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ΘΕΜΑ Α 

Να συμπληρώσετε τα κενά σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις.  

 

1. Υδρογονάνθρακες ονομάζουμε τις ενώσεις που αποτελούνται μόνον από 

…………….. και ………………. .  

Ο γενικός μοριακός τύπος των υδρογονανθράκων είναι: ψXHC . 

2. Με βάση την μορφή της ανθρακικής αλυσίδας οι υδρογονάνθρακες διακρίνονται 

σε …………. και ………………… .  

3. Στους άκυκλους υδρογονάνθρακες τα άτομα του άνθρακα σχηματίζουν 

……………… αλυσίδες, ενώ στους κυκλικούς σχηματίζουν κλειστές ……………….. 

που ονομάζονται και δακτύλιοι.  

4. Κορεσμένοι ονομάζονται οι υδρογονάνθρακες στους οποίους όλα τα άτομα 

άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους με έναν …………… δεσμό.  

5. Ακόρεστοι ονομάζονται οι υδρογονάνθρακες στους οποίους δύο τουλάχιστον 

άτομα συνδέονται μεταξύ τους με …………. ή με τριπλό δεσμό.  

6. Οι άκυκλοι, κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ονομάζονται …………….. .  

7. Οι άκυκλοι, κορεσμένοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό ονομάζονται 

…………… .  

8. Οι άκυκλοι, κορεσμένοι υδρογονάνθρακες με έναν τριπλό δεσμό ονομάζονται 

…………….. .  

9. Καύση ονομάζουμε την χημική αντίδραση ενός στοιχείου ή μιας χημικής ένωσης 

με το ……....... , η οποία συνοδεύεται από παραγωγή …………………. και φωτός.  

10. Τέλεια καύση ονομάζουμε την καύση των ……………   …………. με επαρκή 

ποσότητα οξυγόνου, κατά την οποία ο …………….. μετατρέπεται σε C02.  

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε κάθε ομόλογη σειρά της στήλης  Α με 

τον κατάλληλο γενικό μοριακό τύπο της στήλης Β.  

 

Ομόλογη σειρά  Γενικός μοριακός τύπος  

1. Αλκάνια  Α. CvH2v ,  με v≥2  

2. Αλκένια  Β. CvH2v-2 ,  με v≥2  

3. Αλκίνια  Γ. CvH2v+2 ,  με v≥1  

4. Αλκαδιένια  Δ. CvH2v-2 ,  με v≥3  

 

Β2. Να ονομάσετε τους παρακάτω  υδρογονάνθρακες.  

 

α) C2H4 

β) C2H6 

γ) CH4 

δ) C3H8 

ε) C3H4 

 

Β3. Να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους:  

 

α) Του αλκανίου που περιέχει στο μόριο του 8 άτομα υδρογόνου.  

β) Του δεύτερου μέλους της ομόλογης σειράς των αλκενίων.  

γ) Του απλούστερου αλκινίου.  

 


