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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  

 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Α) Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται στους 

πυροσβεστήρες;  

 

Β) Ποιά μίγματα ονομάζονται κονιάματα και ποιά είναι τα είδη στα οποία 

διακρίνονται;  

 

Γ) Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών σε σχέση 

με τους χάλκινους αγωγούς;  

 

Δ) Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις:  

 

 Οι ημιαγωγοί είναι ................ ............ ή .............. ............... με τεράστια τεχνολογική 

σημασία.Επιτρέπουν στο ηλεκτρικό ρεύμα να διέρχεται μόνο κατά ........ .................. 

........που ονομάζεται ................ ............ Ο κυριότερος ημιαγωγός είναι το ....................(.....). 

 

 .................. ονομάζονται τα άλατα που περιέχουν ως ανιόν το ανθρακικό ανιόν. Τα 

σπουδαιότερα ανθρακικά άλατα είναι το ανθρακικό ασβέστιο το οποίο συναντάται στον 

............................ και στο ......................... και το ανθρακικό νάτριο, δηλαδή η σόδα 

πλυσίματος.  

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

    Α) Να αντιστοιχίσετε το είδος του άνθρακα της πρώτης στήλης με την ονομασία 
του στη δεύτερη στήλη:  
 
 

Α  Β 

Α. Φυσικοί  
 

Β. Τεχνητοί  

1. αιθάλη 

2. κοκ 

3. διαμάντι 

4. ανθρακίτης 

5. ξυλάνθρακας 

6. λιθάνθρακας 

7. ζωικός άνθρακας 

8. ενεργός άνθρακας 

9. γραφίτης 

10. τύρφη 

 
 

 

    Β) Ποιές απο τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές λανθασμένες;  

i. Η αντικατάσταση της σόδας απο ποτάσα κατά την παρασκευή του γυαλιού 

προκαλεί πιο διαφανές και σκληρό γυαλί απο το κοινό. 

ii. Το πυρίτιο βρίσκεται στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα με τον άνθρακα. 

iii. Το τσιμέντο ανήκει στα αεροπαγή κονιάματα. 

iv. Το μεγαλύτερο μέρος του διοξειδίου του πυριτίου απαντάται με τη μορφή της 

άμμου της θάλασσας. 

v. Η φυσική κατάσταση του διοξειδίου του άνθρακα είναι υγρή. 

vi. Το γυαλί είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας. 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

   

   Α) Ποιές απο τις παρακάτω αντιδράσεις είναι υδρογονάνθρακες;  

𝐶𝐻4,    𝐶3𝐻6𝑂, 𝐶2𝐻2, 𝐶3𝐻8, 𝐶𝐻3𝑂𝐻  

    Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 

   Β) Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β.  
 

Α  Β 

𝑪𝑯𝟑 − 𝑪𝑯𝟑 αιθίνιο  
𝑪𝑯𝟐 = 𝑪𝑯𝟐 μεθάνιο  

𝑪𝑯 ≡ 𝑪𝑯 αιθάνιο  
𝑪𝑯𝟒 αιθένιο  

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

 

Α) Σε τι διακρίνονται οι υδρογονάνθρακες με βάση τον τρόπο σύνδεσης των 

ατόμων άνθρακα μεταξύ τους;  

Να ονομάσετε τους παρακάτω υδρογονάνθρακες:  

i. 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻3 

ii. 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 

iii. 𝐶𝐻3 − 𝐶 ≡ 𝐶𝐻 

 

 

Β) Να συμπληρωθούν τα κενά με τους κατάλληλους συντελεστές.  
    Οι αντιδράσεις τέλειας καύσης  μεθανίου και βουτανίου:  
 

i.  … 𝐶𝐻4 +  . . . 𝑂2 → . . .  𝐶𝑂2 + . . .  𝐻2𝑂 + 𝜃𝜀𝜌𝜇ό𝜏𝜂𝜏𝛼 

 

ii. … 𝐶4𝐻10 +  . . . 𝑂2 → . . .  𝐶𝑂2+ . . .  𝐻2𝑂 + 𝜃𝜀𝜌𝜇ό𝜏𝜂𝜏𝛼 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


