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ΦΗΜΓΙΑ ΓΓΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΓΙΑΣ 

Ονομαηεπώνςμο: …………………………………………………… 

Μάθημα:……………………Χημεία………………………………… 

Υλη                              Ονομαηολογία – καύζη 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ   Koζμαδάκη Ειπήνη…………………… 

Αξιολόγηζη : ………………………………………………………… 

 

ΘΓΜΑ 1μ  

Α. ΚΥΚΛΩΣΤΓ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

1. Γεκηθό μμνηαθό ηύπμ CκΗ2κ (κ ≥ 2) έπμοκ: 

α. όιμη μη οδνμγμκάκζναθεξ 

β. ηα αιθάκηα 

γ. ηα αιθέκηα 

δ. ηα αιθίκηα 

2. Η έκςζε με μμνηαθό ηύπμ C10H22 ακήθεη: 

α. Σημοξ θμνεζμέκμοξ οδνμγμκάκζναθεξ    

β. ζηηξ θμνεζμέκεξ αιθμόιεξ 

γ. ζημοξ αθόνεζημοξ οδνμγμκάκζναθεξ      

δ. ζε άιιε θαηεγμνία εκώζεςκ. 

3. Τμ όκμμα ηςκ θμνεζμέκςκ μνγακηθώκ εκώζεςκ πμο πενηέπμοκ μόκμ 

άκζναθα θαη οδνμγόκμ θαηαιήγεη ζε: 

α. –έκημ     β.     -άκημ     γ.-όιε     δ. άιε 

4. Η μνγακηθή έκςζε με ηύπμ CH3CH3 μκμμάδεηαη 

 α. μεζοιμμεζύιημ  β. Μανία   γ. αηζάκημ  δ. αηζακόιε 
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5. Τα αιθαδηέκηα έπμοκ ίδημ Μ.Τ  με:  

α) ηα αιθίκηα  β) ηα αιθέκηα γ) ηα αιθάκηα  δ) ηα αιθύιηα  

 

6.Πμημξ από ημοξ παναθάης μμνηαθμύξ ηύπμοξ ακήθεη ζε θμνεζμέκε 

μμκμζζεκή θεηόκε; 

α) C2H4O β) C3H8O γ) C4H8O2 δ) C4H8O 

7. Πμηα από ηηξ παναθάης εκώζεηξ είκαη θμνεζμέκε:  

α. CH3-CH=O  β. CH2=CH2  γ. CH ≡ CH δ. CH2 = CH-CH3  

 Β. Βάιηε Σ ή Λ ζηηξ πνμηάζεηξ πμο αθμιμοζμύκ, ακάιμγα με ημ ακ είκαη ζςζηέξ 

ή ιακζαζμέκεξ.  

1. Οη αθόνεζημη οδνμγμκάκζναθεξ ακήθμοκ ζηεκ ίδηα μμόιμγε ζεηνά 

2. Οη εκώζεηξ C3H6 θαη  C4H8  ακήθμοκ ζηεκ ίδηα μμόιμγε ζεηνά 

ΘΓΜΑ 2μ  

Α. 40 ml βμοηακίμο θαίγμκηαη πιήνςξ με αένα κα βνεζεί μ όγθμξ ηςκ 

θαοζαενίςκ πμο πανάγμκηαη. 

Β. Να γνάρεηε ηηξ εκώζεηξ: 

i. 2,3 πεκηαδηεκ  1 όιε 

ii. Μεζακηθό μλύ 

iii. Δηαηζοιαηζέναξ 

iv. Πνμπακόκε 

v. Αηζίκημ 

vi. 2,3 δημεζοιμ-2 πιώνμ πεκηάκημ 

vii. 2-βμοηεκηθό μλύ 

viii. Μεζάκημ 

ix. 3,3-δημεζοιμ 1 πεκηακόιε 

x. Αηζακάιε 

 

 

ΘΓΜΑ 3μ  



  Β’λυκείου 

3                  Επιμζλεια :Κοςμαδάκη Ειρήνη 
 

 

I. A)|Οκμμάζηε ηηξ εκώζεηξ πμο αθμιμοζμύκ:  

II.  

III.  

IV. CHΞCCH2CH2OH 

V. CH2CH=CH=CH2 

VI. CH3CH2COCH3 

VII. CHΞCCOOH 

 

 

Β) Na γνάρεηε ημοξ ζοκηαθηηθμύξ ηύπμοξ ηςκ  παναθάης εκώζεςκ: 

I. Αιθάκημ με δηαθιαδηζμέκε αιοζίδα θαη 4 άημμα άκζναθα 

II. Αιθμόιε με 4 άημμα άκζναθα θαη εοζεία αιοζίδα 

III. Κανβμλοιηθό μλύ με 4  άημμα άκζναθα θαη δηαθιαδηζμέκε αιοζίδα 

IV. Αιδεύδε με ηνία άημμα άκζναθα θαη δηπιό δεζμό 

 

Θέμα 4 

Α.Οξηζκέλε πνζόηεηα αηζελίνπ θαίγεηαη πιήξωο κε αέξα. Τα 
θαπζαέξηα δηαβηβάδνληαη ζε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ 
(ΝαΟΗ) ην νπνίν παξνπζηάδεη αύμεζε κάδαο 8,8gr. Να 

ππνινγίζεηε: 

α. ηε κάδα ηνπ αηζελίνπ πνπ θάεθε 
β. τα mol των υδρατμών που παράγονται. 
γ. ηνλ όγθν ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ 
θαύζε ζε ζπλζήθεο S.T.P. 

 

Γίλνληαη: ε ζύζηαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα 20%v / vO2 ,  80%v / 
v N2 θαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο C:12, Η:1, Ο: 16 

 

Β. Αιθάλην θαίγεηαη πιήξωο θαη παξάγεηαη ηεηξαπιάζηνο όγθνο 
πδξαηκώλ ,λα βξεζεί ν Μνξηαθόο ηύπνο ηνπ αιθαλίνπ. 
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Θέμα 5 

Α) B) Σηηξ παναθάης εκώζεηξ  κα γνάρεηε 1 ηζμμενή ζέζεξ, 1 

ηζμμενή αιοζίδαξ θαη 1 ηζμμενή μμόιμγεξ ζεηνάξ, ακ γίκεηαη.   

I. CH3CH2CH2CH2 OH 

II. CH3CH2CΞCCH3 

 

Β) Να γνάρεηε όια ηα ζοκηαθηηθά ηζμμενή ηςκ εκώζεςκ  

C4H6 

C4H8Ο 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!!! 


