
ΜΕΘΟΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ 1o 

Α.Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
A1. Το 3ο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκενίων είναι 
Α. C3H8 
β. C2H4 
γ. C3H6 
δ. C4H8 
 

A2. Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπους αντιστοιχεί αποκλειστικά σε αλδεϋδη: 
α. C3H8O 
β. C2H4O 
γ. C3H6O 
δ. C2H4O2 

 

A3. Από τις ενώσεις C3H6, C2H4 και C3H8 κορεσμένες είναι: 
α. C3H6 και C2H4 
β. C2H4 και C3H8 
γ. C3H6 και C3H8 
δ. Και οι 3 

A4. Το δεύτερο μέλος της σειράς των κετονών ονομάζεται: 

α. προπανόνη 

β. βουτανόνη 

γ. εξανόνη 

δ. 2 μέθυλο 3 πεντανόνη 

 

Α5. Ο μοριακός τύπος της 3- μεθυλο-1- βουτανόλης είναι: 

α. C4H10O 
β. C4H8O 
γ. C5H10OH 
δ. C5H12O                                                                        (Μονάδες 20) 
 
Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος. 
1. Η ένωση C8H14 είναι αλκένιο. 
2. Υπάρχει οργανική ένωση που ονομάζεται αιθανόνη. 
3 Οι χημικές ενώσεις που έχουν ίδιο συντακτικό τύπο είναι συντακτικά ισομερείς. 
4. Οι ενώσεις CH3-CH=CH2 και CH3-CH2-CH=CH2 είναι ισομερείς. 
5. Το απλούστερο αλκαδιένιο είναι το προπαδιενιο.     (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ 2o 

2.1  1. Τι ονομάζεται καύση; 
2.Να κάνετε την τέλεια καύση προπανίου και βουτανίου                                                           (Μονάδες 5) 
 

 



2.2. Να βρεθούν οι μοριακοί  τύποι 
1. του αλκανίου Α με Mr=58 
2. του αλκένιου Β με Mr=70 
3. της αλκόλης Γ με Mr=74 
4. της κετόνης Δ με Mr=86    (Μονάδες 6) 
 
2.3 Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: 
α. 3 μέθυλο 2 βουτανόλη 
β. 2,3 πενταδιένιο 
γ. 2 βρωμοβουτάνιο 
δ. 3 μέθυλο βουτανικό οξύ 

ε. πεντανάλη      (Μονάδες 6) 

 
2.4 Να γράψετε όλα τα πιθανά ισομερή για τις ενώσεις και τις ονομασίες των ενώσεων 

α)C4H8, β)C4H6 γ)C3H7Br    (Μονάδες 8) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

3.1. 
1) Ποσότητα H2Ο περιέχει 2,5ΝΑ μόρια. Υπολογίστε: 
α. Τον αριθμό mol της ουσίας 
β. Τον όγκο που καταλαμβάνει σε STP συνθήκες 
γ. Tην μάζα της ουσίας. 
 
2) Ποσότητα ΝΗ3 καταλαμβάνει όγκο 67,2L σε STP συνθήκες Υπολογίστε:. 
α. Τον αριθμό mol της ουσίας 
β. Την μάζα της ουσίας 
γ. Τον αριθμό μορίων που περιέχει     Μονάδες 8 
(ArΗ=1, ArO=16, ArN=14)) 
 
 
3.2. Ποσότητα 13,5g ενός αλκινίου καταλαμβάνει όγκο 5,6L μετρημένο σε συνθήκες STP. 

α) Να βρείτε το μοριακό τύπο του αλκινίου. (μονάδες 5) 

β) Γίνεται πλήρης καύση της ποσότητας αυτού του αλκινίου με την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου (O2). 

Να υπολογίσετε τη μάζα σε g του παραγόμενου H2O και τον όγκο του CO2 σε STP. (μονάδες 5) 

       

3.3. 2.24 L ενός αλκενίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως με αέρα (20% Ο2 – 80% Ν2), 

οπότε παράγονται 8,8 g CΟ2. 

Α) Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου. 

Β) Ποιος είναι ο όγκος του αέρα, μετρημένος σε συνθήκες STP, που καταναλώθηκε στην καύση. 

       (μονάδες 7) 
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (C)=12, Ar (H)=1, Ar (O)=16 



ΘΕΜΑ 4ο 

4.1 Στο εργαστήριο οργανικής  χημείας  διαθέτουμε ένα αλκάνιο Α με σχετική 

μοριακή μάζα Mr=72 και ένα αλκένιο Β που είναι το 1ο μέλος της ομόλογης σειράς 

του. 

α) Να βρεθούν οι μοριακοί  τύποι  του αλκανίου Α και του αλκένιου Β.   (μονάδες 3) 

β)  36  g  του αλκανίου Α καίγονται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα Ο2. Να 

υπολογιστούν ο όγκος (σε L) του Ο2 που αντέδρασε σε STP  και η μάζα (σε g) του 

CO2 και νερού που παράγεται.                 (μονάδες  4) 

 

4.2) Διαθέτουμε 30 g από την αλκοόλη που είναι το τρίτο 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.    (μονάδες  8) 

 

4.3. Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: 

H ένωση Α είναι ένα αλκένιο με 3 άτομα άνθρακα στο μόριό του. 

Η ένωση Β είναι ένα αλκάνιο για το οποίο ισχύει ότι μάζα 7,5 g του αλκανίου 

αυτού κατέχουν  όγκο 5,6 L σε STP. 

α) 8,4 g του αλκενίου Α καίγεται πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα 

οξυγόνου. Να υπολογίσετε τα mol του οξυγόνου που απαιτούνται για την καύση. 

β) Να βρείτε τον μοριακό τύπο του αλκανίου Β. 

  γ) 7,5g του αλκανίου Β καίγονται με περίσσεια οξυγόνου. Να 

υπολογιστούν ο όγκος (σε L) του Ο2 που αντέδρασε σε STP συνθήκες. 

(μονάδες  10) 

Δίνεται: Αr(H)=1, Αr(C)=12, Ar(O)=16, 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


