Διαγώνισμα χημείας
Καύση – αντιδράσεις υδρογονανθράκων
Θέμα 1
Α) Οι παρακάτω ενϊςεισ μποροφν να παραςεκυαςτοφν από αλκζνιο ι αλκίνιο με
βάςθ μια αντίδραςθ προςκικθσ. Να γραφοφν οι χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων
προςκικθσ που πραγματοποιοφνται κάθε φορά.
α. CH3 CH CHCH3
| |
Br Br
β. CH3 CHCH3
|
OH
γ. CH3CH = CHCH3

δ. CH3 C CH3
||
O
ε. CH3 CH = O
(μονάδεσ 10)

Β) Πϊσ μποροφμε να διακρίνουμε αν ζνασ υδρογονάνκρακασ είναι:
α. το προπζνιο ι το προπίνιο;
β. το 2-βουτίνιο ι το βουτάνιο;
Να γραφεί θ χαρακτθριςτθκι αντίδραςθ
(μονάδεσ 5)

Θέμα 2
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Α) 50 ml ενόσαλκινίου Α καίγονται πλιρωσ με O2 , οπότε ςχθματίηονται 200mlCO2.
Όλοι οι όγκοι είναι μετρθμζνοι ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ πίεςθσ και κερμοκραςίασ.
α. Ποιοσ είναι ο μοριακόσ τφποσ του υδρογονάνκρακα Α;
β. Να βρεκοφν όλα τα ςυντακτικά του ιςομερι.
γ. Αν γνωρίηουμε ότι ο υδρογονάνκρακασ Α αντιδρά με Να , να βρεκεί ο ςυντακτικόσ
του τφποσ.
δ. Να γραφεί θ χθμικι εξίςωςθ τθσ αντίδραςθσ του Η/C Α με το H2 O
(μονάδεσ 5 +5+ 2+3)

Β) 1. Να γραφοφν οι χθμικζσ εξιςϊςεισ των παρακάτω αντιδράςεων.
α. Προςκικθ περίςςειασ H2 ςε αικίνιο παρουςία Ni..
β. Προςκικθ HCl ςτο 2-βουτζνιο.
γ. Προςκικθ H2 O ςτο αικζνιο.
δ. Θζρμανςθ αλκοολικοφ δ/τοσ ΝaOH με 1χλωροπροπάνιο.
ε. Θζρμανςθ αλκοολικοφ δ/τοσ ΚΟΗ με 3-βρωμο-βουτάνιο.
(μονάδεσ 10)

Θέμα 3
Α)
Να γράψετε το γενικό τφπο τθσ ομόλογθσ ςειράσ ςτθν οποία ανικει κακεμία από τισ
ακόλουκεσ οργανικζσ ενϊςεισ: α) C3 H8 , β) C3 H6 και γ) C3 H7 ΟΗ
β) Ποιοσ από τουσ παραπάνω υδρογονάνκρακεσ μπορεί να αντιδράςει με διάλυμα
Br2 ςε τετραχλωράνκρακα.
γ) Ποια από τισ παραπάνω ενϊςεισ μπορεί να αντιδράςει με ΗΒr;
Να αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ, γράφοντασ τθ ςχετικι χθμικι εξίςωςθ. Να
γράψετε το ςυντακτικό τφπο και το όνομα του κφριου προϊόντοσ τθσ αντίδραςθσ.
(μονάδεσ 15)
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Β) 8,8 g προπανίου καίγονται πλιρωσ με τον απαιτοφμενο όγκο οξυγόνου. Να
υπολογίςετε:
α. τα mol του οξυγόνου που απαιτικθκαν για τθν καφςθ
β. τον όγκο του διοξειδίου του άνκρακα που παράχκθκε, ςε ςυνκικεσ S.T.P.
γ. τθ μάηα των υδρατμϊν που παράχκθκαν
Δίνονται: οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ C:12, Η:1, Ο: 16
(μονάδεσ 10)

Θέμα 4
Να γράψετε το ςυντακτικό τφπο και το όνομα των παρακάτω οργανικϊν ενϊςεων:
α) Ενόσ αλκανίου (Α) που ζχει 4 άτομα άνκρακα ςτο μόριο του και διακλαδιςμζνθ
ανκρακικι αλυςίδα.
β) Μιασ κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ και δευτεροταγοφσ αλκοόλθσ (Β) με τρία άτομα
άνκρακα ςτο μόριό τθσ.
γ) Ενόσ κορεςμζνου μονοκαρβοξυλικοφ οξζοσ (Γ) με ζνα άτομο άνκρακα ςτο μόριό
του.
Δ) Ενόσ αλκενίου (A) το οποίο ζχει 4 άτομα άνκρακα ςτο μόριό του και
διακλαδιςμζνθ ανκρακικι αλυςίδα.
ε) Να γράψετε το ςυντακτικό τφπο Του 1ου μζλουσ τθσ ομόλογθσ ςειράσ των
α) των αλκινίων,
β) των κορεςμζνων μονοςκενϊν κετονϊν
(μονάδεσ 10)

Β)Να ςυμπλθρϊςετε τισ επόμενεσ χθμικζσ εξιςϊςεισ:
I. πλιρθσ καφςθ του CH4.

II. προπάνιο + Ο2 → (πλιρθσ καφςθ)
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IΙΙ. CH3-CH=CH2 + HBr (κφριο προϊόν)
ΙV. CH3-CH=CH2 + H2O→

V. CH3-CH=CH2 + H2O (κφριο προϊόν)
VI. CH2=CH2 + Βr2 (τελικό κφριο προϊόν)
VII. CH3-CH=CH2 + Cl2 

VII. μετατροπι του αικενίου ςε αικάνιο
VIII. Μετατροπι αικενίου ςε αικανόλθ
IX. …………………….. + H2O CH3 CHO
X.νCH2 = CH2 (πολυμεριςμόσ )
(μονάδεσ 15)

Β)28 gr αικενίου αντιδροφν πλιρωσ με διάλυμα HBr . Η ζνωςθ Α που προκφπτει
αντιδρά πλιρωσ με αλκοολικό δ/μα ΚΟΗ και ζτςι ςχθματίηεται θ ζνωςθ Β, θ οποία
είναι αζρια.
α. Να βρεκεί ο όγκοσ τθσ Β ςε STP.
β. Το άεριο Β αντιδρά με H2 O παρουςία H2 SO4 και HgSO4 . Ποια είναι θ μάηα τθσ
ζνωςθσ Γ που ςχθματίηεται;
γ. να γραφοφν οι αντιδράςεισ.
(μονάδεσ 10)
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Ατομικά βάρθ: C=12, O=16, H=1, Br=80

Καλή επιτυχία!!
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