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Ονομαηεπώνςμο:                           ………………………………………………………………….. 

Μάθημα:    Χημεία Β’ Λςκείος 

Υλη:     Αλκάνια – Αλκένια – Αλκίνια  

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  Φωηεινή Κακαπώνη - Χημικόρ 

Αξιολόγηζη :     

 

Θέμα Α 

Α1. Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη ζε κάθε μια από ηιρ επόμενερ επωηήζειρ: 

1. Με πποζθήκη ΗCl ζηο πποπένιο ζσημαηίζεηαι: 

i) Αποκλειζηικά ηο 2-σλωποπποπάνιο 

ii) 1,2-σλωποπποπάνιο 

iii) Ωρ κύπιο πποιόν ηο 2-σλωποπποπάνιο 

iv) Ωρ κύπιο πποιόν ηο 1-σλωποπποπάνιο 

 

2. Γεν αποσπωμαηίζει ηο διάλςμα Βr2 ζε CCl4 η οεγανική ένωζη: 

i)  C2H2 ii) C2H5Cl iii) CH2=CHCl iv) CH3C≡CH 

 

3. Ποιορ από ηοςρ επόμενςρ ςδπογονάνθπακερ έσειρ ηιρ εξήρ ιδιόηηηερ: 

- Πολςμεπίζεηαι 

- Γίνει ανηιδπάζειρ ανηικαηάζηαζηρ με άηομα μεηάλλων 

i) C2H2 ii) C2H5Cl iii) CH2=CHCl iv) CH3C≡CH 

 

4. Γιαθέηοςμε 10g από κάθε ένα από ηοςρ επόμενοςρ ςδπογονάνθπακερ: 

- CH2=CH2 

- CH3CH2=CH2 

- HC≡CH 

- CH3C≡CH 

Ποιορ ςδπογονάνθπακαρ απαιηεί μεγαλύηεπο απιθμό moles Η2 για να μεηαηπαπεί ζε κοπεζμένη 

ένωζη; 

i) C2H2 ii) C2H5Cl iii) CH2=CHCl iv) CH3C≡CH 
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Α2. Να χαρακτηρίςετε τισ επόμενεσ προτάςεισ ωσ ςωςτέσ (Σ) ή λανθαςμένεσ (Λ). Να 

αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ για τισ λανθαςμένεσ προτάςεισ.  

 

1. Όλοι οι υδρογονϊνθρακεσ εύναι αϋρια ςτισ ςυνόθεισ ςυνθόκεσ. 

2. Όλοι οι υδρογονϊνθρακεσ με Γ.Μ.Τ CνΗ2ν ονομϊζονται αλκϋνια. 

3. Με προςθόκη νερού ςτα αλκϋνια παρϊγοται κετόνεσ και αλδεύδεσ.  

4. Η πυρόλυςη των αλκανύων χρηςιμοποιεύται για την παραγωγό βενζύνησ και την βελτύωςη τησ 
ποιότητϊσ τησ. 

5. Η προςθόκη νερού ςτο προπϋνιο δύνει ωσ κύριο προιόν την 2-προπανόλη. 

6. Το 2-πεντϋνιο δεν μπορεύ να πολυμεριςτεύ. 

7. Το 1-βουτϋνιο και το 2-βουτϋνιο με καταλυτικό υδρογόνωςη δύνουν το ύδιο προιόν .  

8. Η ετικϋτα  μιασ φιϊλησ ϋχει μερικώσ καταςτραφεύ, με αποτϋλεςμα να μη γνωρύζουμε αν η 
φιϊλη περιϋχει αιθϋνιο ό ακετυλϋνιο. Μπορούμε να βρούμε ποιο αϋριο περιϋχετε ςτην φιϊλη αν 
προςθϋςουμε περύςςεια του αερύου ςε διϊλυμα που περιϋχει Br2ςε CCl4. 

9. Το 3o μϋλοσ τησ ομόλογησ ςειρϊσ των αλκενύων ϋχει Γ.Μ.Τ. C4H6. 

10. Το ακετυλϋνιο ϋχει επύπεδη γεωμετρύα και γωνύα δεςμού 120ο. 

 

Θέμα Β 

 

Β1. Να ςυμπληρώςετε τισ  χημικέσ εξιςώςεισ των επόμενω αντιδράςεων.  

 
1. C8H18 + O2 

 
2. HC≡CH + H2O 

 
3. CH2=CH2 

 
4. CH3CH2CH=CHCH3 + HBr 

 
5. CH3C≡CH + K  

 

 

 

B2. Ένα αέριο μίγμα που περιέχει 2gCH4, 3gC2H6, 2gC2H4, και 3gC2H2, διαβιβάζετε ςε περίςςεια 

διαλύματοσ Βr2 ςε διαλύτη CCl4.   

 

1. Ποια αϋρια εξϋρχονται από το διϊλυμα; 

2. Να γρϊψετε τισ χημικϋσ εξιςωςεισ των αντιδρϊςεων που πραγματοποιούνται και να ονομϊςετε 

τα προιόντα των αντιδρϊςεων.  

3. Ποια μεταβολό μϊζασ παρουςιϊζει το διϊλυμα Br2νμετϊ τη διαβύβαςη του αερύου μύγματοσ; 

 

 

 

Τέλεια καύση 

Πολυμερισμός 

H2SO4, Hg, HgSO4 
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Θέμα Γ 

 

14g ενόσ αερύου αλκενύου Α καταλαμβϊνουν όγκο 5,6 L μετρημϋνο ςε STP ςυνθόκεσ.  

 

1. Ποιοσ εύναι ο μοριακόσ τύποσ του αλκενύου Α; Να γρϊψετε τουσ ςυντακτικούσ τύπουσ και να 

ονομϊςετε τα ςυντακτικϊ ιςομερό του αλκενύου Α. 

2. Ένα από τα ιςομερό του αλκενύου Α, με προςθόκη H2Οςχηματύζει αποκλειςτικϊ και μόνο ϋνα 

οργανικό προιόν Β. Να γρϊψετε τουσ ςυντακτικούσ τύπουσ των οργανικών ενώςεων Α και Β. 

Θα μπορούςε το Αλκϋνιο Α να πολυμεριςτεύ; Αν ναι γρϊψτε την αντύδραςη πολυμεριςμού. 

3. 2,8g από το αλκϋνιο Α καύγονται πλόρωσ με αϋρα (20% v/vO2). Να υπολογύςετε την μϊζα του 

CO2που παρϊγεται και τον όγκο του αϋρα μετρημϋνο ςε STP ςυνθόκεσ, που απαιτεύται για την 

καύςη. 

 

 

Θέμα Δ 

 

Οριςμϋνη Ποςότητα αλκενύου Α χωρύζεται ςε τρύα ύςα μϋρη. Το πρώτο μϋροσ καύγεται πλόρωσ οπότε 

παρϊγονται 26,4gCO2. Toδεύτερο μϋροσ απαιτεύ για πλόρη αντύδραςη ποςότητα ύςη με 400mL 

διαλύματοσ Br2ςε CCl4ςυγκϋντρωςησ 0.5M. Το τρύτο μϋροσ πολυμερύζεται ποςοτικϊ οπότε παρϊγεται 

πολυμερϋσ Β με ςχετικό μοριακό μϊζα 63.000. Να βρεθούν: 

1. Ο μοριακόσ τύποσ του αλκενύου Α. 

2. Η αρχικό μϊζα το αλκενύου Α. 

3. Ο αριθμόσ των μορύων του μονομερούσ που ςυνθϋτουν το ϋνα μόριο του πολυμερούσ Β και η 

μϊζα του πολυμερούσ Β.  

 

 

Δύνονται οι ςχετικϋσ μοριακϋσ μϊζεσ (Ar): C=12, H=1, O=16, Br=80.  

 

 

 

 

 

 

(Διάρκεια Εξέταςησ 3 ώρεσ) 

Καλό Επιτυχύα!!! 

 

 

 


