με περίσσεια 

οξινισμένου διαλύματος KMnO4, με αποτέλεσμα να οξειδωθεί ολόκληρη η ποσότητα 

της αλκοόλης. Από την οξείδωση αυτή παράχθηκαν 14,4g μιας καρβονυλικής ένωσης 

Β.  

α) Εξετάστε, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά δεδομένα, αν η αλκοόλη 

που οξειδώθηκε ήταν πρωτοταγής, δευτεροταγής ή τριτοταγής.  

β) Βρείτε το συντακτικό τύπο της αλκοόλης Α και υπολογίστε τον όγκο του 

οξυγόνου, σε stp, που απαιτείται για την πλήρη καύση της καρβονυλικής 

ένωσης Β.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1 , O: 16. 

8. Κατά την πλήρη καύση 12g ενός μείγματος δύο ισομερών κορεσμένων 

μονοσθενών αλκοολών παράχθηκαν 13,44L CO2 μετρημένα σε stp.  

Να υπολογισθούν:  

α) ο κοινός μοριακός τύπος των δύο αλκοολών  

β) ο όγκος του οξυγόνου σε stp που καταναλώθηκε κατά την καύση.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C: 12 , H: 1 , O: 16. 

9. Nα υπολογίσετε: 

α) τη μέγιστη ποσότητα του αιθυλενίου που μπορούμε να παρασκευάσουμε από 

2mol αιθανόλης 

β) την ελάχιστη ποσότητα αιθανόλης, από την οποία μπορούμε να παρα-

σκευάσουμε κατάλληλα 14,8g αιθέρα. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

10. Σε 23ml καθαρού οινοπνεύματος που έχει πυκνότητα ρ0,8g/ml προσθέσαμε  

11,5g Na. Να υπολογίσετε: 

α) τη μάζα του οργανικού προϊόντος της αντίδρασης 
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ΔΚ 

β) τον όγκο σε  stp του αερίου που ελευθερώθηκε 

γ) τη μάζα του νατρίου που περίσσεψε. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16, Να:23. 

11. Το «καθαρό οινόπνευμα» που περιέχονταν σε μια φιάλη διαπιστώσαμε ότι δεν 

ήταν εντελώς καθαρό, αλλά μείγμα οινοπνεύματος - νερού με αναλογία όγκων 23:2 

αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι το οινόπνευμα και το νερό έχουν αντίστοιχα πυκνότητες 

ρ1 = 0,8/mL και ρ2 = 1g/mL, να υπολογίσετε:  

α) τον αριθμό mol του οινοπνεύματος και του νερού που περιέχονται σε 180mL 

του παραπάνω μείγματος  

β) τον όγκο του CO2 σε stp και τη μάζα των υδρατμών που προκύπτουν από την 

καύση του οινοπνεύματος και τη σύγχρονη εξάτμιση του νερού που περιέχονται 

στα 180mL αυτού του μείγματος. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 

12. Κατά την πλήρη οξείδωση 30g ισομοριακού μείγματος δύο ισομερών 

μονοσθενών κορεσμένων αλκοολών με περίσσεια ενός οξειδωτικού σώματος 

σχηματίστηκε μείγμα δύο οργανικών ενώσεων Α και Β. Για την εξουδετέρωση της 

οργανικής ένωσης Β χρησιμοποιήθηκε ένα διάλυμα που περιείχε 0,25mol NaOH. 

Βρείτε:  

α) τους συντακτικούς τύπους των δύο αλκοολών  

β) την κατά βάρος σύσταση του μείγματος των ενώσεων Α και Β που προέκυψε 

από την οξείδωση.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16. 

13. Η χημική ανάλυση που έγινε σε μία οργανική ένωση Α έδειξε ότι είναι μία 

κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη. Σε 12g αυτής της αλκοόλης προσθέσαμε περίσσεια 

νατρίου, οπότε ελευθερώθηκαν 2,24L ενός αερίου σε stp. 

α) Να βρείτε το μοριακό τύπο της οργανικής ένωσης Α. 

β) Να γράψετε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους και τις ονομασίες της 

ένωσης Α. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

14. Ένα κλειστό δοχείο περιείχε ατμοσφαιρικό αέρα με σύσταση 20% v/v Ο2 – 80% 

v/v Ν2 και 6,4g μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης. Αναφλέξαμε το μείγμα αυτό 

και αφού ψύξαμε τα καυσαέρια, βρήκαμε ότι περιέχουν 44,8L N2 και 4,48L O2 σε 

stp. Με βάση τα δεδομένα αυτά, να βρείτε: 
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α) τον όγκο του Ο2 που περιέχονταν στο δοχείο πριν από την καύση της 

αλκοόλης, καθώς και τον όγκο του Ο2 που καταναλώθηκε κατά την καύση της 

αλκοόλης 

β) το μοριακό τύπο της αλκοόλης 

γ) τον όγκο του CO2 που περιέχονταν στα καυσαέρια. 

Όλοι οι όγκοι των αερίων ζητούνται να υπολογισθούν σε stp. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12 , H:1, O:16. 

15. Θερμάναμε 92g αιθανόλης με π. Η2SΟ4, οπότε όλη η ποσότητα της αλκοόλης 

μετατράπηκε σε μείγμα δύο οργανικών προϊόντων Α και Β από τα οποία το Α είναι 

αέριο σε συνηθισμένες συνθήκες, ενώ το Β υγρό. 

α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων μετατροπής της αλκοόλης 

προς τα οργανικά προϊόντα Α και Β και να εξηγήσετε ποια οργανική ένωση είναι 

η Α και ποια η Β. 

β) Αν ο όγκος του προϊόντος Α βρέθηκε 33,6L σε stp, να υπολογίσετε τη μάζα 

του σώματος Β. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

16. α) Να υπολογισθεί ο όγκος του αερίου σε stp, που ελευθερώνεται κατά 

την επίδραση περίσσειας νατρίου σε 0,4mol αιθανόλης. 

β) Να βρεθεί η μάζα σε g της μεθανόλης στην οποία αν προσθέσουμε περίσσεια 

νατρίου, ελευθερώνεται η ίδια ποσότητα αερίου με την προηγούμενη 

περίπτωση. 

γ) Να αποδείξετε ότι στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αντιδρά η ίδια ποσότητα 

νατρίου. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

17. Κατά την ανάμειξη 0,4mol αιθανικού οξέος με 0,5mol αιθανόλης διαπιστώσαμε 

ότι αντέδρασε ένα μόνο μέρος του οξέος με την ανάλογη ποσότητα αλκοόλης και 

σχηματίστηκε τελικά ένα μείγμα, στο οποίο περιέχονται 0,3mol εστέρα. Να 

υπολογίσετε: 

α) τις μάζες όλων των σωμάτων που περιέχονται στο τελικό μείγμα 

β) το % ποσοστό του αιθανικού οξέος που αντέδρασε.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

18. Σε ένα κομμάτι νάτριο μάζας 1,15g προσθέσαμε περίσσεια μιας κορεσμένης 

μονοσθενούς αλκοόλης, οπότε ελευθερώθηκε αέριο Α και παράχθηκε μία στερεή 

οργανική ένωση Β μάζας 4,1g. Με βάση τα δεδομένα αυτά: 
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α) να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου Α σε stp 

β) να βρείτε το μοριακό τύπο της αλκοόλης και να γράψετε όλους τους δυνατούς 

συντακτικούς της τύπους και τις αντίστοιχες ονομασίες των ισομερών ενώσεων 

που συμβολίζουν αυτοί 

γ) να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονομασίες όλων των δυνατών 

οργανικών ενώσεων που μπορεί να προκύψουν από την οξείδωση των 

παραπάνω ισομερών αλκοολών. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

19. Σε μία φιάλη περιέχονταν 250ml ενός μείγματος αιθανόλης - νερού. Για να 

προσδιορίσουμε την ποσότητα του νερού που περιείχε το μείγμα προσθέσαμε στη 

φιάλη 100g άνυδρου CaCl2, το οποίο δέσμευσε όλη την ποσότητα του νερού και 

μετατράπηκε σε ένυδρο άλας μάζας 120g, ενώ παρέμειναν στη φιάλη 184g καθαρού 

οινοπνεύματος. Αν η πυκνότητα του οινοπνεύματος (αιθανόλης) είναι ρ0,8g/ml, να 

υπολογίσετε: 

α) τον όγκο σε mL της καθαρής αλκοόλης που περιέχονταν στο αρχικό μείγμα 

β) την πυκνότητα του αρχικού μείγματος 

γ) την περιεκτικότητα του διαλύματος που περιείχε αρχικά η φιάλη εκφρασμένη σε 

αλκοολικούς βαθμούς  

δ) τον όγκο του οξυγόνου σε stp που απαιτείται για την πλήρη καύση του 

οινοπνεύματος που περιέχονταν στη φιάλη.  

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

20. α) Γράψτε το συντακτικό τύπο της 1-βουτανόλης, καθώς και το 

συντακτικό τύπο μιας ένωσης που εμφανίζει με την 1-βουτανόλη ισομέρεια ομόλογης 

σειράς.  

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

στη συνέχεια προστεθεί νερό σ’ αυτό το αλκένιο, προκύπτει οργανική ένωση 

που δεν είναι η 1-βουτανόλη. Γράψτε τις σχετικές χημικές εξισώσεις. 

γ) Υπολογίστε τον όγκο σε stp του αλκένιου Β που μπορεί να παραχθεί αν 

αφυδατωθούν, σε κατάλληλες συνθήκες, 14,8g 1-βουτανόλης. 

δ) Υπολογίστε τον όγκο σε stp του ατμοσφαιρικού αέρα περιεκτικότητας 20% v/v 

σε Ο2 που απαιτείται για την πλήρη καύση ολόκληρης της ποσότητας του 

αλκενίου που παράχθηκε στην προηγούμενη περίπτωση. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

21. Οργανική ένωση Α με μοριακό τύπο C4H8. 
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ΔΚ 

α) Γράψτε όλους τους δυνατούς συντακτικούς τύπους της ένωσης Α και ονομάστε 

τις ενώσεις που αντιστοιχούν σ’ αυτούς. 

β) Η ένωση Α αντιδρά με HCl σύμφωνα με τον κανόνα προσθήκης του 

Markownikov και προκύπτει η ένωση Β. Στην ένωση Β προσθέτουμε AgOH και 

παράγεται η οργανική ένωση Γ, που δεν αποχρωματίζει οξινισμένο διάλυμα 

ΚΜnΟ4. Με βάση τα δεδομένα αυτά βρείτε το συντακτικό τύπο της ένωσης Α 

και γράψτε τις χημικές εξισώσεις των σχετικών αντιδράσεων.  

γ) 0,25mol της ένωσης Γ αναμειγνύονται με 0,3mol αιθανικού οξέος και 

παράγονται 23,2g εστέρα. Βρείτε πόσα mol από κάθε ένωση υπάρχουν στο 

μείγμα που παράγεται και υπολογίστε την απόδοση της αντίδρασης που 

πραγματοποιήθηκε. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16. 

22. Μία κορεσμένη μονοκαρβονυλική ένωση Α έχει μοριακό βάρος 58. 

α) Γράψτε το γενικό τύπο της ένωσης Α και βρείτε το μοριακό της τύπο. 

β) Γράψτε τους συντακτικούς τύπους και τις ονομασίες όλων των ενώσεων που 

αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο που βρήκατε. 

γ) Αν η ένωση Α αντιδρά με φελίγγειο υγρό, ποιος είναι ο συντακτικός της τύπος. 

δ) 0,2mol της ένωσης Α αντιδρούν πλήρως με Η2 παρουσία Ni και παράγεται η 

οργανική ένωση Β, η οποία θερμαίνεται παρουσία Η2SO4 και μετατρέπεται στην 

ένωση Γ που έχει μοριακό βάρος κατά 18 μικρότερο από την ένωση Β. Γράψτε 

τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιήθηκαν, ονομάστε τις 

ενώσεις Β και Γ και υπολογίστε τη μάζα της ένωσης Γ που παράχθηκε. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: H: 1, O: 16. 

23. Για την πλήρη καύση ορισμένης ποσότητας μιας ένωσης Α με γενικό μοριακό 

τύπο CνΗ2ν+2Ο καταναλώθηκαν 10,08L Ο2 σε stp και παράχθηκαν 7,2g Η2Ο.  

α) Γράψτε τη χημική εξίσωση που περιγράφει την πλήρη καύση της ένωσης με 

γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο. 

β) Υπολογίστε τον αριθμό mol του O2 που καταναλώθηκε, καθώς και τον αριθμό 

mol του H2O που παράχθηκαν. 

γ) Βρείτε τον μοριακό τύπο της ένωσης Α και γράψτε τους συντακτικούς τύπους 

όλων των ισομερών ενώσεων που αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο που βρήκατε. 

δ) Αν η ένωση Α αντιδρά με νάτριο (αντίδραση Ι) και μπορεί να παρασκευασθεί με 

προσθήκη υδρογόνου σε μία αλδεΰδη (αντίδραση ΙΙ), βρείτε το συντακτικό της 

τύπο και γράψτε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων Ι και ΙΙ. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 



K3. Αλκοόλες – Φαινόλες 

 
14 

ΔΚ 

24. Ορισμένη ποσότητα μιας κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης Α τη χωρίσαμε σε 

δύο ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος προσθέσαμε περίσσεια νατρίου και ελευθερώθηκαν 

2,24L ενός αερίου μετρημένα σε stp. 

α) Υπολογίστε τον αριθμό mol της αλκοόλης που αντέδρασε με το Na. 

β) Το δεύτερο μέρος της αλκοόλης Α το οξειδώσαμε με περίσσεια οξινισμένου 

διαλύματος KMnO4 και προέκυψε ένα οργανικό οξύ Β μάζας 12g. Βρείτε τους 

συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α και Β. 

γ) Γράψτε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων με βάση τις οποίες μπορούμε 

να παρασκευάσουμε από την αλκοόλη Α: 

i)  ένα αλκένιο Γ και ii) μία καρβονυλική ένωση Δ. Να ονομάσετε κατά IUPAC 

τις ενώσεις Γ και Δ. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 

25. Ένα ισομοριακό μείγμα δύο ισομερών κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών μάζας 

45g το χωρίσαμε σε τρία ίσα μέρη. 

Στο πρώτο μέρος προσθέσαμε περίσσεια Na και διαπιστώσαμε ότι ελευθερώ-

θηκαν 2,8L ενός αερίου σε stp. Βρείτε: 

α) Το συνολικό αριθμό mol των δύο αλκοολών που αντέδρασαν με το Na και τον 

κοινό μοριακό τους τύπο. 

β) Την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του μείγματος των οργανικών ενώσεων που 

θα προκύψει από την πλήρη οξείδωση του δεύτερου μέρους του μείγματος των 

δύο αλκοολών. 

γ) Τον όγκο σε stp, καθώς και τη μάζα του υδρογονάνθρακα που μπορούμε να 

παρασκευάσουμε με αφυδάτωση σε κατάλληλες συνθήκες των αλκοολών που 

αποτελούν το τρίτο μέρος του μείγματος. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16. 

26. Ένα αλκένιο Α αντιδρά σε κατάλληλες συνθήκες με ΗCl και μετατρέπεται 

πλήρως σε ένα αλκυλαλογονίδιο Β μοριακού βάρους 64,5. 

α) Βρείτε το μοριακό τύπο του αλκενίου Α. 

β) Το αλκυλαλογονίδιο Β απομονώνεται κατάλληλα και χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. 

Το πρώτο μέρος αντιδρά με Na και μετατρέπεται σε έναν υδρογονάνθρακα Γ 

όγκου 8,96L σε stp.  

Γράψτε τη χημική εξίσωση που περιγράφει τη μετατροπή του αλκυλαλογονιδίου 

Β προς τον υδρογονάνθρακα Γ και υπολογίστε τη μάζα του αλκυλαλογονιδίου 

που αντέδρασε. 



K3. Αλκοόλες – Φαινόλες 

 
15 

ΔΚ 

γ) Στο δεύτερο μέρος του αλκυλαλογονιδίου Β προσθέτουμε περίσσεια AgOH και 

παράγεται η οργανική ένωση Δ, η οποία μετατρέπεται με οξείδωση προς την 

ένωση Ε που δεν αντιδρά με διάλυμα KMnO4. Γράψτε τις χημικές εξισώσεις 

των αντιδράσεων των παραπάνω μετατροπών και υπολογίστε τη μάζα της 

ένωσης Ε που παράχθηκε. 

Να θεωρήσετε ποσοτικές (πλήρεις) όλες τις χημικές αντιδράσεις. 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων:  C:12, H:1, O:16, Cl: 35,5. 


