
 
Άσκηση 1  
1.1 Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των αλκοολών με μοριακό τύπο C3H7OH, 

να ονομάσετε τις ενώσεις αυτές και να τις χαρακτηρίσετε ως πρωτοταγείς ή 

δευτεροταγείς. 

1.2. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές αντιδράσεις: 
 

α) ΗCΟΟΗ + CH3CH2OH 
 

β) CH3-CH=CH2 + H2O 
H + 

(κύριο προϊόν) 
 

  

⎯⎯→ 
 

γ) CH2=CH2 + Βr2    
 

δ) CΗ3-C≡CH + HCl   (τελικό κύριο προϊόν) 
 

 
 

 

Άσκηση 2 

 

Ποσότητα 3 mol κορεσμένης μονοσθενούς αλκοόλης έχει μάζα 138 g. 
 
α) Να βρείτε το μοριακό τύπο της αλκοόλης.  
β) Γίνεται πλήρης καύση 0,5 mol αυτής της αλκοόλης με την απαιτούμενη ποσότητα 

οξυγόνου (O2). Να υπολογίσετε τη μάζα σε g του παραγόμενου H2O και τον όγκο 

του CO2 σε STP. 
 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16 

 

 

Άσκηση 3 
 
Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: Η οργανική ένωση Α 
είναι το 2-βουτίνιο, ενώ η οργανική ένωση Β είναι αλκάνιο του οποίου η σχετική 

μοριακή μάζα (Mr) είναι 30. 
 

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του CO2 που παράγεται κατά την πλήρη καύση  
10,8 g της ένωσης Α.  

β) Να προσδιορίσετε τον συντακτικό τύπο της ένωσης Β.  

γ) Να υπολογίσετε τον όγκο του αέρα, σε STP, που  απαιτείται για την πλήρη καύση 

0,5 mol της ένωσης Β.  (Σύσταση αέρα: 20% v/v Ο2) .   

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  Ar(C)=12 , Ar(H)=1, Ar(O)=16 

   
Άσκηση 4 
 

4.1. Στο εργαστήριο διαθέτουμε ένα αέριο αλκένιο Α και μία αλκοόλη που 

είναι το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών 

αλκοολών. 

α)Το αέριο  αλκάνιο Α καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα Ο2 

και παράγεται αέριο CO2 που έχει τετραπλάσιο όγκο σε σχέση με τον 

όγκο του αλκανίου στις ίδιες συνθήκες. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του 

αλκανίου. 



 

β) Διαθέτουμε 30 g από την αλκοόλη που είναι το δεύτερο μέλος της 

ομόλογης σειράς των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών. Να υπολογιστούν 

ο όγκος του Ο2 (σε  L)  που χρειάζεται για την πλήρη καύση της αλκοόλης 

σε STP και η μάζα (σε g) του Η2Ο που παράγεται. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(C)=12, Αr(H)=1, Αr(Ο)=16. 
 

 
4.2  Να  γράψετε   τις  χημικές  εξισώσεις  (αντιδρώντα,  προϊόντα  και  συντελεστές)  
των  
παρακάτω αντιδράσεων: 
 

α) πλήρης καύση του μεθανικού οξέος. 
 

β) προσθήκη νερού σε αιθένιο. 
 
  
Άσκηση 5 

Στο εργαστήριο διαθέτουμε CH3 - CH = CH2  και CH3 - C ≡ CH . 
 

α) 4,48 L CH3 - CH = CH2 σε STP , αντιδρούν πλήρως με ίσο όγκο Η2. Να υπολογιστεί 

η μάζα (σε g) της παραγόμενης ένωσης . 
 

β) 8,96 L CH3 - C ≡ CH σε STP , αντιδρούν πλήρως με διπλάσιο όγκο Η2. Να 

υπολογιστεί η μάζα (σε g) της παραγόμενης ένωσης . 

γ) Το αέριο που παράγεται από τις δύο παραπάνω αντιδράσεις καίγεται πλήρως με την 

ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα Ο2. Να υπολογιστεί η μάζα (σε g) του Η2Ο που 
παράγεται. 
 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(C)=12, Αr(H)=1 Αr(Ο)=16. 
 


