
 

 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

Ερώτηση 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Τα οξείδια του θείου (SOx)είναι υπεύθυνα για το φωτοχημικό νέφος. 

β) Η Οργανική Χημεία μελετά όλες τις ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, όπως είναι το 

διοξείδιο του άνθρακα. 

γ) Η πλήρης καύση συμβαίνει όταν δεν έχουμε επαρκή ποσότητα οξυγόνου.  

δ) Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο του θερμοκηπίου.  

ε) Καύσιμα λέγονται τα αέρια προϊόντα της καύσης.  

στ) Η καύση των υδρογονανθράκων είναι εξώθερμη αντίδραση.  

 

 

Ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που περιέχουν ……………. εκτός από τα 

…………….. του άνθρακα και τα …………….. άλατα.  

β) Ορυκτά καύσιμα είναι το ……………………, το ………………….. και ο 

…………………. 

γ) Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας ουσίας με το …………………, η οποία 

συνοδεύεται από έκλυση ……………… και παραγωγή ………………  

δ) Το ……………… …………………. είναι αέριο του θερμοκηπίου και ενοχοποιείται 

για την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

ε) Οι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται μόνο από άνθρακα και υδρογόνο 

ονομάζονται …………………. 

στ) Το ……………… …………………. είναι δηλητηριώδες γιατί δεσμεύεται από την 

αιμοσφαιρίνη του αίματος. 

 

 

Ερώτηση 3. Να κάνετε την αντιστοίχιση. 

1. SO2    α) Αδρανές  

 

2. H2O    β) Υπεύθυνο για το φωτοχημικό νέφος 

 



 

 

3. NO2    γ) Αέριο του θερμοκηπίου 

 

4. CO    δ) Δηλητηριώδες (δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη) 

 

5. CO2    ε) Προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα 

 

 

Ερώτηση 4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Ποια από τα παρακάτω είναι υδρογονάνθρακας; 

i) Η2SO4   ii) C5H8   iii) CH3COOH 

 

β) Ποιο από τα παρακάτω είναι οργανική ένωση; 

i) CH4   ii) CO2   iii) CaCO3 

 

γ) Ποιο από τα παρακάτω καυσαέρια ενοχοποιείται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

i) CO2   ii) NOx   iii) SOx  

 

δ) Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι προϊόν της τέλειας καύσης; 

i) CO2   ii) CO   iii) C 

 

ε) Η κύρια πηγή υδρογονανθράκων είναι 

i) βενζίνη  ii) άνθρακας  iii) το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

 

στ) Ποια από τα παρακάτω είναι αδρανή καυσαέρια 

i) H2O και CO2   ii) NO και NO2  iii) CO2 και SO2 

 

5. Να σημειώσετε ποια καύση είναι τέλεια και ποια ατελής στις παρακάτω χημικές 

αντιδράσεις. 

   CH4(g)         +   2O2(g)            →      CO2(g)     +    2H2O(g)        +     θερμότητα 

   2C4H10(g)      +       13O2(g)        →    8CO2(g)     +    10H2O(g)     +     θερμότητα 

   2CH4(g)       +     3O2(g)            →   2CO(g)      +    4H2O(g)       +     θερμότητα 

    CH4(g)        +     O2(g)            →          C (s)      +    2H2O(g)       +     θερμότητα 



 

 

 

6.) Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στις παρακάτω αντιδράσεις καύσης 

   C6H6       +              O2        →          C        +            H2O 

   C2H6       +              O2        →         CO       +            H2O 

   C3H6           +                    O2       →         CO      +            H2Ο 

   C5H10           +                   O2       →          CO2     +            H2O 

   C4H8           +                O2        →          CO      +            H2O 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Σωστές: δ και στ 

Λάθος: α) Τα οξείδια του αζώτου (NOx) είναι υπεύθυνα για το φωτοχημικό νέφος 

β) Η Οργανική Χημεία μελετά όλες τις ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, εκτός από τα 

ανθρακικά άλατα και τα οξείδια του άνθρακα. 

γ) Η πλήρης καύση συμβαίνει όταν έχουμε επαρκή ποσότητα οξυγόνου 

ε) Τα αέρια προϊόντα της καύσης λέγονται καυσαέρια.  

 

 

2. α) Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα εκτός από τα οξείδια 

του άνθρακα και τα ανθρακικά άλατα.  

β) Ορυκτά καύσιμα είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας 

γ) Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο, η οποία συνοδεύεται 

από έκλυση θερμότητας και παραγωγή φωτός. 

δ) Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο του θερμοκηπίου και ενοχοποιείται για την 

υπερθέρμανση του πλανήτη. 

ε) Οι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται μόνο από άνθρακα και υδρογόνο 

ονομάζονται υδρογονάνθρακες. 

στ) Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι δηλητηριώδες γιατί δεσμεύεται από την 

αιμοσφαιρίνη του αίματος. 

 

 

3. 1-ε, 2-α, 3-β, 4-δ, 5-γ,  

 

 

4. α-ii, β- i, γ-i, δ-i, ε-iii, στ-i 

 

 

5. CH4(g)      +   2O2(g)       →      CO2(g)    +    2H2O(g)     +   θερμότητα τέλεια 

   2C4H10(g)    +       13O2(g)   →    8CO2(g)   +    10H2O(g)  +    θερμότητα τέλεια 

   2CH4(g)    +     3O2(g)      →   2CO(g)     +    4H2O(g)     +    θερμότητα ατελής 

     CH4(g)    +     O2(g)        →        C (s)    +    2H2O(g)     +    θερμότητα  ατελής 

 



 

 

 

6.   2C6H6       +      3O2         →          12C     +      6H2O 

      2C2H6       +      5O2         →         4CO     +      6H2O 

        C3H6           +          3O2       →         3CO      +      3H2Ο 

      2C5H10         +        15O2      →      10CO2     +     10H2O 

        C4H8           +          4O2      →         4CO     +       4H2O 

 


