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Ονοματεπώνυμο:                      

Μάθημα:    Χημεία Β λυκείου 

Υλη:     Υδρογονάνθρακεσ 

Επιμζλεια διαγωνίςματοσ:                Μπαλαςκά  Ειρήνη 

Αξιολόγηςη :  

 
ΘΕΜΑ 1Ο     
Επιλζξτε τθν ςωςτι απάντθςθ  

 
1. Αν ζνα μίγμα μεκανίου, αικενίου, προπενίου και προπανίου διαβιβαςκεί ςε 

περίςςεια διαλφματοσ Br2 ςε CCl4, τότε τα αζρια που εξζρχονται από το 
διάλυμα αυτό είναι :  

 
             Α. Μεκάνιο και προπάνιο,  

      Β. Αικζνιο και προπζνιο,  
      Γ. Μεκάνιο, 
      Δ. Μεκάνιο, αικζνιο, προπάνιο και προπζνιο. 
 
 
2.          Ποια πρόταςθ για τα αλκζνια είναι ςωςτι :  
 
        Α. Είναι αδρανι ςαν τα αλκάνια .  
        Β. Η ανίχνευςθ του διπλοφ δεςμοφ γίνεται με τον αποχρωματιςμό του 
καςτανζρυκρου διαλφματοσ χλωρίου.  
        Γ. Μποροφν να παραςκευαςτοφν με αφυδάτωςθ των κορεςμζνων 
μονοςκενϊν αλκοολϊν  
        Δ. Η αφυδραλογόνωςθ των αλκυλαλογονιδίων γίνεται με επίδραςθ 
αλκοολικοφ διαλφματοσ νατρίου ι καλίου. 

 
3. Το προϊόν τθσ προςκικθσ Η2Ο ςε CH3C≡CH υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, είναι :  
 

Α) CH3 -    C =CH2 B) CH3 -   C- CH3 
  |   || 
  OH   O  
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Γ) CH3 -  CH -CH2 Δ)      CH3 -CH2 -CH2 OH 
| 

OH 
 

 
Β. Χαρακτθρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ι ωσ λανκαςμζνεσ (Λ)   

1. Το 3ο μζλοσ τθσ ομόλογθσ ςειράσ των αλκενίων ζχει μοριακό τφπο 
C4H8.  

 
2. Η ποιότθτα τθσ βενηίνθσ ωσ καφςιμο δεν μπορεί να μετρθκεί.   
3. Οι ενϊςεισ CH2=CH2 και CH4 μποροφν να αντιδράςουν με Na.  

 

 
Γ. Διατυπϊςτε τον κανόνα Markovnikov.  
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  
Α. Να ςυμπλθρωκοφν οι παρακάτω χθμικζσ αντιδράςεισ 
 

1. Τζλεια καφςθ C5H8  
 

2. CH3CH=CH2 + H2O  
 

3. CH3C≡CCH3 + περίςςεια  ΗBr  
 

4. HC≡CH + περίςςεια Na  
 

5. Πολυμεριςμόσ CH2=CH-CN
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Β. Ζνα πολυμερζσ του προπενίου ζχει Mr=21000. Να βρεκεί από πόςα μονομερι 

αποτελείται το πολυμερζσ και να γραφεί θ χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ 

πολυμεριςμοφ του. 
 
Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ : Αr(H)=1 , Ar(C)=12 
 
 
Γ. Ζνα μείγμα C2H4 , C2H2 και C2H6 διαβιβάηεται ςε περίςςεια διαλφματοσ Br2 ςε 

CCl4 . Να γράψετε τθσ χθμικι εξίςωςθ τζλειασ καφςθσ του αερίου που εξζρχεται 

από το διάλυμα , αιτιολογϊντασ τθν επιλογι ςασ. 

 
 
ΘΕΜΑ 3Ο 

 

Δείγμα ξθροφ βιοαερίου αποτελείται μόνο από CH4 και CO2 και ζχει όγκο 80 L. 

Το δείγμα καίγεται πλιρωσ με τον απαιτοφμενο ατμοςφαιρικό αζρα μζςα ςε 

κάλαμο καφςθσ. Στα καυςαζρια βρζκθκαν 120 L H2O. 

Να γράψετε τθν χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθ που πραγματοποιείται.  
 

Να υπολογίςετε:   

1. τον όγκο (ςε L) κακενόσ από τα ςυςτατικά του βιοαερίου.  
 

2. Τον ςυνολικό όγκο (ςε L) του αζριο μείγματοσ που εξζρχεται από τον  
 

κάλαμο καφςθσ. 
 
Δίνεται :      Όλοι οι όγκοι μετρικθκαν ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ. 
 

Η ςφςταςθ του ατμοςφαιρικοφ αζρα είναι : 20 % v/v O2 – 80 % v/v N2 
 

 
ΘΕΜΑ  4ο 
 
 
4,48 L ( μετρθμζνα ςε STP ) ενόσ αλκενίου Α καίγονται πλιρωσ και ςτα 
καυςαζρια περιζχονται 14,4 g υδρατμϊν. 
 

1. Ποιοσ είναι ο ΜΤ τθσ ζνωςθσ Α;;  
 

2. Να γραφεί ο ΣΤ τθσ ζνωςθσ Α εάν γνωρίηετε ότι θ ζνωςθ ζχει ςτο μόριο 
τθσ διακλαδιςμζνθ ανκρακικι αλυςίδα.  

 
3. Πόςα mL διαλφματοσ Br2 ςε CCl4 με περιεκτικότθτα 4% w/v ςε Br2 , μπορεί 

να αποχρωματίςει θ ποςότθτα του αλκενίου Α ;  
 
Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ : Αr(H)=1 , Ar(O)=16 , Ar(Br)=80 
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ΘΕΜΑ 5Ο 
 

Α. Για τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α και Β δίνονται οι εξισ πλθροφορίεσ:  
H ζνωςθ Α είναι ζνα αλκζνιο με 3 άτομα άνκρακα ςτο μόριό του.  
Η ζνωςθ Β είναι ζνα αλκάνιο για το οποίο ιςχφει ότι μάηα 14,5 g του αλκανίου 
αυτοφ κατζχουν όγκο 5,6 L ςε STP. 
 
α. 8,4 g του αλκενίου Α καίγεται πλιρωσ με τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 
οξυγόνου. Να υπολογίςετε τα mol του οξυγόνου που απαιτοφνται για τθν καφςθ.  
 
β. Να βρείτε τον μοριακό τφπο του αλκανίου Β.  
 
γ. Να υπολογίςετε τθν μάηα ςε g του νεροφ που κα παραχκεί αν θ παραπάνω 
ποςότθτα του αλκανίου Β (14,5 g) καεί πλιρωσ με περίςςεια οξυγόνου. 
 
 
 
Β. Για τισ οργανικζσ ενϊςεισ Α και Β δίνονται οι εξισ πλθροφορίεσ:  
Η οργανικι ζνωςθ Α είναι το προπζνιο, ενϊ θ οργανικι ζνωςθ Β είναι ζνα αλκίνιο 
που το μόριό του περιζχει 4 άτομα υδρογόνου.  
 
α. Μάηα 8,4 g τθσ ζνωςθσ Α κατεργάηεται με νερό ςε όξινο περιβάλλον, οπότε όλθ 
θ ποςότθτα τθσ Α μετατρζπεται ςε οργανικι ζνωςθ Γ, που είναι το κφριο προϊόν 
τθσ παραπάνω αντίδραςθσ.  
Να υπολογίςετε τθ μάηα ςε g τθσ ζνωςθσ Γ και να γράψετε το όνομα τθσ ζνωςθσ 
Γ.  
 
β. i. Να προςδιορίςετε τον ςυντακτικό τφπο τθσ οργανικισ ζνωςθσ Β.  
    ii. Μάηα 8 g τθσ ζνωςθσ Β αντιδρά με τθν ακριβϊσ απαιτοφμενθ ποςότθτα 
υδρογόνου, παρουςία καταλφτθ, οπότε όλθ θ ποςότθτα τθσ ζνωςθσ Β 
μετατρζπεται ςε κορεςμζνο υδρογονάνκρακα. Να υπολογίςετε τον όγκο του 
απαιτοφμενου για τθν αντίδραςθ υδρογόνου ςε STP. 


