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ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ονοματεπϊνυμο: …………………………………………………… 

Μάκθμα:……………………Χθμεία………………………………… 

Υλθ                              Ονοματολογία – Ιςομζρεια 

Επιμζλεια διαγωνίςματοσ   Koςμαδάκθ Ειρινθ…………………… 

Αξιολόγθςθ : ………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Α. ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

1. Γενικό μοριακό τφπο CνΗ2ν (ν ≥ 2) ζχουν: 
α. όλοι οι υδρογονάνκρακεσ 
β. τα αλκάνια 
γ. τα αλκζνια 
δ. τα αλκίνια 

2. Η ζνωςθ με μοριακό τφπο C10H22 ανικει: 

α. Στουσ κορεςμζνουσ υδρογονάνκρακεσ    

β. ςτισ κορεςμζνεσ αλκοόλεσ 

γ. ςτουσ ακόρεςτουσ υδρογονάνκρακεσ      

δ. ςε άλλθ κατθγορία ενϊςεων. 

3. Το όνομα των κορεςμζνων οργανικϊν ενϊςεων που περιζχουν μόνο άνκρακα και 

υδρογόνο καταλιγει ςε: 

α. –ζνιο     β.     -άνιο     γ.-όλθ     δ. άλθ 

4. Η οργανικι ζνωςθ με τφπο CH3CH3 ονομάηεται 

 α. μεκυλομεκφλιο  β. Μαρία   γ. αικάνιο  δ. αικανόλθ 

5. Τα αλκαδιζνια ζχουν ίδιο Μ.Τ  με:  

α) τα αλκίνια  β) τα αλκζνια γ) τα αλκάνια  δ) τα αλκφλια  
 
6.Ποιοσ από τουσ παρακάτω μοριακοφσ τφπουσ ανικει ςε κορεςμζνθ μονοςκενι κετόνθ; 
α) C2H4O β) C3H8O γ) C4H8O2 δ) C4H8O 
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7. Ποια από τισ παρακάτω ενϊςεισ είναι κορεςμζνθ:  
α. CH3-CH=O  β. CH2=CH2  γ. CH ≡ CH δ. CH2 = CH-CH3  
 Β. Βάλτε Σ ι Λ ςτισ προτάςεισ που ακολουκοφν, ανάλογα με το αν είναι ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ.  

1. Οι ακόρεςτοι υδρογονάνκρακεσ ανικουν ςτθν ίδια ομόλογθ ςειρά 

2. Οι ενϊςεισ C3H6 και  C4H8  ανικουν ςτθν ίδια ομόλογθ ςειρά 

ΘΕΜΑ 2ο  

Α. Aλκοόλθ ζχει Μr=74, να βρεκοφν και να ονομαςτοφν οι όλεσ οι  ιςομερείσ  ενϊςεισ. 

Δίνεται: C=12, O=16, H=1 

Β. Να γράψετε τισ ενϊςεισ: 

i. 2,3 πενταδιεν  1 όλθ 

ii. Μεκανικό οξφ 

iii. Διαικυλαικζρασ 

iv. Προπανόνθ 

v. Αικίνιο 

vi. 2,3 διμεκυλο-2 χλϊρο πεντάνιο 

vii. 2-βουτενικό οξφ 

viii. Μεκάνιο 

ix. 3,3-διμεκυλο 1 πεντανόλθ 

x. Αικανάλθ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

 

I. A)|Ονομάςτε τισ ενϊςεισ που ακολουκοφν:  

II.  

III.  
IV. CHΞCCH2CH2OH 

V. CH2CH=CH=CH2 

VI. CH3CH2COCH3 

VII. CHΞCCOOH 
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Β) Na γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των  παρακάτω ενϊςεων: 

I. Αλκάνιο με διακλαδιςμζνθ αλυςίδα και 4 άτομα άνκρακα 

II. Αλκοόλθ με 4 άτομα άνκρακα και ευκεία αλυςίδα 

III. Καρβοξυλικό οξφ με 4  άτομα άνκρακα και διακλαδιςμζνθ αλυςίδα 

IV. Αλδεφδθ με τρία άτομα άνκρακα και διπλό δεςμό 

 

Θζμα 4 

1. A. Σε ποιεσ γνωςτζσ ομόλογεσ ςειρζσ ανήκουν οι ενώςεισ με χημικοφσ τφπουσ: 

 C20H40 
 

 C3H7OH 
 

 C3H7CH=O 
 

 C4H10 
 

 CH3CH=O 
 

 CH3COCH3 
 

 C3H6O2 
 

 C5H11OH 
 

 
Β. Να κάνετε την αντιςτοίχηςη μεταξφ των μοριακών τφπων τησ ςτήλησ (Ι) και των ομόλογων 
ςειρών τησ ςτήλησ (ΙΙ). 

(Ι) (ΙΙ) 

 α.  C10H22 

β.  C2H4O 

  γ.  C3H6O 

   δ.  CH2O2 

  ε.  CH4O 

 ςτ.  C2H6O 

1. κετόνη 
2. αλκάνιο 
3. αιθζρασ 
4. αλδεφδη 
5.  καρβονικό οξφ 
6. αλκοόλη 
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Θζμα 5 

Α) B) Στισ παρακάτω ενϊςεισ  να γράψετε 1 ιςομερι κζςθσ, 1 ιςομερι αλυςίδασ και 1 

ιςομερι ομόλογθσ ςειράσ, αν γίνεται.   

I. CH3CH2CH2CH2 OH 

II. CH3CH2CΞCCH3 

 

Β) Να γράψετε όλα τα ςυντακτικά ιςομερι των ενϊςεων  

C4H6 

C4H8Ο 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!!! 


