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A. Να ςυμπλθρωκοφν οι παρακάτω χθμικζσ εξιςώςεισ: 
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6. CH3CCH + 2HΒr →  
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10. CH3CH2CH = CH CH3 + HBr → 

 

 

 

 



 

 

 

Β. Να λυκοφν οι παρακάτω αςκιςεισ: 
 
1. Στο εργαςτιριο διακζτουμε  C3H6. 
α) Να υπολογίςετε τον όγκο (ςε L STP ) του ατμοςφαιρικοφ αζρα (περιεκτικότθτασ 20% v/v 
ςε οξυγόνο) που απαιτείται για τθν πλιρθ καφςθ 2 mol C3H6 
β)  Να υπολογίςετε τθν ποςότθτα (ςε  g) του C3H6   που πρζπει να αντιδράςει με νερό ώςτε 
να παραςκευαςκοφν 6 g αλκοόλθσ 
γ) Να υπολογίςετε τθν ποςότθτα (ςε g) του C3H6 που μπορεί να αντιδράςει πλιρωσ με 
διάλυμα που περιζχει 16 g Br2 διαλυμζνα ςε CCl4 ; 
 
2. Για τισ οργανικζσ ενώςεισ Α και Β δίνονται οι εξισ πλθροφορίεσ:  
Η οργανικι ζνωςθ Α είναι το   1-βουτίνιο, ενώ  θ οργανικι ζνωςθ Β είναι αλκάνιο  του 
οποίου θ ςχετικι μοριακι μάηα (Mr) = 44. 
α) Να υπολογίςετε τθ μάηα (ςε g) του CO2 που παράγεται κατά τθν πλιρθ καφςθ 10,8 g τθσ 
ζνωςθσ Α. 
β) Να προςδιορίςετε τον ςυντακτικό τφπο τθσ ζνωςθσ Β. 
γ) Να υπολογίςετε τον όγκο του αζρα, ςε STP, που απαιτείται για τθν πλιρθ καφςθ 0,2 mol 
τθσ Β.  
 
3. Διακζτουμε  δφο  αλκζνια, το ζνα  είναι το προπζνιο (CH3CH=CH2) και το  άλλο  είναι 
άγνωςτο(Χ).  
α) Πόςθ μάηα προπενίου ςε g αποχρωματίηουν 0,1 mol βρωμίου (Br2); 
β) Πόςοσ είναι ο όγκοσ (ςε L) του οξυγόνου (O2) μετρθμζνοσ ςε STP ο οποίοσ απαιτείται για 
τθν πλιρθ καφςθ 4,2 g προπενίου 
γ) Να προςδιορίςετε το ςυντακτικό τφπο του άγνωςτου αλκζνιου (Χ) αν ξζρετε ότι 84 g 
αυτοφ απαιτοφν για πλιρθ αντίδραςθ 44,8 L αερίου υδρογόνου (H2), μετρθμζνα ςε STP. 
 
4. Στο  εργαςτιριο  οργανικισ χθμείασ   διακζτουμε ζνα αλκάνιο  Α με  ςχετικι μοριακι 
μάηα Mr=72 και ζνα αλκζνιο Β που είναι το 2ο μζλοσ τθσ ομόλογθσ ςειράσ του. 
α) Να βρεκοφν οι μοριακοί τφποι του αλκανίου Α και του αλκζνιου Β. 
β)   36   g  του  αλκανίου  Α   καίγονται πλιρωσ  με  τθν   απαιτοφμενθ ποςότθτα Ο2.   Να 
υπολογιςτοφν ο όγκοσ (ςε L) του Ο2 που αντζδραςε ςε STP και θ μάηα (ςε g) του CO2 που 
παράγεται. 
γ) Το αλκζνιο Β αντιδρά πλιρωσ με 44,8 L H2 ςε STP . Να υπολογιςτεί θ μάηα (ςε g) του 
αλκζνιου.   
 
 Δίνονται  Αr:     C=12 ,H=1 ,O=16 , Br=80 .  
(Σφςταςθ αζρα: 20% v/v Ο2 και 80% v/v Ν2) . 


