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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
1.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντι-
στοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1.  Το 1g είναι: 
 α. µονάδα βάρους γ. µονάδα βάρους και µονάδα µάζας 
 β. µονάδα µάζας δ. µονάδα άλλου µεγέθους. 
 
2.  Το 1L είναι ίσο µε: 
 α. 1 κυβικό µέτρο γ.  το 1/1000 του m3 
 β. 1000 κυβικά µέτρα δ.  το 1/10 του m3. 
 
3.  Αν 1g ενός σώµατος Σ καταλαµβάνει όγκο 0,5cm3, τότε η πυκνότητα αυτού 
του σώµατος είναι: 

 α. 0,5g/cm3 β. 2g/cm3 γ. 0,5cm3/g δ. 0,2 cm3/g. 
 
4.  Μια σιδερένια σφαίρα όγκου V και µάζας m έχει στο εσωτερικό της µια 
κοιλότητα όγκου V1. Η πυκνότητα ρ του σιδήρου δίνεται από τη σχέση: 

 α. ρ = 
V
m

 γ. ρ = m . V 

 β. ρ = 
1

VV
m
+

 δ. ρ = 
1

V-V
m

 

 
5.  Μια σταγόνα νερού αποτελείται από: 
 α. 1.000.000 µόρια περίπου γ. 1021 µόρια περίπου 
 β. 103 µόρια περίπου δ. άπειρα µόρια. 
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6.  Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι ιδιότητα µετάλλου: 
 α. είναι αγωγός της θερµότητας και του ηλεκτρισµού 
 β. µετατρέπεται σε ανιόντα 
 γ. είναι ελατό 
 δ. µπορεί να µετατραπεί σε σύρµα. 
 
7.  Τα ιόντα είναι: 
 α. ηλεκτρικά φορτισµένα σωµατίδια 
 β. ηλεκτρικά φορτισµένα άτοµα 
 γ. ηλεκτρικά φορτισµένα συγκροτήµατα ατόµων 
 δ. άτοµα ή συγκροτήµατα ατόµων 
 ε. άτοµα ή συγκροτήµατα ατόµων µε ηλεκτρικό φορτίο. 

 
8.  Ο αριθµός των χηµικών στοιχείων που βρίσκονται στη φύση είναι: 
 α. µεγαλύτερος από ογδόντα, αλλά µικρότερος από εκατό 
 β. µεγαλύτερος από εκατό 
 γ. µικρότερος από εξήντα 
 δ. εβδοµήντα δύο 
 ε. άγνωστος. 
 
9.  Η εσωτερική ενέργεια ορισµένης ποσότητας νερού σε ορισµένη θερµοκρασία 
είναι µεγαλύτερη, όταν αυτό είναι: 

 α. στερεό γ. αέριο 
 β. υγρό δ. µείγµα υγρού και αερίου. 
 

10.  Όταν ελαττώνεται η ατµοσφαιρική πίεση, το σηµείο βρασµού ενός υγρού: 
 α. αυξάνεται γ. ελαττώνεται 
 β. δε µεταβάλλεται δ. µεταβάλλεται, αλλά η µεταβολή αυτή 

  εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. 
 
11.  Εξάχνωση είναι η µετάβαση ενός σώµατος από: 
 α. τη στερεά στην υγρή φυσική κατάσταση  
 β. την υγρή στην αέρια κατάσταση  
 γ. την υγρή στη στερεά κατάσταση 
 δ. τη στερεά στην αέρια φυσική κατάσταση 
 ε. την αέρια στην υγρή κατάσταση. 
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12.  Όταν θερµαίνουµε το νερό υπό σταθερή πίεση, τότε το σηµείο βρασµού του: 
 α. ελαττώνεται συνεχώς γ. δε µεταβάλλεται 
 β. αυξάνεται συνεχώς δ. αυξάνεται µέχρι µιας σταθερής θερµοκρασίας. 

 
13.  Τρία βαρέλια Α, Β και Γ περιέχουν νερό που βράζει και βρίσκονται 

αντίστοιχα σε µια παραλιακή πόλη, στην κορυφή του Έβερεστ και στην 
κορυφή του Ολύµπου. Για τις θερµοκρασίες θ1, θ2 και θ3 του νερού στο 
καθένα από τα τρία βαρέλια αντίστοιχα ισχύει: 

 α. θ1 < θ2 < θ3 γ. θ2 < θ3 < θ1 
 β. θ1 = θ2 = θ3 δ. θ2 > θ3 > θ1. 

 
14.  Κατά την πραγµατοποίηση κάθε φυσικής µεταβολής µεταβάλλεται: 
 α. η σύσταση των σωµάτων που συµµετέχουν σ� αυτό 
 β. η συνολική µάζα του συστήµατος 
 γ. µια τουλάχιστον από τις µορφές ενέργειας του συστήµατος 
 δ. οι χηµικές ιδιότητες των σωµάτων που συµµετέχουν σ� αυτό. 

 
15.  Κατά την πραγµατοποίηση κάθε χηµικής µεταβολής δε µεταβάλλεται: 
 α. η συνολική ενέργεια του συστήµατος 
 β. η συνολική µάζα του συστήµατος 
 γ. η χηµική σύσταση των ουσιών του συστήµατος 
 δ. καµιά από τις ιδιότητες του συστήµατος. 

 
16.  Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δε θα σχηµατιστεί µείγµα; 
 α. κατά την προσθήκη ζάχαρης σε νερό 
 β. κατά την προσθήκη νερού σε λάδι 
 γ. κατά την ανάµειξη ζεστού µε κρύο νερό 
 δ. κατά το επιφανειακό σκούριασµα του σιδήρου 
 ε. κατά τη νοθεία βενζίνης µε νερό. 
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17.  Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες που αναφέρονται στα οµογενή µείγµατα 
δεν ισχύει; 

 α. έχουν ίδια πυκνότητα σε όλη την έκταση του όγκου τους 
 β. έχουν µεταβλητή πυκνότητα, ανάλογα µε την αναλογία µε την οποία 

αναµείχτηκαν τα συστατικά τους 
 γ. η πυκνότητα τους ισούται µε το άθροισµα των πυκνοτήτων των συστα-

τικών τους 
 δ. η πυκνότητά τους αυξάνεται όταν ψύχονται µε σταθερή πίεση. 

 
18.  Αν το σύνολο Α του διπλανού σχήµατος (Α) (Β) 

παριστάνει όλα τα µείγµατα και το σύνολο Β                . γ 
τα οµογενή σώµατα, τότε: 

 i) η τοµή των δύο αυτών συνόλων παριστάνει: 
 α. τα στοιχεία γ. τα ετερογενή µείγµατα 
 β. τα διαλύµατα δ. τις χηµικές ενώσεις. 
 ii) το στοιχείο γ του συνόλου Β µπορεί να είναι: 
 α. το αλατόνερο γ. τα καυσαέρια ενός αυτοκινήτου 
 β. το νερό δ. ο χυµός ενός λεµονιού. 

 
19.  Υδατικό διάλυµα NaCl 10% w/w σηµαίνει ότι: 
 α. σε 100g νερού είναι διαλυµένα 10g NaCl 
 β. 100g νερού µπορούν να διαλύσουν 10g NaCl 
 γ. σε 100g διαλύµατος περιέχονται 10g NaCl 
 δ. 90g νερού µπορούν να διαλύσουν 10g NaCl 
 
20.  Η διαλυτότητα του ιωδιούχου καλίου (KJ) στο νερό: 
 i) είναι µέγεθος που εκφράζει: 
 α. τη µάζα σε g του KJ που περιέχεται σε 100g διαλύµατος 
 β. την ελάχιστη ποσότητα KJ που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσό-

τητα νερού 
 γ. τη µέγιστη ποσότητα KJ που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσότητα 

νερού 
 δ. τη µέγιστη ποσότητα νερού που µπορεί να διαλύσει ορισµένη ποσότητα KJ. 



 

 13

 ii) και εξαρτάται από: 
 α. το είδος του διαλυόµενου σώµατος 
 β. το είδος του διαλύτη 
 γ. τη θερµοκρασία 
 δ. τη θερµοκρασία, το είδος του διαλυόµενου σώµατος και το είδος του 

διαλύτη. 
 

21.  Η διαλυτότητα του NaCl, στους 30 °C, είναι 35g/100g νερού. Για να 
παρασκευάσουµε κορεσµένο διάλυµα NaCl, στους 30 °C, µπορούµε να 
αναµείξουµε: 

 α. 7g NaCl µε 30g νερό 
 β. 5g NaCl µε 20g νερό 
 γ. 7g NaCl µε 20g νερό 
 δ. 100g NaCl µε 35g νερό 

 
 
1.2  Ερωτήσεις διάταξης 
 
1.  Τοποθετήστε τις µονάδες 1L, 1cm3 και 1m3 κατά σειρά αυξανόµενου 

µεγέθους. 
 
2.  Τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχουν το καθένα αντίστοιχα 240g αλάτι, 

23.000mg ζάχαρη, 0,20kg ρύζι και 25⋅103mg καφέ. Να διατάξετε τα δοχεία 
Α, Β, Γ και ∆ κατά σειρά αυξανόµενης µάζας του περιεχοµένου τους. 

 
3.  Πέντε ποτήρια Α, Β, Γ, ∆ και Ε περιέχουν νερό όγκου 150mL, 0,2L, 10-3m3, 

0,0016m3 και 160cm3 αντίστοιχα το καθένα. Να διατάξετε τα δοχεία αυτά 
κατά σειρά αυξανόµενου όγκου νερού που περιέχεται σ� αυτά. 

 
4.  Τα σώµατα Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 έχουν ίσες µάζες, ενώ οι πυκνότητές τους είναι 
αντίστοιχα 0,2g/cm3, 2g/cm3, 1g/cm3 και 1,2g/cm3. Να διατάξετε τα τέσσερα 
αυτά σώµατα κατά σειρά αυξανόµενου όγκου. 
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5.  ∆ιατάξτε τις τρεις κατηγορίες των σωµάτων στερεά, υγρά, αέρια: 
 α) κατά σειρά αυξανόµενων δυνάµεων συνοχής µεταξύ των δοµικών 

σωµατιδίων 
 β) κατά σειρά αυξανόµενης κινητικότητας των δοµικών σωµατιδίων. 
 
6.  Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης πτητικότητας τα σώµατα: νερό, υγρό 
οξυγόνο, οινόπνευµα, ορυκτέλαιο, αλουµίνιο. 

 
7.  Τέσσερα διαλύµατα Α, Β, Γ και ∆ παρασκευάστηκαν ως εξής: 
 ∆ιάλυµα Α: σε 600g νερό διαλύθηκαν 200g ζάχαρης 
 ∆ιάλυµα Β: 250g ζάχαρης διαλύθηκαν σε 500g νερό 
 ∆ιάλυµα Γ: 50g ζάχαρης διαλύθηκαν σε 250g νερό   
 ∆ιάλυµα ∆: 100g ζάχαρης διαλύθηκαν σε νερό µέχρι το διάλυµα να αποκτή-

σει µάζα 500g. 
Να διατάξετε τα τέσσερα αυτά διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης περιεκτι-
κότητας στα εκατό κατά βάρος (% w/w). 

 
8.  Τέσσερα κορεσµένα υδατικά διαλύµατα Α, Β, Γ και ∆ έχουν θερµοκρασία 20 

°C, µάζα 100g το καθένα και περιέχουν  αντίστοιχα 0,2g θειϊκού ασβεστίου 
(CaSO4), 24g χλωριούχου νατρίου (NaCl), 70g ζάχαρης (C12H22O11) και 
0,0012g ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3). 

 Να διατάξετε τις τέσσερις παραπάνω διαλυµένες ουσίες κατά σειρά αυξανό-
µενης διαλυτότητας στο νερό. 
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1.3  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε µονάδα µέτρησης της στήλης (Ι) µε το µέγεθος 
που αυτή µετράει και το οποίο βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
 Α. 1mg 
 Β. 1mL α. µάζα 
 Γ. 1kg 
 ∆. 1kg/m3 β. όγκος 
 Ε. 1dm3 
 Ζ. 1L γ. πυκνότητα 
 Η. 1g/L 
 
2.  Αντιστοιχήστε το κάθε στοιχείο της στήλης (Ι) µε ένα στοιχείο της στήλης 

(ΙΙ), έτσι ώστε οι ποσότητες που αντιστοιχίζονται να είναι ίσες. 
 (Ι) (ΙΙ) 
 Α. 1mg α. 10-3g 
 Β. 1Μg β. 103g 
 Γ. 1ng γ. 10-9g 
 ∆. 1µg δ. 106g 
 Ε. 1kg ε. 10-6g 
  ζ. 109g 
  η. 10-12g 
 
3.  Να αντιστοιχήσετε κάθε χηµικό στοιχείο της πρώτης στήλης µε την ατοµικό-
τητά του στη δεύτερη στήλη: 

 Χηµικό στοιχείο Ατοµικότητα 
 Α. υδρογόνο 
 Β. νέο α. 1 
 Γ. φώσφορος β. 2 
 ∆. άζωτο γ. 4 
 Ε. όζον 
 Ζ. θείο δ. 8 
 Η. ιώδιο ε. 3 
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4.  Αντιστοιχήστε το κάθε όνοµα του στοιχείου της στήλης (Ι) µε το σύµβολό 
του στη στήλη (ΙΙ). 

 
 (Ι) (ΙΙ) 
  α. He 
 Α. Αργίλιο β. Si 
 Β. Σίδηρος γ. Mn 
 Γ. Ήλιο δ. Th 
 ∆. Μόλυβδος ε. Μο 
 Ε. Μαγνήσιο ζ. Al 
 Ζ. Θείο η. Fe 
 Η. Άζωτο θ. Na 
  ι. Pb 
  κ. Mg 
  λ. S 
  µ. N 
 
5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβολές ως φυσικές ή χηµικές, τοποθε-
τώντας σε κάθε τετραγωνίδιο το γράµµα Φ ή Χ αντίστοιχα. 

 
 Μεταβολή 

! η καύση του ξύλου 
! το σάπισµα του ξύλου 
! το βάψιµο ενός τοίχου 
! η εξάτµιση του νερού 
! το ξίνισµα του γάλακτος 
! το στέγνωµα της µπογιάς λόγω εξάτµισης του διαλύτη 
! η διάλυση της ζάχαρης στο νερό 
! το λιώσιµο του κεριού. 
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6.  Τι από τα παρακάτω µεταβάλλεται και τι όχι κατά την πραγµατοποίηση µίας 
χηµικής µεταβολής; (Σηµειώστε στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο το γράµµα Μ 
αν µεταβάλλεται και το γράµµα ∆ αν δε µεταβάλλεται). 
! το είδος των µορίων 
! ο συνολικός αριθµός ατόµων 
! η µάζα του συστήµατος 
! οι ιδιότητες των σωµάτων 
! η χηµική σύσταση των σωµάτων 
! το είδος των ατόµων 
! η ενέργεια του συστήµατος. 
 

7.  Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω ιδιότητες του υδρογόνου ως 
φυσική ή χηµική τοποθετώντας το γράµµα Φ ή Χ αντίστοιχα σε κάθε 
τετραγωνίδιο: 
! είναι αέριο 
! είναι άοσµο και άχρωµο 
! ενώνεται µε το οξυγόνο και σχηµατίζει νερό 
! υγροποιείται πολύ δύσκολα 
! είναι ελαφρύτερο του αέρα 
! δε διαλύεται στο νερό 
! ενώνεται µε ορισµένα µέταλλα 
! δεν ενώνεται µε το σίδηρο 
! ενώνεται δύσκολα µε τον άνθρακα. 
 

8.  Να αντιστοιχήσετε τα σώµατα της στήλης (Ι) µε την κατηγορία σωµάτων της 
στήλης (ΙΙ): 

 Σώµατα Κατηγορία 
 Α. το αποσταγµένο νερό 
 Β. το νερό ενός χειµάρρου α. ετερογενές µείγµα 
 Γ. ο καθαρός σίδηρος β. διάλυµα 
 ∆. ένα φλιτζάνι ελληνικού καφέ γ. χηµική ένωση 
 Ε. ένα φλιτζάνι τσάι δ. στοιχείο 
 Ζ. ο καπνός του τζακιού 
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9.  Τοποθετήστε στο καθένα από τα τετραγωνίδια το γράµµα Μ, αν η αντίστοιχη 
ιδιότητα αναφέρεται στα µείγµατα και το γράµµα Ε, αν αναφέρεται στις 
χηµικές ενώσεις. 
! έχουν καθορισµένη σύσταση 
! διατηρούν τις ιδιότητες των συστατικών τους 
! είναι πάντοτε οµογενή σώµατα 
! αποτελούνται από ένα είδος µορίων 
! µπορούν να διαχωριστούν σε απλούστερα σώµατα µε φυσικές µεθόδους. 

 
10.  Να αντιστοιχήσετε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στη στήλη (Ι) µε 

το φαινόµενο της στήλης (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α. Το χειµώνα που ξαναβγάζουµε τα µάλλινα α. τήξη 
ρούχα η ναφθαλίνη που είχαµε τοποθετήσει  
σ� αυτά δεν υπάρχει. β. πήξη 

Β. Αν αφήσουµε το «Blanco» ανοιχτό µετά από λίγο  
δεν µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε. γ. υγροποίηση 

Γ. Τα κρύα πρωινά του χειµώνα τα τζάµια  
του αυτοκινήτου θαµπώνουν. δ. εξάτµιση 

∆. Το χειµώνα στις βόρειες χώρες το νερό  
στις περισσότερες λίµνες των πάρκων είναι ε. εξάχνωση 
παγωµένο.  

Ε. Όταν ρίξουµε σε ένα ποτήρι νερό ένα παγάκι ζ. βρασµός 
µετά από λίγο «εξαφανίζεται».  

Ζ. Όταν ρίξουµε σε ένα ποτήρι νερό µερικούς η. διάλυση 
κρυστάλλους ζάχαρης µετά από λίγο 
«εξαφανίζονται». 

Η. Αν αφήσουµε στο αναµµένο µάτι της κουζίνας  
ένα µπρίκι µε νερό µετά από λίγο ελευθερώνονται 
στην επιφάνεια φυσαλίδες. 



 

 19

1.4  Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω ισότητες: 
 α) 1m3 = .......... L γ) 1mg = ........... kg 
 β) 1cm3 = ........ L δ) 1g = ............. mg 

 
2.  Υπάρχουν στοιχεία µονοατοµικά, όπως το ................................. διατοµικά, 
όπως το ...................................., τετρατοµικά, όπως το ............................και 
µε περισσότερες από µία ατοµικότητες, όπως το ............................... . 

 
3.  Συµπληρώστε σε κάθε διάστικτο το σύµβολο του αντίστοιχου στοιχείου. 
Ασβέστιο ...... Ψευδάργυρος ...... Μαγγάνιο ...... 
Χαλκός ...... Άργυρος ...... Βρώµιο ...... 
Άνθρακας ...... Άζωτο ...... Θείο ...... 

 
4.  Συµπληρώστε στο διάστικτο που βρίσκεται µπροστά από το κάθε σύµβολο 
το όνοµα του αντίστοιχου στοιχείου. 
.................... (F) .................... (Mg) .................... (N) 
.................... (Fe) .................... (Mn) .................... (H) 

 
5.  Τα ιόντα διακρίνονται σε .......................................... που έχουν ................... 
ηλεκτρικό φορτίο, όπως για παράδειγµα το .................................... και σε 
................................................ τα οποία έχουν .......................................... 
ηλεκτρικό φορτίο, όπως το ............................... . 

 
6.  Στα αέρια τα δοµικά σωµατίδια βρίσκονται σε ............................................. 
αποστάσεις µεταξύ τους. Οι δυνάµεις συνοχής είναι .................................... 
και η κινητικότητα των σωµατιδίων ........................................................... . 
Γι� αυτό τα αέρια παίρνουν το σχήµα του ................................................... , 
ενώ ο όγκος τους µεταβάλλεται σηµαντικά µε µικρή µεταβολή της ............... 
........................... ή της ........................... . 
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7.  Εξαέρωση λέµε τη µετατροπή ενός ........................... σε ........................... και 
διακρίνεται σε ........................... , δηλαδή εξαέρωση που γίνεται από 
...................................................... και σε ........................... , δηλαδή 
εξαέρωση που γίνεται από ...................................................... . Η εξαέρωση 
ενός ........................... γίνεται γρηγορότερα όταν αυτό έχει θερµοκρασία ίση 
µε το ........................... .  

 
8.  Εξάχνωση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ένα ........................... 

µετατρέπεται απ� ευθείας σε ........................... , χωρίς προηγουµένως να 
µετατραπεί σε ........................... , όπως για παράδειγµα το ...................... . 

 
9.  Το νερό βράζει στους 100 °C ή στους ..........Κ και πήζει στους 273Κ ή στους 

.............. °C. 
 
10.  Τα υγρά που εξατµίζονται σχετικά εύκολα ονοµάζονται ........................... , 

όπως για παράδειγµα το ........................... , ενώ αυτά που εξατµίζονται 
σχετικά δύσκολα ονοµάζονται ........................... , όπως για παράδειγµα το 
........................... .  

 
11.  Το ιξώδες χαρακτηρίζει ............................................................. ενός υγρού. 

Όσο µεγαλύτερο είναι το ιξώδες ενός υγρού τόσο πιο .............................. 
αυτό ρέει. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία ενός υγρού τόσο ............. 
.................... είναι το ιξώδες αυτού. 

 
12.  Τα µείγµατα έχουν ............................................ σύσταση, αποτελούνται από 

................................................ είδη ουσιών και ........................... τις ιδιότητες 
των συστατικών τους. Μπορεί να διαχωριστούν στα συστατικά τους εύκολα 
µε ........................... µεθόδους. 
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13.  Εάν σε υδατικό διάλυµα χλωριούχου νατρίου (NaCl) προσθέσουµε νερό, 
τότε: (συµπληρώστε στα διάστικτα την κατάλληλη από τις λέξεις: αυξάνεται, 
ελαττώνεται, δε µεταβάλλεται) 

 α) η µάζα του διαλύµατος ..................................... 
 β) η µάζα του διαλύτη .......................................... 
 γ) η µάζα της διαλυµένης ουσίας .......................... 
 δ) ο όγκος του διαλύµατος .................................... 
 ε) η περιεκτικότητα του διαλύµατος ...................... 
 ζ) η πυκνότητα του διαλύµατος ............................. 

 
 
1.5  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Γράψτε τη µαθηµατική σχέση µε την οποία ορίζεται η πυκνότητα ενός 
σώµατος, καθώς και τρεις µονάδες µέτρησής της. 

 
2.  Τι εννοούµε όταν λέµε ότι ο φώσφορος είναι στοιχείο τετρατοµικό. 
 
3.  Ποια στοιχεία ονοµάζονται µονοατοµικά; Γράψτε τα σύµβολα και τα ονόµα-
τα δύο µονοατοµικών στοιχείων. 

 
4.  Γράψτε τους µοριακούς τύπους πέντε διατοµικών στοιχείων, καθώς και ενός 
τετρατοµικού. Να ονοµάσετε αυτά τα στοιχεία. 

 
5.  Κατά τι διαφέρει το µόριο ενός στοιχείου από το µόριο µιας χηµικής ένωσης; 
Γράψτε το µοριακό τύπο ενός στοιχείου και µιας χηµικής ένωσης. 

 
6.  Σε ποιες κατηγορίες σωµάτων διακρίνονται οι χηµικές ουσίες; Πώς ορίζεται 
κάθε µια από τις κατηγορίες αυτές; ∆ώστε ένα παράδειγµα για κάθε 
κατηγορία. 
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7.  Τι ονοµάζονται ιόντα; Γράψτε τους χηµικούς τύπους:  
 α) ενός µονοατοµικού κατιόντος 
 β) ενός µονοατοµικού ανιόντος 
 γ) ενός πολυατοµικού κατιόντος και 
 δ) ενός πολυατοµικού ανιόντος. 
 
8.  Σε ποιες από τις παρακάτω µετατροπές η θερµοκρασία του σώµατος στο 
οποίο αυτή πραγµατοποιείται παραµένει σταθερή; 

 α) υγροποίηση δ) πήξη 
 β) βρασµός ε) εξαέρωση 
 γ) εξάχνωση στ)εξάτµιση. 

 
9.  Ποια υλικά σώµατα ονοµάζονται µείγµατα; Σε ποιες κατηγορίες διακρί-
νονται; Πώς ορίζονται αυτές οι κατηγορίες των µειγµάτων; ∆ώστε ένα 
παράδειγµα για κάθε µια απ� αυτές. 

 
10.  Τι µεταβάλλεται κατά την πραγµατοποίηση κάθε χηµικής µεταβολής; 
 
11.  Να αναφέρετε δύο λόγους οι οποίοι µας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουµε το 

αλατόνερο ως µείγµα. 
 
12.  Τι ονοµάζουµε διάλυµα και πως χαρακτηρίζονται τα συστατικά του; Να 

αναφέρετε ένα παράδειγµα ενός υγρού και ενός αερίου διαλύµατος. 
 
13.  Μπορεί ένα διάλυµα να αποτελείται: α) από δύο διαλύτες και µια διαλυµένη 

ουσία; β) από ένα διαλύτη και δύο διαλυµένες ουσίες; 
Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση θετικής απάντησης. 

 
14.  Τι ονοµάζεται διαλυτότητα ενός σώµατος σε ορισµένο διαλύτη, σε τι 

µονάδες εκφράζεται συνήθως αυτή και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 
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15.  Αν αναµείξουµε κορεσµένο διάλυµα KJ µε ακόρεστο διάλυµα KJ της ίδιας 
θερµοκρασίας, το διάλυµα που θα προκύψει θα είναι κορεσµένο ή ακόρεστο; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
16.  Το CaCO3 (ανθρακικό ασβέστιο) είναι το κύριο συστατικό του ασβεστόλι-

θου, του µαρµάρου, του κελύφους των αυγών, του κελύφους των αχινών 
κ.λπ. Με βάση αυτές τις πληροφορίες πώς µπορείτε να συµπεράνετε αν το 
CaCO3 είναι ευδιάλυτο ή δυσδιάλυτο στο νερό; 

 
17.  Τι εννοούµε όταν λέµε ότι: 

α) ο ατµοσφαιρικός αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο και 80% v/v άζωτο; 
β) ένα διάλυµα ζάχαρης σε νερό έχει περιεκτικότητα 20% w/v; 
γ) ο ατµοσφαιρικός αέρας περιέχει όζον (O3) µε περιεκτικότητα 1ppm (v); 
δ) το νερό της βρύσης περιέχει ανιόντα χλωρίου (Cl-) µε περιεκτικότητα  

2 ppb (w); 
 
1.6  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Περιγράψτε µε συντοµία ένα τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να µετρήσετε:  
α) τον όγκο του νερού που βρίσκεται σε ένα ποτήρι και β) τον όγκο ενός 
χαλικιού. 

 
2.  Στις συνηθισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης υπάρχουν σώµατα και 
στις τρεις φυσικές καταστάσεις. Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους 
οποίους εξαρτάται η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σώµα και 
να εξηγήσετε µε βάση τους παράγοντες αυτούς γιατί το υγρό νερό έχει 
σταθερό όγκο και µεταβλητό σχήµα. 

 
3.  Να εξηγήσετε γιατί το σηµείο βρασµού και το σηµείο πήξης ενός σώµατος 
αποτελούν κριτήρια της καθαρότητάς του. 

 
4.  Μια ποσότητα αέρα που περιέχεται σε ένα µπαλόνι χαρακτηρίζεται από 
ορισµένο όγκο, µάζα, βάρος και πυκνότητα. Εξετάστε ποια από τα παραπάνω 
µεγέθη αυτής της ποσότητας του αέρα µπορούν να µεταβληθούν και µε ποιο 
τρόπο. 
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5.  Ο καθηγητής ρώτησε τους µαθητές µιας τάξης αν ο ατµοσφαιρικός αέρας 
είναι οµογενές µίγµα. Ένας µαθητής απάντησε: «Ναι, είναι» και ανέφερε σαν 
παράδειγµα τον αέρα σε ένα φουσκωµένο µπαλόνι. Αρχικά συµφώνησαν 
όλοι µαζί του. Όµως λίγο αργότερα µια µαθήτρια διατύπωσε την αντίθετη 
άποψη, για την οποία µάλιστα ανέπτυξε σχετικά επιχειρήµατα. 

 α) Ποια µπορεί να ήταν τα επιχειρήµατα της µαθήτριας; 
 β) Μήπως θα έπρεπε η ερώτηση να ήταν περισσότερο σαφής ή µήπως θα 

έπρεπε στην απάντηση να διακρίνουν οι µαθητές επιµέρους περιπτώσεις; 
 γ) Απαντήστε στο ανάλογο ερώτηµα: «το θαλασσινό νερό είναι οµογενές 

µείγµα»; 
 
6.  Το αλατόνερο είναι ως γνωστόν αλµυρό όπως και το αλάτι. Έχει σε όλη του 
την έκταση την ίδια σύσταση και µπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του 
µε εξάτµιση του νερού. Ο θειούχος σίδηρος σχηµατίζεται κατά τη θέρµανση 
σιδήρου και θείου. Αντιδρά µε αραιά διαλύµατα οξέων σε αντίθεση µε το 
θείο, ενώ δεν έλκεται από µαγνήτη σε αντίθεση µε τον σίδηρο. 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα σε ποιες κατηγορίες σωµάτων κατατάσσετε 
το αλατόνερο και τον θειούχο σίδηρο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
7.  Να προτείνετε ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να µετατρέψουµε ένα 
κορεσµένο διάλυµα σε ακόρεστο, χωρίς να µεταβάλουµε τη µάζα και τη 
σύσταση του διαλύµατος. Να εξετάσετε αν µπορεί να γίνει η µετατροπή αυτή 
σε όλα γενικά τα διαλύµατα. 

 
8.  ∆ιαθέτουµε κορεσµένο υδατικό διάλυµα CO2 θερµοκρασίας 2°C. Αν 
θερµάνουµε το διάλυµα αυτό στους 12°C, να εξετάσετε: 

 α) αν θα µεταβληθεί η περιεκτικότητα του διαλύµατος και µε ποιο τρόπο 
 β) αν το διάλυµα των 12°C είναι κορεσµένο ή ακόρεστο. 
 
9.  Ένα ποτήρι περιέχει κορεσµένο διάλυµα αερίου H2S σε νερό και έχει 
θερµοκρασία 25°C. Αν ψύξουµε αυτό το διάλυµα στους 10°C: 

 α) θα µεταβληθεί ή όχι η µάζα του; 
 β) το διάλυµα των 10°C που θα προκύψει θα εξακολουθεί να είναι κορεσµένο; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
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10.  Ένας µαθητής εξέφρασε την άποψη ότι δεν µπορεί ένα σώµα να έχει διαλυ-
τότητα 120g/100g H2O. Ποια είναι η δική σας γνώµη; Να αναφέρετε ένα 
παράδειγµα για να υποστηρίξετε την άποψή σας. 

 
11.  Ένα ποτήρι περιέχει διάλυµα ∆1 ιωδιούχου καλίου (KJ). Στο ποτήρι αυτό 

προσθέτουµε µερικούς ακόµη κρυστάλλους KJ, ανακατεύουµε και αφήνουµε 
το διάλυµα σε ηρεµία για αρκετό χρονικό διάστηµα, οπότε προκύπτει 
διάλυµα ∆2. Να συγκρίνετε τις µάζες m1 και m2 των διαλυµάτων ∆1 και ∆2 
στις παρακάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 α) Αν το διάλυµα ∆1 ήταν ακόρεστο. 
 β) Αν το διάλυµα ∆1 ήταν κορεσµένο. 

 
12.  Το αδιάλυτο στο νερό CaCO3 µε την επίδραση του CO2 και του H2O 

µετατρέπεται σε Ca (HCO3)2. Έχει αποδειχθεί ότι η κοίτη ενός ποταµού που 
αποτελείται κυρίως από CaCO3 έχει διαβρωθεί σε βάθος αρκετών µέτρων σε 
ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, τι 
συµπέρασµα προκύπτει για τη διαλυτότητα του CO2 και του Ca (HCO3)2 στο 
νερό; 

 
13.  Στον πάγκο ενός εργαστηρίου έπεσαν τρεις κρύσταλλοι χλωριούχου 

ασβεστίου (CaCl2). Μετά από µερικές ώρες διαπιστώθηκε ότι στη θέση των 
τριών κρυστάλλων υπήρχαν τρεις σταγόνες. 

 α) Ποια εξήγηση δίνετε σ� αυτό το φαινόµενο; 
 β) Τι συµπέρασµα προκύπτει από την παρατήρηση αυτή σχετικά µε τη δια-

λυτότητα του CaCl2; 
 γ) Ποια επίδραση µπορούν να έχουν οι καιρικές συνθήκες στο χρόνο ολο-

κλήρωσης του παραπάνω φαινοµένου; 
 δ) Αν σε ένα κλειστό χώρο βάλουµε αρκετή ποσότητα CaCl2 και µια φέτα 

ψωµιού, διαπιστώνουµε µετά από λίγες ώρες ότι η φέτα µετατρέπεται σε 
παξιµάδι, ενώ η πίεση στο χώρο µειώνεται. 

Ποια εξήγηση δίνετε σ� αυτά τα φαινόµενα; 
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14.  Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη διαλυτότητα του KNO3 (gKNO3 / 100g 
H2O) σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 

 
 διαλυτότητα 
 g/100g νερού 

  80 
 
  60 
 
  40 
 
  20    
     10   20   30   40   50    θερ/σία/°C 
 
Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα µε διάλυση 60g ΚΝΟ3 σε 100g Η2Ο. 

 α) Σε ποια θερµοκρασία το διάλυµα αυτό θα είναι κορεσµένο; 
 β) Αν ψύξουµε το διάλυµα αυτό στους 20 °C, θα µεταβληθεί η µάζα του; 
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
 
1.7  Ερωτήσεις τύπου "σωστό - λάθος" µε αιτιολόγηση 

Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Όταν δύο σώµατα έχουν ίσες µάζες, θα έχουν και ίσα βάρη. 
 
2.  Η µάζα ενός σώµατος µειώνεται όταν αυτό µεταφερθεί από ένα πόλο της γης 
στον ισηµερινό, διότι τότε µειώνεται και το βάρος του. 

 
3.  Αν δύο σώµατα µε ίσες µάζες έχουν στις ίδιες συνθήκες άνισες πυκνότητες, 
τότε οι όγκοι τους, στις συνθήκες αυτές, είναι ανοµοίως άνισοι (δηλαδή το 
σώµα µε τη µικρότερη πυκνότητα έχει το µεγαλύτερο όγκο). 

 
4.  Στη φύση υπάρχουν στοιχεία που τα δοµικά τους σωµατίδια είναι άτοµα και 
όχι µόρια. 
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5.  Όλα τα µέταλλα τα βρίσκουµε ελεύθερα στη φύση. 

 
6.  Κατά τον σχηµατισµό νερού (Η2Ο) από την αντίδραση υδρογόνου (Η2) και 
οξυγόνου (Ο2) η µάζα του νερού που παράγεται είναι πάντα ίση µε το 
άθροισµα των µαζών του Η2 και του Ο2 που αναµείχθηκαν πριν από την 
αντίδραση. 

 
7.  Ορισµένες ιοντικές ενώσεις αποτελούνται από κατιόντα και ορισµένες άλλες 
από ανιόντα. 

 
8.  Μια ιοντική χηµική ένωση αποτελείται από ίσο αριθµό θετικών και 
αρνητικών ιόντων. 

 
9.  Η φυσική κατάσταση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα για το κάθε σώµα 
και δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

 
10.  Η εξαέρωση ενός σώµατος πραγµατοποιείται όταν αυτό θερµανθεί µέχρι το 

σηµείο βρασµού του. 
 
11.  Κατά την τήξη ενός σώµατος οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των δοµικών 

σωµατιδίων του ελαττώνεται, ενώ η κινητικότητά τους αυξάνεται. 
 
12.  Στην κορυφή του Ολύµπου το νερό βράζει σε χαµηλότερη θερµοκρασία απ� 

ότι στην επιφάνεια της θάλασσας. 
 
13.  Το αλατόνερο βράζει σε µικρότερη θερµοκρασία σε σχέση µε το καθαρό 

νερό. 
 
14.  ∆ιάλυµα ζάχαρης πήζει στην ίδια θερµοκρασία µε το καθαρό νερό. 
 
15.  Ένα κουτί γεµάτο µέλι αδειάζει γρηγορότερα το καλοκαίρι παρά το χειµώνα. 
 
 
16.  Τα ετερογενή µείγµατα έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την έκταση της µάζας 

τους. 
 
17.  Κάθε σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη ατόµων µε διαφο-

ρετικό ατοµικό αριθµό είναι οπωσδήποτε χηµική ένωση. 
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18.  Κορεσµένο διάλυµα ΚΝΟ3 20°C όταν θερµανθεί στους 40°C µετατρέπεται 
σε ακόρεστο διάλυµα. 

 
19.  Σε ορισµένη ποσότητα ζεστού νερού µπορεί να διαλυθεί µεγαλύτερη 

ποσότητα ζάχαρης απ� ότι στην ίδια ποσότητα κρύου νερού. 
 
 
1.8  Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων µορφών 
 
1.  Μετρήθηκε η µάζα ενός σώµατος στην Αθήνα, στη Μόσχα και στο Κάϊρο 
και βρέθηκε αντίστοιχα: α g, β g και γ g. 
i)  Μεταξύ των αριθµών α, β, γ ισχύει η σχέση: 
α. α = β = γ γ. α > β > γ 
β. α < β < γ δ. α < γ < β 
ii)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

2.  Ένας κρύσταλλος θειικού αργιλίου αποτελείται από ένα τεράστιο πλήθος 
ιόντων Al3+ και SO4

2-. 

i)  Ο λόγος 
 κρύσταλλοστον  κατιόντωνπλήθος
 κρύσταλλοστον ανιόντων πλήθος

  λ = , πρέπει να έχει την τιµή: 

α. 
2
3  λ =  β. 

2
3 -  λ =  γ. 

3
2 -  λ =  δ. 

3
2  λ =  ε. 

1
1  λ =  

ii)  Πώς προκύπτει αυτή η τιµή για το λόγο λ; 
 
 
3.  Ένα µπαλόνι µε ελαστικά τοιχώµατα περιέχει ένα αέριο στους 20°C. 
Αυξάνουµε τη θερµοκρασία στους 40°C. 
i)  Η πυκνότητα του αερίου που περιέχεται στο µπαλόνι: 
α. παραµένει σταθερή γ. ελαττώνεται 
β. αυξάνεται δ. αυξάνεται ή ελαττώνεται 
  ανάλογα µε το είδος του αερίου 
ii)  Αιτιολογήστε την επιλογή της σωστής απάντησης. 
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4.  Μελετήστε το παρακάτω σχήµα και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
 
      (A) 
    (B) 
    (Γ) 

     (∆) 
 
 
 α) Ποια κατηγορία σωµάτων εκφράζει καθένα από τα σύνολα Α, Β, Γ και ∆; 
 β) Αν το άζωτο (Ν2) είναι ένα στοιχείο του συνόλου ∆, να βρείτε ένα σώµα 

που ανήκει στο σύνολο Α και δεν ανήκει στο σύνολο Β, ένα σώµα του 
συνόλου Β που να µην ανήκει στο σύνολο Γ και ένα σώµα του συνόλου Γ 
που να µην ανήκει στο σύνολο ∆. 

 
 
5.  i) Ποια από τις παρακάτω µεταβολές είναι χηµικές; 

α. Η διάλυση της ζάχαρης στο νερό. 
β. Η εξάτµιση του νερού. 
γ. Το ξίνισµα του γάλακτος. 
δ. Η εξάχνωση του ιωδίου. 

ii)  Να αναφέρετε µία ακόµη φυσική και µία χηµική µεταβολή. 
 
 
6.  Το νερό πήζει στους 0 °C, το κερί λειώνει στους 50 °C και ένα υδατικό διά-
λυµα αλατιού πήζει στους 271Κ. Σε τρία ποτήρια Α, Β και Γ βάλαµε 
αντίστοιχα ένα παγάκι, ένα κοµµάτι κερί και µια ποσότητα από το 
αλατόνερο. 
i)  Αν τοποθετήσουµε τα τρία ποτήρια σε ένα χώρο θερµοκρασίας 1 °C, τότε 
τα τρία ποτήρια Α, Β και Γ θα περιέχουν αντίστοιχα: 

 α. υγρό, στερεό, υγρό γ. υγρό, υγρό, υγρό 
 β. στερεό, στερεό, στερεό δ. στερεό, στερεό, υγρό. 
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ii)  Κάντε την αντιστοίχηση µεταξύ του πλήθους από τα παραπάνω σώµατα 
που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση και της θερµοκρασίας που περιλα-
µβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι)  (ΙΙ) 
 Α. ένα µόνο υγρό α. -3 °C 
 Β. δύο υγρά β. 330K 
 Γ. τρία υγρά γ. 272K 
 ∆. κανένα υγρό δ.  7 °C 
iii) Σε ένα ποτήρι περιέχεται νερό. Περιγράψτε ένα τρόπο µε τον οποίο µπο-
ρούµε να διαπιστώσουµε αν είναι καθαρό. 

 
7.  Στο Μονολίθι της Πρέβεζας βρέθηκε ορυκτό χλωριούχο νάτριο (µαγειρικό 
αλάτι). 
i)  Πιστεύετε ότι αυτό βρίσκεται: 

 α. στην επιφάνεια του εδάφους; 
 β. κάτω από καλλιεργήσιµο έδαφος της περιοχής; 
 γ. πάνω σε κοιλότητες βράχων κοντά στην παραλία; 
 δ. κάτω από αργιλικά πετρώµατα αδιαπέραστα από το νερό; 

ii)  Να αιτιολογήσετε µε συντοµία την απόρριψη των τριών λανθασµένων 
απαντήσεων. 

 
8. ∆ύο ποτήρια Π1 και Π2 περιέχουν αντίστοιχα τα υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 
των ουσιών Α και Β αντίστοιχα και βρίσκονται σε θερµοκρασία 10 °C. Αν 
αυξήσουµε τη θερµοκρασία τους στους 20 °C παρατηρούµε ότι η µάζα του 
πρώτου διαλύµατος παραµένει σταθερή, ενώ του δευτέρου ελαττώνεται. 
α) Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι: 

i)  από τις ουσίες Α και Β αέριο είναι η ουσία ..... και στερεό είναι η ουσία 
..... 

ii)  στους 20 °C το διάλυµα που περιέχεται στο ποτήρι Π1 είναι ............... , 
και το διάλυµα στο Π2 είναι ......................... . 

β) Εξηγήστε πως θα µπορούσαµε να µετατρέψουµε το διάλυµα Π2 θερµο-
κρασίας 10 °C σε ακόρεστο, χωρίς να µεταβάλλουµε τη µάζα του και τη 
θερµοκρασία του. 
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9. Για τέσσερα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ που στις συνηθισµένες συνθήκες είναι 
υγρά δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες: 
Τα µόρια των σωµάτων Α, Β και Γ αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 
άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό. Το σώµα Α έχει καθορισµένο σηµείο 
βρασµού και το Β έχει την ίδια πυκνότητα σε όλη τη µάζα του. 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα: 
i)  Να αντιστοιχήσετε ένα προς ένα τα σώµατα της στήλης (Ι) µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκει και βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
 Α χηµική ένωση 
 Β διάλυµα 
 Γ χηµικό στοιχείο 
 ∆ ετερογενές µείγµα 

ii)  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στο σώµα Β είναι σωστή; 
α. αποτελείται από ένα είδος µορίων 
β. έχει σταθερό σηµείο βρασµού 
γ. δεν διατηρεί τις ιδιότητες των συστατικών του 
δ. αποτελείται από δύο τουλάχιστον χηµικές ουσίες 

iii) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορά το σώµα Α είναι λανθασµένη; 
α. είναι οµογενές σώµα 
β. διατηρεί τις ιδιότητες των συστατικών του 
γ. έχει καθορισµένη σύσταση ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής του 
δ. αποτελείται από ένα είδος µορίων 

iv) Αν το σώµα ∆ παρουσιάζει µεγάλη θερµική αγωγιµότητα είναι ο ............ 
................................. . 
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1.9  Ασκήσεις - Προβλήµατα 
 
1.  Η δεξαµενή πετρελαίου µιας πολυκατοικίας έχει χωρητικότητα 2500L. Ο 
διαχειριστής της πολυκατοικίας γέµισε τη δεξαµενή πετρέλαιο και πλήρωσε 
στον υπάλληλο της εταιρείας που το προµήθευσε 246.000 δρχ. Αν η πυκνό-
τητα του πετρελαίου είναι 0,82 g/mL και η τιµή του 120.000 δραχµές ανά 
τόννο (1 τόννος = 1000kg) πλήρωσε ο διαχειριστής τα σωστά χρήµατα ή όχι; 

 
2.  Μια φιάλη ζυγίζει άδεια 220g, γεµάτη νερό 380g και γεµάτη πετρέλαιο 

351,2g. Αν η πυκνότητα του νερού είναι 1g/mL, να βρεθούν: 
α) ο όγκος της φιάλης 
β) η πυκνότητα του πετρελαίου. 

 
3.  Τα χυτά µεταλλικά αντικείµενα είναι ανθεκτικότερα όταν είναι συµπαγή 
παρά όταν έχουν εγκλωβίσει κατά τη χύτευσή τους ποσότητα αέρα. 
Προκειµένου να ελέγξουµε αν ένα µπρούτζινο αγαλµατίδιο είναι συµπαγές ή 
όχι, το ζυγίσαµε αρχικά και βρήκαµε ότι έχει µάζα 188,6g και στη συνέχεια 
µετρήσαµε µε κατάλληλη µέθοδο τον όγκο του και τον βρήκαµε ίσο µε 
25mL. 
α) Να περιγράψετε ένα πιθανό τρόπο µε τον οποίο µετρήσαµε τον όγκο του 
αγαλµατιδίου. 

β) Αν η πυκνότητα του µπρούντζου είναι 8,2g/mL, εξετάστε αν το αγαλµατί-
διο είναι ή όχι συµπαγές. 

 
4.  Σε 500g νερό διαλύσαµε 300g θειικού οξέος και σχηµατίστηκαν 750mL 
διαλύµατος. Να υπολογίσετε: 
α) τη µάζα και την πυκνότητα του διαλύµατος. 
β) τις περιεκτικότητες του διαλύµατος % w/w και % w/v. 
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5.  Ένα πυκνό διάλυµα ενός άλατος έχει µάζα 240g, όγκο 200mL και γνωρί-
ζουµε ότι παρασκευάστηκε µε διάλυση κάποιας ποσότητας του άλατος σε 
180g νερό. Να υπολογίσετε τα παρακάτω στοιχεία του διαλύµατος: 
α) την πυκνότητα 
β) την περιεκτικότητα % w/w 
γ) την περιεκτικότητα % w/v. 

 
6.  ∆ιάλυµα ∆1 παρασκευάστηκε µε τη διάλυση 80g ζάχαρης σε 240g νερό. Με-
τρήθηκε σε ογκοµετρικό κύλινδρο ο όγκος του και βρέθηκε ίσος µε 250mL. 
Υπολογίστε: 
α) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w) του διαλύµατος ∆1 
β) την περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ� όγκο (% w/v) του διαλύµατος ∆1 
γ) την πυκνότητα του διαλύµατος ∆1. 
δ) Αν αραιώσουµε το διάλυµα ∆1 µε 64mL νερού προκύπτει νέο διάλυµα ∆2. 
Υπολογίστε τις περιεκτικότητες στα εκατό w/v και w/w του διαλύµατος ∆2. 

 
7.  Ένα διάλυµα θειικού οξέος έχει περιεκτικότητα 12% w/w και µάζα 2kg. 
α) Από πόσα g διαλύτη και διαλυµένης ουσίας αποτελείται αυτό το διάλυµα; 
β) Πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος, αν το αραιώ-
σουµε µέχρι να γίνει η µάζα του 6 kg; 

 
8.  Σε 76g νερό διαλύσαµε 24g ζάχαρης και παρασκευάσαµε διάλυµα ∆1 όγκου 

80mL. 
α) Ποια είναι η πυκνότητα του διαλύµατος ∆1; 
β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆1; 
γ) Πόσα mL νερό πρέπει να προσθέσουµε ακόµα στο διάλυµα ∆1 για να 
παρασκευάσουµε διάλυµα ∆2 µε περιεκτικότητα 15% w/v; 

δ) Πόσα g νερό πρέπει να εξατµιστούν από το διάλυµα ∆1 για να προκύψει 
διάλυµα ∆3 µε περιεκτικότητα 30% w/w; 
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9.  Μια φιάλη περιέχει διάλυµα ΚΟΗ. Μετρήσαµε µε ένα ογκοµετρικό κύλινδρο 
τον όγκο του διαλύµατος και τον βρήκαµε 270mL. Από το διάλυµα αυτό 
πήραµε µια ποσότητα 20mL και βρήκαµε ότι περιείχε 4g ΚΟΗ. 
α) Πόσα g ΚΟΗ περιέχει η υπόλοιπη ποσότητα του διαλύµατος; 
β) Αν το διάλυµα αυτό που απέµεινε το αραιώσουµε µέχρι να αποκτήσει 

µάζα 400g, πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητά του; 
  

10.  Η ετικέτα σε µία γυάλινη φιάλη του εργαστηρίου έγραφε: ∆ιάλυµα ΝaOH 
20% w/v. 
α) Τι σηµαίνει αυτή η έκφραση περιεκτικότητας του διαλύµατος; 
β) Αν υποτεθεί ότι από το διάλυµα εξατµίστηκε µία ποσότητα νερού, 
αυξήθηκε ή µειώθηκε η περιεκτικότητά του και για ποιο λόγο; 

γ) Αν ο όγκος του διαλύµατος είναι 500mL και σε 200mL αυτού βρέθηκαν 
50g NaOH, πόσα mL νερό πρέπει να προσθέσουµε στο υπόλοιπο διάλυµα 
όγκου 300mL, ώστε να αποκτήσει ξανά περιεκτικότητα 20% w/v; 

  
11.  Σε 150g Η2Ο διαλύσαµε 50g NaOH που περιείχε 20% υγρασία. 

Για το διάλυµα που προέκυψε να βρείτε: 
α) πόσα g καθαρό NaOH περιέχει 
β) πόσα g νερό περιέχει 
γ) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w). 

  
12.  Θέλουµε να παρασκευάσουµε 2L διαλύµατος NaOH µε περιεκτικότητα 

20% w/v. Υπολογίστε τη µάζα του ΝaOH που πρέπει να διαλύσουµε σε 
νερό στις εξής περιπτώσεις:. 
α) αν το NaOH που διαθέτουµε είναι καθαρό 
β) αν το NaOH που διαθέτουµε περιέχει 20% υγρασία (νερό). 

  
13.  Ένα βαρέλι χωρητικότητας 100L είναι γεµάτο µε κρασί 4 αλκοολικών 

βαθµών (% v/v περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευµα). 
α) Αν κάποιος πιει µισό λίτρο απ� αυτό το κρασί πόσα mL οινοπνεύµατος θα 
κυκλοφορούν στο αίµα του; 

β) Αν από το γεµάτο βαρέλι αφαιρέσουµε 10L κρασί και µετά το συµπληρώ-
σουµε µε νερό, πόσων αλκοολικών βαθµών θα είναι το αραιωµένο κρασί; 
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14.  Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα ∆1 µε τη διάλυση 10g ζάχαρης σε 190g νερό 
και ένα άλλο διάλυµα ∆2 µε τη διάλυση 30g ζάχαρης σε 270g νερό. Στη 
συνέχεια αναµείξαµε τα δύο αυτά διαλύµατα και προέκυψε διάλυµα ∆3. 
α) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆1; 
β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆2; 
γ) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆3; 

 
15.  Παρασκευάσαµε 250g διαλύµατος NaCl περιεκτικότητας 20% w/w. 

α) Πόσα g NaCl και πόσα g νερού χρησιµοποιήσαµε; 
β) Αν η διαλυτότητα του NaCl είναι 36g/100g νερού, πόσα g ΝaCl πρέπει να 
προσθέσουµε ακόµη στο διάλυµα ώστε να γίνει κορεσµένο; 

γ) Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του κορεσµένου διαλύµατος; 
 

16.  Αν η διαλυτότητα του ΝaNO3 στους 10 °C είναι 80g/100g νερού, να βρείτε: 
α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουµε 200g ΝaNO3 ώστε να προκύψει 
κορεσµένο διάλυµα θερµοκρασίας 10 °C; 

β) Μέχρι πόσο όγκο πρέπει να αραιώσουµε το παραπάνω κορεσµένο 
διάλυµα για να προκύψει ένα νέο διάλυµα περιεκτικότητας 40% w/w; 

 
17. Σε 200g νερό προσθέσαµε 90g KNO3, ανακατέψαµε για αρκετή ώρα, ενώ 

διατηρούσαµε σταθερή τη θερµοκρασία στους 15 °C. Όταν το διάλυµα 
ηρέµησε διαπιστώσαµε ότι παρέµειναν αδιάλυτα 40g ΚΝΟ3. 
α) Πόση ήταν η µάζα του διαλύµατος που σχηµατίστηκε; 
β) Πόση είναι η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 15 °C; 
γ) Πόση είναι η w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος που σχηµατίστηκε; 
δ) Πόση είναι η ελάχιστη µάζα νερού που απαιτείται να προστεθεί στο 
σύστηµα, ώστε να διαλυθεί όλη η ποσότητα του ΚΝΟ3; 

 
18. Ένα κορεσµένο διάλυµα ∆1 κάποιου άλατος σε θερµοκρασία 27 °C έχει 

περιεκτικότητα 20% w/w. 
α) Ποια είναι η διαλυτότητα του άλατος αυτού στους 27 °C (g άλατος/100g 

H2O); 
β) Αν σε 500g του διαλύµατος ∆1 προσθέσουµε 300g νερού θερµοκρασίας 27 

°C, ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύµατος ∆2 που 
προκύπτει; 
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19. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 10 °C είναι 20g/100g νερού, ενώ στους 20 °C 
είναι 35g/100g νερού. 
α) Πόσα g KNO3 πρέπει να διαλύσουµε σε 200g νερού για να προκύψει 
κορεσµένο διάλυµα θερµοκρασίας 20 °C; 

β) Αν ψύξουµε το κορεσµένο αυτό διάλυµα στους 10 °C, πόσα g κρυστάλ-
λων ΚΝΟ3 θα σχηµατιστούν; 

 
20. Η διαλυτότητα ενός άλατος στο νερό είναι 10g/100g νερού στους 10 °C, 

20g/100g νερού στους 30 °C και 40g/100g νερού στους 50 °C. Ένα ποτήρι 
περιέχει 110g κορεσµένου διαλύµατος αυτού του άλατος σε θερµοκρασία 10 
°C. Ένα δεύτερο ποτήρι περιέχει 140g κορεσµένου διαλύµατος του ίδιου 
άλατος σε θερµοκρασία 50 °C. Αν αναµείξουµε τα δύο αυτά διαλύµατα 
προκύπτει διάλυµα ∆ θερµοκρασίας 30 °C. 
α) Εξετάστε αν το διάλυµα ∆ είναι κορεσµένο ή ακόρεστο. 
β) Ποια θα είναι η µάζα του διαλύµατος ∆; 
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1.10 Κριτήρια αξιολόγησης 
 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης:  ∆οµικά σωµατίδια της ύλης  - χηµικές ουσίες  -  
καταστάσεις της ύλης 

 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
 
Ερώτ. Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµολ.

 
1-α 

 
1-β 

 
2- 
 

3 
 
 

 
∆ιάκριση µοριακών τύπων χηµικών ενώσεων - στοιχείων 
 
Γνώση της έννοιας µόριο χηµικού στοιχείου - χηµικής 
ένωσης  
Γνώση της έννοιας του ιόντος και κατανόηση της 
ταξινοµίας τους 
Γνώση των µεταβολών στη δοµή και στις ιδιότητες των 
σωµάτων (ιδιαίτερα του νερού), κατά τη µεταβολή της 
φυσικής τους κατάστασης. 

 
6 
 
2 
 
6 
 
 
 
6 

 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................  Όνοµα .............................................. Τάξη 
....... Τµήµα ........ Μάθηµα  ........................ Ηµεροµηνία ..................  
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Ερωτήσεις: 
1.  α) Από τους µοριακούς τύπους: NH3, H2O, O2, He, HNO3, P4, H2O2, O3,  HBr 

συµβολίζουν: 
µόρια χηµικών ενώσεων οι ....................................................................... 
µόρια χηµικών στοιχείων οι ...................................................................... 

β) Γράψτε τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στα µόρια των χηµικών 
ενώσεων και στα µόρια των χηµικών στοιχείων. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................  

 
2.  Τι ονοµάζουµε ιόντα; Γράψτε τους χηµικούς τύπους: 
α) ενός µονοατοµικού κατιόντος  ...................... 
β) ενός µονοατοµικού ανιόντος  ...................... 
γ) ενός πολυατοµικού κατιόντος ...................... 
δ) ενός πολυατοµικού ανιόντος  ...................... 

 
3.  Συµπληρώστε µέσα σε κάθε παρένθεση το γράµµα Α, Ε ή Σ, αν το 
αντίστοιχο µέγεθος αυξάνεται, ελαττώνεται ή παραµένει σταθερό. 
Κατά τη µετατροπή µιας ποσότητας υγρού νερού σε πάγο: 
α) η κινητικότητα των µορίων (    ) 
β) οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των µορίων (    ) 
γ) η πυκνότητα (    ) 

(Σκεφθείτε  αν ο πάγος επιπλέει ή βυθίζεται στο νερό) 
δ) Ο όγκος (    ) 
ε) Οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων (    ) 
στ) Το µέγεθος των µορίων (    ) 
ζ) Η ενέργεια του συστήµατος (    ) 
η) Η µάζα του συστήµατος  (    ) 
θ) Η θερµοκρασία του συστήµατος (    ) 
ι) Η µάζα του κάθε µορίου (    ) 
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Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Σύσταση, καταστάσεις, µεταβολές και ταξινόµηση 
της ύλης, διαλυτότητα, εκφράσεις περιεκτικότητας 
διαλυµάτων 

Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 

Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
ΘΕΜΑ Ερώτ. ∆ιδακτικός στόχος Βαθµολ. 

1ο 
 
1ο 
 
 
1ο 
 
 
1ο 
 
1ο 
1ο 
 
 
2ο 
 
 
2ο 
 
2ο 
 
3ο 
3ο 
 
3ο 
 
3ο 

1-i 
 
1-ii 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
5 
 
 
α 
 
 
β 
 
γ 
 
α 
β 
 
γ 
 
δ 

Kατανόηση της έννοιας της πυκνότητας και της επί-
δρασης σ� αυτή της πίεσης και της θερµοκρασίας. 
Αν µπορούν να συνδυάζουν οι µαθητές την επί-
δραση της πίεσης και θερµοκρασίας στον όγκο των 
αερίων µε τον ορισµό της πυκνότητας. 
Ερµηνεία του συµβολισµού των ιόντων και κατα-
νόηση του αιτίου της ηλεκτρικής ουδετερότητας 
των ιοντικών ενώσεων. 
Γνώση µεταβολών στη σύσταση της ύλης κατά την 
πραγµατοποίηση των χηµικών φαινοµένων. 
Κατανόηση της ταξινόµησης της ύλης. 
Γνώση της έννοιας της διαλυτότητας και της επί-
δρασης της πίεσης και θερµοκρασίας στη διαλυτό-
τητα των αερίων.  
Αν γνωρίζουν ότι η σταθερή αναλογία µαζών των 
συστατικών ενός σώµατος, ισχύει µόνο για τις χη-
µικές ενώσεις. 
Αν κατανοούν: Ό,τι είναι αναγκαία συνθήκη δεν εί-
ναι απαραίτητα και ικανή. 
Κατανόηση της επίδρασης της θερµοκρασίας στη 
διαλυτότητα των αερίων στο νερό. 
Γνώση της περιεκτικότητας w/v. 
Εφαρµογή της πυκνότητας και της περιεκτικότητας 
για την εύρεση στοιχείων διαλύµατος. 
Αν κατανοούν ποια στοιχεία του διαλύµατος 
µεταβάλλονται µε την αραίωση. 
Κατανόηση της περιεκτικότητας w/w. 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
1 
 
1 
 
2 
2 
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Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ............................................. 
Τάξη ......... Τµήµα .......... Μάθηµα ........................ Ηµεροµηνία ................ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
1. Ένα µπαλόνι που είναι φουσκωµένο µε υδρογόνο το υποβάλλουµε στις 
ακόλουθες διεργασίες: 
Α. Το αφήνουµε να ανέβει στην ατµόσφαιρα σε µεγάλο ύψος 
Β. Το βυθίζουµε στη θάλασσα, σε αρκετό βάθος 
Γ. Το βάζουµε µέσα στο ψυγείο 
∆. Το ξεφουσκώνουµε εν µέρει 
i) Η πυκνότητα του υδρογόνου στο µπαλόνι θα µεταβληθεί στις εξής περι-
πτώσεις: 

 α. Α, Β και Γ β. Γ γ. Α, Β, Γ και ∆ δ. ∆ 
 ii) Αιτιολογήστε τη µεταβολή της πυκνότητας για µία µόνο περίπτωση. 
 
2. Το χλωριούχο αργίλιο ( ή αργίλιο χλωρίδιο), αν και αποτελείται από ιόντα 

Al3+ και Cl- είναι ηλεκτρικά ουδέτερο διότι: 
 α. αποτελείται από τον ίδιο αριθµό θετικών και αρνητικών ιόντων 
 β. περιέχει περισσότερα κατιόντα παρά ανιόντα 
 γ. περιέχει περισσότερα ανιόντα παρά κατιόντα 
 δ. το συνολικό φορτίο των κατιόντων ισούται µε το συνολικό φορτίο των 

ανιόντων. 
 
3. Κατά την πραγµατοποίηση κάθε χηµικής µεταβολής µεταβάλλεται: 
 α. ο συνολικός αριθµός των µορίων 
 β. ο συνολικός αριθµός των ατόµων 
 γ. η χηµική σύσταση των σωµάτων 
 δ. η συνολική µάζα του συστήµατος. 
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4. Κάντε την αντιστοίχηση ένα προς ένα µεταξύ των στοιχείων της πρώτης και 
της δεύτερης στήλης 

 (Ι) (ΙΙ) 
  Α. υδράργυρος α. κράµα 
  Β. υδρογόνο β. διάλυµα 
  Γ. νερό γ. µέταλλο 
 ∆. φωταέριο δ. µείγµα 
 Ε. ορείχαλκος ε. αµέταλλο 
 Ζ. µάρµαρο ζ. χηµική ένωση 
 
5. ∆ιαλυτότητα µιας ουσίας στο νερό ονοµάζεται.................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση ............ 
.......................................... και ελαττώνεται µε την .............................. της 
...................................  

 
ΘΕΜΑ 2ο 
Εξετάστε αν ισχύουν ή όχι οι παρακάτω προτάσεις. Να αναφέρετε από ένα 
παράδειγµα για κάθε πρόταση προκειµένου να υποστηρίξετε την άποψή σας. 
α) Τα µείγµατα αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά µε καθο- 
ρισµένη αναλογία µαζών. 

 ...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

β) Κάθε σώµα που αποτελείται από δύο τουλάχιστον διαφορετικά είδη ατόµων 
είναι χηµική ένωση. 

 ...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

γ) Όταν ψύξουµε ένα κορεσµένο διάλυµα στο οποίο ο διαλύτης είναι το νερό 
και η διαλυµένη ουσία ένα αέριο, το διάλυµα αυτό µετατρέπεται σε 
ακόρεστο. 

 ...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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ΘΕΜΑ 3ο 
∆ιαθέτουµε 200mL ενός διαλύµατος ∆1 καυστικού νατρίου (NaOH) περιεκτι-
κότητας 40% w/v και πυκνότητας ρ=1,25g/mL.  
α) Η περιεκτικότητα αυτή του ∆1 σηµαίνει ότι στα 100 ....... του διαλύµατος 
περιέχονται .................................... NaOH. 

β) Το διάλυµα ∆1 έχει µάζα ............................................ και αποτελείται από 
...............g ΝaOH και από ................... g νερό. 

γ) Αν αραιώσουµε το παραπάνω διάλυµα µε 150g Η2Ο προκύπτει ενα νέο 
διάλυµα ∆2 . Υπολογίστε τη µάζα του διαλύµατος ∆2, τη µάζα του διαλύτη 
και τη µάζα της διαλυµένης ουσίας σ� αυτό το διάλυµα. 

δ) Βρείτε την %  w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆2. 
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ 

 
2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

1.  Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει: 
 α. το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα µετρηµένο σε c  
 β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων ενός µονοατοµικού ιόντος 
 γ. τον αριθµό των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου 
 δ. τον αριθµό των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόµου ενός στοιχείου 
 ε. τον αριθµό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου. 
 
2.  Το κατιόν Ca2+ περιέχει 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια. Ο µαζικός αριθµός 
του Ca είναι: 

 α. 40  β. 38 γ. 20 δ. 18 ε. 36. 
 

3.  Τα ισότοπα άτοµα έχουν: 
 α. ίδιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων 
 β. ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό 
 γ. ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων  
 δ. ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό ηλεκτρονίων. 
 
4.  Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί στη στιβάδα Ρ 
είναι: 

 α. 72, όπως προκύπτει από τον τύπο 2n2 
 β. 8, επειδή είναι πάντα εξωτερική στιβάδα 
 γ. 32, επειδή τόσα στοιχεία έχει η 6η περίοδος του Π.Π. 
 δ. 18 
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5.  Η εξωτερική στιβάδα οποιουδήποτε ατόµου είναι: 
 α. η Q 
 β. αυτή που έχει 8 ηλεκτρόνια 
 γ. από τις στιβάδες που έχουν ηλεκτρόνια, εκείνη η οποία αντιστοιχεί στη 

µέγιστη τιµή του αριθµού n 
 δ. αυτή που χαρακτηρίζεται από τη λιγότερη ενέργεια. 
 
6.  Η εξωτερική στιβάδα του ατόµου ενός στοιχείου Χ έχει 7 ηλεκτρόνια. 
 Ο ατοµικός αριθµός αυτού του στοιχείου µπορεί να είναι: 
α. 7 β. 35 γ. 127 δ. 67 

 
7.  Η εξωτερική στιβάδα του ατόµου ενός στοιχείου Ψ έχει 4 ηλεκτρόνια. 
 Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Ψ δε µπορεί να είναι: 
α. 32 β. 14 γ. 50 δ. 24 

 
8.  Η θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα καθορίζεται από: 
 α. το ατοµικό του βάρος 
 β. τον αριθµό των ηλεκτρονικών του στιβάδων 
 γ. τον ατοµικό του αριθµό 
 δ. τον αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας 
 ε. από άλλους παράγοντες 
 
9. Η θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα µας δίνει πληροφορίες: 
 α. για τις ιδιότητες του στοιχείου 
 β. για τους µαζικούς αριθµούς των ισοτόπων του 
 γ. για την προέλευσή του 
 δ. για όλα τα παραπάνω. 
 

10. Από τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5 µε αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς 16, 
12, 8, 20 και 36, τα ζεύγη που έχουν παρόµοιες ιδιότητες είναι: 

 α. το (Σ1 , Σ5) και το (Σ2, Σ3) γ. το (Σ1, Σ2) και το (Σ2, Σ4) 
 β. το (Σ1, Σ3) και το (Σ2, Σ4) δ. το (Σ1, Σ3) και το (Σ4, Σ5). 
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11. Το µαγνήσιο (Mg) βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, ενώ το 
ιόν αυτού Μg2+ έχει δοµή ευγενούς αερίου. Με βάση τα δεδοµένα αυτά 
προκύπτει για το µαγνήσιο ότι: 

 α. έχει ατοµικό αριθµό 12 και βρίσκεται στην VIA οµάδα του Π.Π. 
 β. έχει ατοµικό αριθµό 8 και βρίσκεται στην ΙΙΑ οµάδα του Π.Π. 
 γ. έχει ατοµικό αριθµό 16 και βρίσκεται στην ΙVΑ οµάδα 
 δ. έχει ατοµικό αριθµό 12 και βρίσκεται στην ΙΙΑ οµάδα του Π.Π. 
 

12. Αν τα ιόντα Α+ και Β3− έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ευγενές 
αέριο Αr (Ζ=18), τότε τα στοιχεία Α και Β βρίσκονται: 

 α. στην ίδια περίοδο και σε διαφορετική οµάδα του Π.Π. 
 β. στην ίδια οµάδα και σε διαφορετική περίοδο 
 γ. σε διαφορετική οµάδα και σε διαφορετική περίοδο  
 δ. στην ίδια οµάδα και στην ίδια περιοδο του Π.Π. 
 

13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στον σύγχρονο περιοδικό 
πίνακα είναι λανθασµένη; 

 α. Τα στοιχεία της 3ης περιόδου είναι συνολικά οχτώ. 
 β. Τα στοιχεία µεταπτώσεως βρίσκονται όλα στην ίδια περίοδο. 
 γ. Η ατοµική ακτίνα των στοιχείων µιας περιόδου µειώνεται µε την αύξηση 

του ατοµικού αριθµού. 
 δ. Τα στοιχεία της ΙΙΑ οµάδας έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα δύο 

ηλεκτρόνια. 
 

14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στον περιοδικό πίνακα 
είναι σωστή; 

 α. Η πρώτη περίοδος περιλαµβάνει το υδρογόνο και τα αλκάλια. 
 β. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν όλα τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων 

στην εξωτερική τους στιβάδα. 
 γ. Η τρίτη περίοδος περιλαµβάνει 18 στοιχεία. 
 δ. Τα στοιχεία της οµάδας VIIΑ είναι όλα αµέταλλα και περιέχουν 7 

ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα. 
 ε. Όλα τα ευγενή αέρια περιέχουν οχτώ ηλεκτρόνια στη στιβάδα σθένους. 
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15. Από τα παρακάτω διαγράµµατα: 
  r r  
 
 
 
 

  (Ι) Z (ΙΙ) Z 

 
  r r 
   
 
 

  (ΙΙΙ) Z (ΙV) Z 
 

µπορεί να αποδίδουν σωστά την ατοµική ακτίνα (r) των στοιχείων σε 
συνάρτηση µε τον ατοµικό τους αριθµό Ζ τα: 
 
α. (Ι), (ΙΙΙ) β. (Ι) γ. (ΙΙ), (ΙΙΙ) δ. όλα 

 
16. ∆ίνονται τα σύµβολα των 18 πρώτων στοιχείων του Π.Π. κατά σειρά 

αυξανόµενου ατοµικού αριθµού: 
H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. 

i) Ένα δισθενές κατιόν και ένα µονοσθενές ανιόν που έχουν τον ίδιο αριθµό 
ηλεκτρονίων µε το Νe είναι: 
α. το Be2+ και το F−  γ. το S2− και το Na+  
β. το Ca2+ και το Cl− δ. το Mg2+ και το F−  

ii) Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετηµένα στον περιοδικό πίνακα: 
α. σε τρεις περιόδους και σε εννιά οµάδες 
β. σε τρεις περιόδους και σε οχτώ οµάδες 
γ. σε δύο οµάδες και σε εννιά περιόδους 
δ. σε τρεις οµάδες και σε οχτώ περιόδους 
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17. Η ένωση χλωριούχο νάτριο είναι ιοντική διότι: 
 α. βρίσκεται σε συνηθισµένες συνθήκες σε στερεή φυσική κατάσταση 
 β. σχηµατίζεται µε µεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτοµα του νατρίου στα 

άτοµα του χλωρίου 
 γ. αποτελείται από µόρια που εµφανίζουν πολικότητα 
 δ. τα διαλύµατά της είναι ηλεκτρικά αγώγιµα. 
 

18. Τα άτοµα των στοιχείων ενώνονται µεταξύ τους για να: 
α. µετατραπούν σε ευγενή αέρια 
β. µειώσουν τη συνολική τους ενέργεια 
γ. να αποκτήσουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων µε κάποιο ευγε-
νές αέριο 

δ. να αποκτήσουν τον ατοµικό αριθµό του αντίστοιχου ευγενούς αερίου. 
 

19. Οι ιοντικές ενώσεις σε συνηθισµένες συνθήκες είναι: 
α. στερεά σώµατα µε υψηλό σηµείο τήξεως, χωρίς ηλεκτρική αγωγιµότητα 
β. υγρά µε ηλεκτρική αγωγιµότητα 
γ. εύτηκτα στερεά µε µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα 
δ. στερεά δύστηκτα µε µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

 
20. Αν τα στοιχεία Α και Β σχηµατίζουν µεταξύ τους µία µόνο ιοντική ένωση µε 

χηµικό τύπο ΑΒ3, τότε τα στοιχεία Α και Β ανήκουν αντίστοιχα στις οµάδες 
του περιοδικού πίνακα: 
α. ΙΙΙΑ και VIIA γ. ΙΙΙΑ και ΙΑ  
β. VIIA και IIIA δ. ΙΑ και ΙΙΙΑ  

 
21. Στοιχείο Α της πρώτης περιόδου του Π.Π. σχηµατίζει µε στοιχείο Β της 

τρίτης περιόδου ιοντική ένωση µε χηµκό τύπο ΒΑ2. 
i) Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Β είναι: 
α. 12 β. 20 γ. 16 δ. 18 

ii) Ο µοριακός τύπος της χηµικής ένωσης που σχηµατίζει το Α µε ένα 
αλογόνο Χ είναι: 
α. Α2Χ β. ΑΧ γ. ΑΧ3 δ. ΑΧ2. 
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22. Τα αλογόνα µπορούν να σχηµατίσουν: 
α. µόνο οµοιοπολικούς δεσµούς 
β. µόνο ιοντικούς δεσµούς 
γ. οµοιοπολικούς και ηµιπολικούς δεσµούς 
δ. οµοιοπολικούς, ιοντικούς και ηµιπολικούς δεσµούς. 
 

23. Ένα µονοατοµικό ιόν ενός στοιχείου Α µε 18 ηλεκτρόνια, 20 νετρόνια και 17 
πρωτόνια έχει ηλεκτρικό φορτίο: 
α. +2 β. −1  γ. −18 δ. +17 

 
24. Όταν σε µία χηµική ένωση υπάρχουν οµοιοπολικοί , ιοντικοί κσι ηµιπολικοί 

δεσµοί, τότε αυτή η ένωση χαρακτηρίζεται ως: 
α. ιοντική γ. οµοιοπολική 
β. ηµιπολική  δ. µεικτή. 

 
25. Ο µοριακός τύπος ενός ανθρακικού άλατος κάποιου µετάλλου Μ δε µπορεί 

να είναι: 
α. M2CO3 β. M2(CO3)3 γ. M3CO3 δ. MCO3 

 
26. Τα στοιχεία Α και Β µε ατοµικούς αριθµούς 19 και 35 αντίστοιχα σχηµα-

τίζουν µεταξύ τους: 
α. οµοιοπολική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ 
β. οµοιοπολική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ2 
γ. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο Α2Β 
δ. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ 
ε. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΒΑ. 

 
27. Ποιος από τους παρακάτω µοριακούς τύπους είναι λανθασµένος; 

α. KClO β. Al2S3 γ. Na2PO4 δ. CaSO4 ε. (NH4)2SO4 
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2.2  Ερωτήσεις διάταξης 
 

1. Να διατάξετε τα άτοµα A40
19 , Β35

17 , Γ40
20 , ∆40

18 : 

i)  κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού ηλεκτρονίων 
ii)  κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού νετρονίων. 

 
2. Να διατάξετε τα στοιχεία: S, O, Cl, F και Η κατά σειρά αυξανόµενης 
ηλεκτραρνητικότητας. 

 
3. Να διατάξετε τα στοιχεία: Al, He, Br, N και Cs κατά αυξανόµενη περίοδο 
στην οποία βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα. ∆ίνεται ότι τα στοιχεία αυτά 
έχουν ατοµικούς αριθµούς 13, 2, 35, 7 και 55 αντίστοιχα. 

 
4. Να διατάξετε τις χηµικές ουσίες: NO, NH3, N2, NO2, Ν2Ο και KNO2 µε σειρά 
αυξανόµενου αριθµού οξείδωσης του αζώτου. 

 
5. Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις: HCl, HJ, HF, HBr κατά σειρά αυξανό-

µενης πολικότητας του χηµικού τους δεσµού. 
 
6. Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις: Η2SO4, SO3, Na2S2O8, H2S και SO2 κατά 
σειρά ελαττούµενου αριθµού οξείδωσης του θείου. 

 
7. Να διατάξετε τα στοιχεία Si, Na, Sc, Se, Br και He µε αντίστοιχους 
ατοµικούς αριθµούς 14, 11, 21, 34, 35 και 2 κατά σειρά αυξανόµενης οµάδας 
στον περιοδικό πίνακα. 
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2.3  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
1. Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα το κάθε άτοµο ή ιόν της στήλης (Ι) µε 
τον αριθµό σωµατιδίων της στήλης (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 

 1. A14
6  α. 18n 

 2. B32
16  β. 11p 

 3. Γ23
11  γ. 8n 

 4. �35
17∆  δ. 16p 

 5. +2Ε40
20  ε. 18e 

 
2. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ του κάθε σώµατος της στήλης (Ι) και του 
είδους χηµικού δεσµού που περιγράφεται στη στήλη (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 

  Α. οξυγόνο α. πολωµένος οµοιοπολικός 
  Β. χλωριούχο νάτριο 
  Γ. φθόριο β. ιοντικός 
  ∆. νερό 
  Ε. υδροβρώµιο γ. οµοιοπολικός µη πολωµένος 
  Ζ. ιωδιούχο κάλιο 
 
3. Να κάνετε την αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων της πρώτης, της δεύτερης 
και της τρίτης στήλης. 
 (Ι) (ΙΙ) (III) 

  (χηµ. τύπος ιόντος) (ονοµασία ιόντος) (αριθµός οξείδωσης S) 

  Α. −
3HSO  1. όξινο θειικό α. +4 

  Β. −2
3SO  2. θειούχο 

  Γ. −
4HSO  3. θειώδες β. +6 

  ∆. −2
4SO  4. όξινο θειούχο 

  Ε. −HS  5. όξινο θειώδες γ. −2 

  Ζ. −2S  6. θειικό 
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4. Να γίνουν όλες οι υπόλοιπες δυνατές αντιστοιχήσεις στις παρακάτω στήλες 
 (Ι) (ΙΙ) (III) (IV) 

 Οµάδα Π.Π. Σύµβολο στοιχείου Ατοµικός αριθµός Περίοδος Π.Π.  
  1. Ο α. He Α. 6 i. 1η 
  2. IIIA β. Br Β. 2 ii. 2η 
  3. IVA γ. Al Γ. 13 iii. 3η 
  4. VIIA δ. C ∆. 35 iv. 4η 
 
5. Να αντιστοιχήσετε τα είδη των χηµικών δεσµών της στήλης (Ι) µε τα σώµατα 
της στήλης (ΙΙ) στα οποία αυτοί περιέχονται.  

  (Ι) (ΙΙ) 
Α. οµοιοπολικός πολικός α. ενώσεις των µετάλλων 
Β. οµοιοπολικός µη πολικός β. µόρια στοιχείων 
Γ. ιοντικός δεσµός γ. υδραλογόνα 
∆. ηµιπολικός δεσµός δ. οξυγονούχα οξέα του S, του Ν κ.λ.π. 

 
 
2.4  Eρωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Η ύλη αποτελείται από πολύ µικρά, αόρατα σωµατίδια, που ονοµάζονται 

............................................................................................. . Τα σωµατίδια 
αυτά είναι τα ................................ , τα ...................................... και τα 
.................................. . 

 
2.  Ο πυρήνας του κάθε ατόµου αποτελείται από ............................. και από 

.................................. . Το καθένα από τα δοµικά αυτά σωµατίδια του πυρήνα 
αποτελείται από ........................................ απλούστερα σωµατίδια που 
ονοµάζονται .......................................... . 

 
3.  Ισότοπα ονοµάζονται τα .......................................... που έχουν τον ίδιο 

............................................................................................. και διαφορετικό 

..............................................................................., όπως για παράδειγµα τα 

......................................................................................................... . 
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4.  Το κατιόν Al3+ έχει ........................... ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια του 
πυρήνα του και ........................... αριθµό πρωτονίων µε το άτοµο του Al. 

 
5.  Το µοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στην ηλεκτρο-
νική στιβάδα ..................... . H τοποθέτηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε την 
αρχή .................................................................................. , κατά την οποία 
...................................................................................................................... 
................................................................................................................ 

 
6.  Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόµου δε µπορεί να περιέχει περισσότερα από 

............... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι η .......... δε µπορεί να περιέ-
χει περισσότερα από ............. ηλεκτρόνια. Η προηγούµενη της εξωτερικής 
ηλεκτρονική στιβάδα δεν µπορεί να έχει περισσότερα από ............ 
ηλεκτρόνια. Με βάση τους κανόνες αυτούς η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο 
άτοµο του καλίου (Ζ=19) είναι: .............................................................. . 

 
7.  Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο εξαρτάται από ........................ 

...................................................................................... και αυξάνεται κατά τη 
σειρά .................................................................................................... . 

 
8.  Η δεύτερη περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει συνολικά 

................ στοιχεία µε ατοµικούς αριθµούς από ............. µέχρι .......... . Το 
πρώτο στοιχείο αυτής της περιόδου ανήκει στην .......... οµάδα η οποία 
περιλαµβάνει το αµέταλλο .............................................. και τα µέταλλα που 
ονοµάζονται ....................................................... . ∆ύο από τα µέταλλα αυτά 
είναι το ............................... και το ................................... . 

 
9.  Το τελευταίο στοιχείο της δεύτερης περιόδου έχει ατοµικό αριθµό 

................................ και ανήκει στην .............................................. οµάδα του 
Π.Π. στην οποία βρίσκονται όλα τα ...................................................... . 
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10.  Ο αριθµός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου συµπίπτει 
µε .............................. του Π.Π., ενώ ο αριθµός των 
.......................................... συµπίπτει µε ................................ που βρίσκεται 
το στοιχείο αυτό στον Π.Π. 

 
11.  Ένα στοιχείο Α µε ατοµικό αριθµό 35 έχει στην εξωτερική του στιβάδα 

.................. ηλεκτρόνια, ανήκει στην ...................... περίοδο του Π.Π. της 
οποίας το πρώτο στοιχείο έχει ατοµικό αριθµό ..................... . Το στοιχείο Α 
ανήκει στην ...................... οµάδα του Π.Π. η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία 
που ονοµάζονται ........................................ . 

 
12.  Τα στοιχεία που έχουν συµπληρωµένη τη στιβάδα σθένους µε ..................... 

........................ ηλεκτρόνια ονοµάζονται .............................................. και 
ανήκουν στην ............................................................... οµάδα του Π.Π. 

 
13.  Συµπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα 

Στοιχείο Ατοµ.αριθ. Κατανοµή ηλεκτρονίων Περίοδος Οµάδα 
Αs 33    
Kr   4η O 

 
14. Οι βασικές κοινές ιδιότητες των ιοντικών ενώσεων είναι: 

α) Βρίσκονται σε ............................. φυσική κατάσταση. 
β) Σε στερεή κατάσταση ............................. αγωγοί του ηλεκτρισµού. 
γ) Τα διαλύµατά τους, καθώς και τα ............................................................. 
είναι .................................... του ηλεκτρισµού. 

δ) Έχουν ................................. σηµεία τήξεως. 
 

15. Ο χηµικός δεσµός στο µόριο του ΗCl είναι ....................................... γιατί το 
.............. είναι περισσότερο ......................................... από το .................. και 
έλκει περισσότερο το ........................................................ . 
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16. Συµπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα. 
Χηµ. τύπος 
ιόντος 

−
4HSO  −

3NO  −HS  −2
3CO  −

2ClO  −2
3SO  

Ονοµασία 
ιόντος 

      

 
17. To υδρογόνο στις ενώσεις του έχει αριθµό οξείδωσης ......... , εκτός από τα 

......................................... , όπου έχει αριθµό οξείδωσης ........ . Το υδρογόνο 
έχει αριθµό οξείδωσης µηδέν µόνο όταν ..................................................... . 

 
18. O χηµικός τύπος που δείχνει: 

α) ......................................................................................................... 
β) ......................................................................................................... 
γ) ......................................................................................................... 
ονοµάζεται ηλεκτρονικός τύπος της ένωσης. 

 
19. Το χλώριο σχηµατίζει: 

Ιοντικούς δεσµούς, όπως στην ένωση ................................. , οµοιοπολικούς 
µη πολωµένους δεσµούς όπως στο ............................... και οµοιοπολικούς 
πολωµένους δεσµούς, όπως για παράδειγµα στην ένωση ............................ . 
Στα παραπάνω σώµατα το χλώριο έχει αριθµούς οξείδωσης αντίστοιχα 
............. ,.............. , και ............ . 

 
20. Συµπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα: 

Ονοµασία 
ιόντος 

χλωρικό χλωρίδιο  υποχλωριώδες υπερχλωρικό χλωριώδες  

Χηµικός τύπος 
ιόντος 

     

Αρ. οξείδωσης 
χλωρίου 
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2.5  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Ποιες πληροφορίες προκύπτουν σχετικά µε τη δοµή του ατόµου του νατρίου 

από το συµβολισµό Na23
11 ; 

 
2.  ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω εννοιών: 
α) διατοµικό στοιχείο 
β) ατοµικός αριθµός ατόµου 
γ) µαζικός αριθµός ατόµου 
δ) ισότοπα άτοµα. 

 
3. ∆ιατυπώστε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας για την περίπτωση της ηλε-
κτρονιακής δόµησης των ατόµων. 

 
4. Τι το κοινό έχουν από άποψη ηλεκτρονιακής δοµής τα στοιχεία τα οποία 
ανήκουν: α) στην ίδια περίοδο και β) στην ίδια οµάδα του Π.Π; 

 
5. Με βάση ποια αρχή το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου καταλαµβάνει 
θέση στη στιβάδα Κ και όχι σε οποιαδήποτε άλλη στιβάδα; ∆ιατυπώστε αυτή 
την αρχή. 

 
6. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι τα χηµικά στοιχεία εµφανίζουν περιοδικότητα στις 
ιδιότητές τους; 

 
7. Πού οφείλεται η οµοιότητα στις ιδιότητες των στοιχείων που ανήκουν στην 
ίδια κύρια οµάδα του Π.Π; 

 
8. Σε ποια οµάδα του Π.Π. ανήκουν τα ευγενή αέρια και τι οµοιότητα παρου-
σιάζουν ως προς την ηλεκτρονική τους δοµή; 

 
9. Να κάνετε την κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο σελήνιο 

(Ζ=34) και να αναφέρετε την περίοδο και την οµάδα του Π.Π. στην οποία 
ανήκει. 
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10. Τι είναι οι λανθανίδες; 
 
11. Τα ιόντα Α+ και Β3− έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ευγενές αέριο 

Ar(Ζ=18). Ποιοι είναι οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Α και Β 
αντίστοιχα; 

 
12. Να αναφέρετε ένα στοιχείο, του οποίου ο αριθµός ηλεκτρονίων της εξωτερι-

κής στιβάδας δε συµπίπτει µε το λατινικό αριθµό που συµβολίζει την οµάδα 
του Π.Π. στην οποία αυτό ανήκει. Να δώσετε µία σύντοµη εξήγηση. 

 
13. Ποια είναι η αιτία για την οποία τα διάφορα στοιχεία ενώνονται για να σχη-

µατίσουν χηµικές ενώσεις; 
 
14. ∆ύο άτοµα Α και Β έχουν συνολικά ενέργεια Ε1. Τα άτοµα αυτά σχηµατίζουν 

ένα µόριο ΑΒ του οποίου η ενέργεια είναι Ε2. Να συγκρίνετε την ενέργεια Ε1 
µε την Ε2 και να διατυπώσετε την αρχή της οποίας αποτελεί εφαρµογή η 
παραπάνω σύγκριση. 

 
15. Η µελέτη της χηµικής συµπεριφοράς των ευγενών αερίων καθώς και της ηλε-

κτρονικής τους δοµής µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι όλα τα στοιχεία τεί-
νουν να αποκτήσουν δοµή ευγενών αερίων. Ποια είναι αυτή η χηµική συµπε-
ριφορά των ευγενών αερίων και ποια η ηλεκτρονική τους δοµή; 

 
16. Τα στοιχεία Li, Na, K, Rb, Cs έχουν όλα ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική 

τους στιβάδα. Για το λόγο αυτό έχουν µεν παρόµοιες, αλλά όχι τις ίδιες ιδιό-
τητες. Έτσι για παράδειγµα το Κ είναι πιο δραστικό από το Νa. Σε τι οφείλε-
ται αυτή η ποσοτική διαφορά στις ιδιότητες αυτών των στοιχείων; 

 
17. Γράψτε τον ατοµικό αριθµό, καθώς και τη θέση (οµάδα περίοδος) στον πε-

ριοδικό πίνακα: α) ενός αλκαλίου Α, β) ενός αλογόνου Β και γ) ενός 
ευγενούς αερίου Γ. 
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18. Τι είδους µεταβολή πρέπει να γίνει (υποθετικά) στο ουδέτερο άτοµο Al27
13 , 

ώστε αυτό να µετατραπεί: α) σε ιόν +3Al , β) σε άτοµο Mg24
12 , γ) σε ιόν 

Mg24
12

2+. 

 
19. Να εξηγήσετε πως µεταβάλλεται α) η ατοµική ακτίνα και β) η τάση 

αποβολής ηλεκτρονίων των στοιχείων, κατά µήκος µιας περιόδου του 
περιοδικού πίνακα. 

 
20. Πόσους ηµιπολικούς δεσµούς µπορούν να σχηµατίσουν τα στοιχεία της VA 

οµάδας του Π.Π.; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
21. Τι είδους χηµικοί δεσµοί υπάρχουν: α) στο φθόριο, β) στο υδροφθόριο και   

γ) στο φθοριούχο νάτριο; 
 
22. Να γράψετε τους µοριακούς τύπους των ενώσεων που σχηµατίζει το καθένα 

από τα στοιχεία S(Z=16), Br(Z=35) και P(Z=15) µε το υδρογόνο. 
 
2.6  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Με δεδοµένο ότι το χλώριο βρίσκεται στη φύση µε τη µορφή µείγµατος των 

δύο ισοτόπων Cl35
17  και Cl37

17  ενώ το υδρογόνο µε τη µορφή µείγµατος των 

τριών ισοτόπων H1
1 , H2

1  και H3
1 , να εξετάσετε πόσα είδη µορίων H2, πόσα 

είδη µορίων Cl2 και πόσα είδη µορίων HCl µπορεί να υπάρχουν. 
 
2.  Ένα χοντρό βιβλίο µπορεί να ισορροπήσει πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι µε 
τρεις τρόπους, ανάλογα µε το ποια από τις τρεις έδρες του που έχουν διαφο-
ρετική επιφάνεια βρίσκεται σε επαφή µε αυτό. Από όλες αυτές τις δυνατές 
καταστάσεις ισορροπίας ποια είναι η σταθερότερη; Ποια χαρακτηρίζεται από 
το µικρότερο ποσό ενέργειας; Το µηχανικό αυτό ανάλογο µας θυµίζει µία 
βασική αρχή της φύσης. Πώς διατυπώνεται η αρχή αυτή στην περίπτωση της 
δόµησης των ατόµων και πώς εφαρµόζεται στο άτοµο του υδρογόνου; 
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3.  Πόσα χηµικά στοιχεία περιλαµβάνει η 1η περίοδος του περιοδικού πίνακα; 
Σε ποιες οµάδες ανήκουν τα στοιχεία αυτά και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους 
αριθµοί; Γράψτε τους ατοµικούς αριθµούς δύο στοιχείων Α και Β που το 
καθένα απ� αυτά να ανήκει στην ίδια οµάδα του Π.Π. µε ένα από τα στοιχεία 
της 1ης περιόδους. 

 
4.  Ποια από τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 µε ατοµικούς αριθµούς 11, 12, 20 και 

21 έχουν παρόµοιες ιδιότητες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 
5.  Ένα ευγενές αέριο Α έχει ατοµικό αριθµό Ζ. Ένα αλογόνο Β έχει ατοµικό α-
ριθµό Ζ1=Ζ+7, ενώ ένα αλκάλιο Γ έχει ατοµικό αριθµόΖ2=Ζ1+20.Να βρεθούν 
οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Α, Β, Γ και οι περίοδοι στις οποίες βρί-
σκονται αυτά στον Π.Π. 

 
6.  O µαζικός αριθµός ενός ατόµου Α είναι διπλάσιος από τον ατοµικό του αρι-

θµό, ενώ το ιόν −2A έχει την ίδια ηλεκτρονική δοµή µε το Ne(Ζ=10). Βρείτε 
τον αριθµό πρωτονίων και νετρονίων του ατόµου Α. 

 
7.  Ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει µόνο αέρια στοιχεία; Ποιος 
είναι ο ατοµικός αριθµός του πρώτου και του τρίτου στοιχείου αυτής της 
οµάδας; Πόσα συνολικά στοιχεία περιλαµβάνει η οµάδα αυτή; Υπάρχει 
περίπτωση να ανακαλυφθεί µελλοντικά στη φύση και κάποιο άλλο στοιχείο 
που να ανήκει σ΄ αυτή την οµάδα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας στην 
τελευταία ερώτηση. 

 
8. Εξηγήστε γιατί: 
α) Τα στοιχεία Mg και Ca µε ατοµικούς αριθµούς 12 και 20 αντίστοιχα 
βρίσκονται στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα. 

β) Το Ca είναι χηµικά δραστικότερο (µετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν) από 
το Mg. 
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9. ∆ίνεται το σύνολο των χηµικών στοιχείων: Σ = Α, Β, Γ, ∆, Ε µε αντίστοι-
χους ατοµικούς αριθµούς 9, 10, 12, 17, 18, 20. Γράψτε όλα τα υποσύνολα 
του Σ, το καθένα από τα οποία αποτελείται από στοιχεία που ανήκουν: 
α) στην ίδια περίοδο και β) στην ίδια οµάδα του Π.Π. 
 

10. Υπάρχει περίπτωση να ανακαλυφθούν στο µέλλον νέα στοιχεία, τα οποία να 
ανήκουν σε µία καινούρια οµάδα του περιοδικού πίνακα; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

 
11. Το αργό (Ar) βρίσκεται στην τρίτη περίοδο και στην VIIIA οµάδα του Π.Π. 

και έχει την ίδια δοµή ηλεκτρονίων µε τα ιόντα Α2+ και Β3−. Βρείτε α) τους 
ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων Α και Β και β) τις θέσεις των στοιχείων Α 
και Β στον Π.Π. 

 
12. Ένα στοιχείο Σ1 µε ατοµικό αριθµό Ζ1 ανήκει στην IVA οµάδα και στην 3η 

περίοδο του Π.Π. Να βρείτε σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο ανήκουν τα 
στοιχεία Σ2 και Σ3 µε ατοµικούς αριθµούς Ζ2=Ζ1+5 και Ζ3=Ζ2-7 αντίστοιχα. 

 
13. Το οξείδιο του ασβεστίου είναι µία πολύ σταθερή ιοντική ένωση. Κατά τη 

διάσπαση µιας ποσότητας οξειδίου του ασβεστίου στα συστατικά του 
στοιχεία απορροφάται ή αποβάλεται ενέργεια στο περιβάλλον; Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. 

 
14. Να εξηγήσετε τα είδη των δεσµών που σχηµατίζει το Η (Ζ=1):  

α) µε το Cl (Z=17) και β) µε το Na (Ζ=11). 
 
15. Τα στοιχεία Α, Β και Γ έχουν αντίστοιχα ατοµικούς αριθµούς 13, 16 και 1. 

 α) Να κάνετε κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα στοιχεία Α και Β. 
 β) Να διακρίνετε τα στοιχεία Α, Β και Γ σε µέταλλα και σε αµέταλλα. 
 γ) Εξηγήστε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης µεταξύ των στοιχείων Β 

και Γ, καθώς και µεταξύ των Α και Γ.  
 δ) Ποιοι είναι οι αριθµοί οξείδωσης των στοιχείων Α, Β και Γ σε κάθε µία 

από τις ενώσεις της προηγούµενης περίπτωσης;  
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16. Τα χηµικά στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε έχουν ατοµικούς αριθµούς 8, 10, 12, 16, 19. 
i) Γράψτε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ανά δύο των παραπάνω 
στοιχείων, έτσι ώστε τα στοιχεία του κάθε ζεύγους: 
α) να σχηµατίζουν µεταξύ τους ιοντικό δεσµό 
β) να σχηµατίζουν µεταξύ τους οµοιοπολικό δεσµό. 

ii) Να περιγράψετε το σχηµατισµό µίας ιοντικής και µίας οµοιοπολικής 
ένωσης του στοιχείου Α µε ένα από τα παραπάνω στοιχεία για κάθε 
περίπτωση. 

 
17. Να γράψετε τους ηλεκτρονικούς τύπους των ενώσεων: Η2S, CO2, CO και HOCl. 

∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων: H:1, S:16, C:6, O:8, Cl:17. 
 
18. Να γράψετε τους µοριακούς τύπους τριών ενώσεων στις οποίες το οξυγόνο 

(Ζ=8) σχηµατίζει αντίστοιχα:  
 α) δύο ετεροπολικούς δεσµούς  
 β) δύο οµοιοπολικούς δεσµούς 
 γ) ένα οµοιoπολικό και ένα ετεροπολικό δεσµό. 

(Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία: Η, F, Na, K, Cl, των 
οποίων οι ατοµικοί αριθµοί είναι αντίστοιχα: 1, 9, 11, 19 και 17). 
Να εξηγήσετε µε συντοµία τον σχηµατισµό των χηµικών δεσµών στις 
ενώσεις που αναφέρατε.  

 
2.7 Ερωτήσεις τύπου "σωστό λάθος" µε αιτιολόγηση 
Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Τα ισότοπα είναι άτοµα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. 
 
2.  Τα ισότοπα άτοµα περιέχουν στον πυρήνα τους απαραίτητα διαφορετικό 
αριθµό νετρονίων. 

 
3.  Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου χαρακτηρίζονται από τον ίδιο µαζικό αριθµό. 
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4.  ∆ύο ή περισσότερα άτοµα, αν και χαρακτηρίζονται από τον ίδιο µαζικό 
αριθµό µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία. 

 
 

5.  Η εξωτερική στιβάδα κάθε ατόµου περιλαµβάνει οχτώ ηλεκτρόνια. 
 
 

6.  Τα δύο ηλεκτρόνια στο άτοµο του ηλίου (Ζ = 2) έχουν την ίδια περίπου 
ενέργεια. 

 
7.  Για να περιέχει ένα άτοµο ηλεκτρόνια στη στιβάδα Ν θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένη η ηλεκτρονική του στιβάδα Μ µε 18 ηλεκτρόνια. 

 
 

8.  Η ταξινόµηση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα γίνεται κατά σειρά 
αυξανόµενου ατοµικού τους βάρους. 

 
 

9.  Αν τα ιόντα Α+ και Β− έχουν δοµή ευγενούς αερίου, τότε τα στοιχεία Α και Β 
είναι αλογόνα. 

 
 
10.  Τα στοιχεία της ίδιας κύριας οµάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τον ίδιο 

αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων. 
 
 
11.  Τα άτοµα των στοιχείων της ίδιας περιόδου του Π.Π. έχουν περίπου ίσες 

ατοµικές ακτίνες. 
 
12.  Στα άτοµα των αλογόνων τα ηλεκτρόνια πλεονάζουν κατά ένα έναντι των 

πρωτονίων του πυρήνα. 
 
13.  Τα στοιχεία της τρίτης περιόδου του Π.Π. έχουν ατοµικούς αριθµούς από 11 

µέχρι 18. 
 
14.  Αν από ένα άτοµο ασβεστίου (Ζ=20) αφαιρεθούν δύο ηλεκτρόνια, τότε αυτό 

µετατρέπεται σε άτοµο αργού. 
 
15.  Εφαρµόζοντας τον τύπο 2n2 βρίσκουµε ότι η τρίτη περίοδος του Π.Π. 

περιλαµβάνει 18 στοιχεία. 
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16.  Κάθε στοιχείο της IVΑ οµάδας του Π.Π. έχει µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό 
από όλα τα στοιχεία της ΙΙΙΑ οµάδας. 

  
17.  Μεταξύ δύο στοιχείων της ίδιας οµάδας του Π.Π. µεγαλύτερο ατοµικό 

αριθµό έχει το στοιχείο που ανήκει σε περίοδο µεγαλύτερης τάξης. 
  

18.  Όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύµα µέσα από τήγµα NaCl, τότε τα αρχικά 
ουδέτερα άτοµα Na και Cl µετατρέπονται σε Na+ και Cl− αντίστοιχα. 

  
19.  Η εσωτερική ενέργεια µιας ποσότητας χλωριούχου νατρίου είναι µικρότερη 

από τη συνολική ενέργεια του χλωρίου και του νατρίου από τα οποία 
προέκυψε το χλωριούχο νάτριο. 

  
20.  Το χλωριούχο νάτριο τήκεται (λιώνει), όταν το ρίξουµε σε νερό που βράζει. 

  
21.  Τα στοιχεία της VIIΑ οµάδας του Π.Π. µπορούν να σχηµατίσουν ένα 

οµοιοπολικό δεσµό. 
  

22.  Αν ένα στοιχείο Α σχηµατίζει µε το καθένα από τα στοιχεία Β και Γ ιοντική 
ένωση, τότε η ένωση των Β και Γ είναι επίσης ιοντική. 

  
23.  Κάθε ιοντική ένωση περιέχει ένα τουλάχιστον µεταλλικό κατιόν, ενώ οι 

χηµικοί δεσµοί σ΄ αυτή είναι µόνο ιοντικοί. 
  

24.  Η ηλεκτρική ουδετερότητα των ιοντικών ενώσεων οφείλεται στο ότι έχουν 
τον ίδιο αριθµό θετικών και αρνητικών ιόντων. 

  
25.  Οι ακτινίδες αποτελούνται κυρίως από υπερουράνια στοιχεία τα οποία 

θεωρούµε ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα και στην ίδια περίοδο του περιοδικού 
πίνακα. 

  
26.  Το ασβέστιο (Ζ=20) σχηµατίζει µόνο ιοντικές ενώσεις. 

  
27.  ∆εν υπάρχει µόριο χηµικής ένωσης, στο οποίο να περιέχεται το στοιχείο 

κάλιο (Ζ=19). 



 

 63

2.8  Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων µορφών 
 
1. α) Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν αυτή είναι 

 σωστή και µε Λ αν είναι λανθασµένη: 
 Η ατοµικότητα της αµµωνίας (ΝΗ3) είναι 4. (    ) 

 Η ατοµικότητα του O16
8  είναι 8.  (    ) 

 Η ατοµικότητα του αζώτου είναι 2.  (    ) 

 Η ατοµικότητα του C12
6  είναι 12.  (    ) 

β) Τι εκφράζει ο αριθµός που δίνεται στο τέλος της κάθε λανθασµένης 
πρότασης; 

 
2. α) Χαρακτηρίστε στην αντίστοιχη παρένθεση µε Σ κάθε σωστή πρόταση και 

 µε Λ κάθε λανθασµένη. 

Το άτοµο του υδρογόνου ( Η1
1 ) είναι το ελαφρύτερο 

σωµατίδιο ύλης που υπάρχει. (    ) 
Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου είναι όµοια. (    ) 
Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό. (    ) 
Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό.  (    ) 
Υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη ατόµων, όσα και τα χηµικά 
στοιχεία. (    ) 

β) Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό σας, µόνο για την πρώτη και την 
τελευταία πρόταση. 

 
3. Τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που βρίσκονται κατά µήκος µιας οριζό-
ντιας γραµµής του, αποτελούν µία .................................... αυτού και έχουν: 

 α. τις ίδιες ιδιότητες 
 β. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα 
 γ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων 
 δ. τον ίδιο ατοµικό αριθµό. 
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4. Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες για τα άτοµα τεσσάρων 
στοιχείων Α, Β, Γ και ∆.  
Στοιχείο Ατοµικός 

αριθµός 
Μαζικός 
αριθµός 

Αριθµός 
ηλεκτρονίων 

Αριθµός 
πρωτονίων 

Αριθµός 
νετρονίων 

Α 11 23    
Β  37 17   
Γ   20  20 
∆ 17    18 

 α) Συµπληρώστε τα κενά του πίνακα. 
 β) Κατατάξτε τα στοιχεία κατά σειρά αυξανόµενης µάζας του ατόµου τους. 
 γ) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα; 
 
5. Τα στοιχεία του Π.Π. που βρίσκονται κατά µήκος της ίδιας κατακόρυφης 
στήλης του αποτελούν µία .............................. αυτού και έχουν: 

 α. παρόµοιες ιδιότητες 
 β. παραπλήσιο ατοµικό αριθµό 
 γ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων 
 δ. την ίδια ατοµική ακτίνα. 
 
6. Όλα τα αλογόνα έχουν ............ ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα και: 
 α. έχουν 7 ηλεκτρονικές στιβάδες 
 β. έχουν όλα αριθµό οξείδωσης 7 
 γ. ανήκουν στην VIIA οµάδα του Π.Π. 
 δ. είναι συνολικά επτά. 

 
7. Η χηµική συµπεριφορά ενός στοιχείου καθορίζεται από τον αριθµό των ηλε-
κτρονίων που υπάρχουν ........................................................................... και 
από ................................................................ . 
Με βάση τα δύο παραπάνω δεδοµένα εξηγήστε: 
α) γιατί όλα τα αλογόνα είναι ηλεκτραρνητικά στοιχεία 
β) γιατί το F(Z=9) είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό από το Cl(Z=17). 
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8. ∆ίνονται τα άτοµα: Ba137
56 , J127

53  και τα αντίστοιχα ιόντα τους +2Ba , −J  µε δο-

µή ευγενών αερίων 
α) Συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα που αναφέρεται στα παραπάνω σωµατίδια  

 Ba137
56  J127

53  +2Ba  −J  

Αριθµός ηλεκτρονίων     
Αριθµός πρωτονίων     
Αριθµός νετρονίων     

β) Περιγράψτε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης Ε µεταξύ των δύο παρα-
πάνω στοιχείων. 

γ) Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες της ένωσης Ε. 
 

9. Το αργίλιο (Al) έχει ατοµικό αριθµό Ζ1=13, ενώ το πυρίτιο (Si) έχει ατοµικό 
αριθµό Ζ2=14. Ένα από τα άγνωστα στοιχεία του οποίου ο Mendeleev προέ-
βλεψε την ύπαρξη ονοµάστηκε από αυτόν εκα-αργίλιο. Αργότερα ανακαλύ-
φθηκε στη Γαλλία, ονοµάσθηκε γάλλιο (Ga) και βρέθηκε ότι είχε ατοµικό 
αριθµό Ζ3=31. 
i) Ποια είναι η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο άτοµο του αργιλίου και του 
γαλλίου;. 

ii) Ποια είναι η θέση του γαλλίου στον περιοδικό πίνακα σε σχέση µε το αργίλιο; 
iii) Ένα άλλο στοιχείο του οποίου ο Mendeleev προέβλεψε την ύπαρξη 
ονοµάσθηκε από αυτόν εκαπυρίτιο. Η θέση του στοιχείου αυτού στον 
Π.Π. είναι: 
α. πάνω από το πυρίτιο (ίδια οµάδα, προηγούµενη περίοδος) 
β. κάτω από το πυρίτιο (ίδια οµάδα, επόµενη περίοδος) 
γ. δεξιά από το πυρίτιο (ίδια περίοδος, επόµενη οµάδα) 
δ. αριστερά από το πυρίτιο (ίδια περίοδος, προηγούµενη οµάδα). 

iv) Το στοιχείο αυτό ανακαλύφθηκε αργότερα και διαπιστώθηκε ότι ήταν: 
α. ο άνθρακας µε ατοµικό αριθµό 6 
β. ο φώσφορος µε ατοµικό αριθµό 15 
γ. το αρσενικό µε ατοµικό αριθµό 33 
δ. το γερµάνιο µε ατοµικό αριθµό 32. 
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10. Τα στοιχεία K, Al, Si, C και Na έχουν ατοµικούς αριθµούς αντίστοιχα 19, 13, 
14, 6 και 11. 
α) Να διατάξετε τα πέντε αυτά στοιχεία κατά σειρά αυξανόµενης ατοµικής 
ακτίνας 
 ..................... , ....................., .................., ..................... , ..................... 

β) Να αιτιολογήσετε τη σύγκριση που κάνατε µεταξύ των ατοµικών ακτίνων 
των στοιχείων: C , Si, καθώς και µεταξύ των Si, Al. 

 
11. Το στοιχείο Α της τρίτης περιόδου του Π.Π. σχηµατίζει µε το υδρογόνο την 

ένωση Η2Α. 
α) Υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό Ζ του στοιχείου Α. 
β) Το στοιχείο Β που έχει ατοµικό αριθµό Ζ-3 σχηµατίζει µε το στοιχείο Α 
την ένωση µε µοριακό τύπο ..................... , ενώ το στοιχείο Γ µε ατοµικό 
αριθµό Ζ+1 σχηµατίζει µε το στοιχείο Β την ένωση µε µοριακό τύπο 
...................... . 
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2.9.  Κριτήρια αξιολόγησης 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων 

 Περιοδικός πίνακας 
Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 

Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
Ερώτηση Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµολ. 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5. 

Γνώση κριτηρίων ταξινόµησης των ηλεκτρονίων 
στις ηλεκτρονικές στιβάδες 
Εύρεση του ατοµικού αριθµού στοιχείου µε βάση 
δεδοµένα που σχετίζονται µε την κατανοµή των 
ηλεκτρονίων του 
Γνώση κριτηρίων κατάταξης των στοιχείων στον 
περιοδικό πίνακα.  
Εξαγωγή πληροφοριών από τη µελέτη του Π.Π. 
Γνώση ή εύρεση του αριθµού των στοιχείων στις 
πέντε πρώτες περιόδους του Π.Π. 
Εύρεση ατοµικού αριθµού στοιχείου από τη θέση του 
στον Π.Π. 
Εύρεση της θέσης ενός στοιχείου στον Π.Π. µε βάση 
τον ατοµικό του αριθµό. 

 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 

 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ................................................ Όνοµα: ........................................... 
Τάξη: .......... Τµήµα: .......... Μάθηµα: ..................... Ηµεροµηνία: .................. 
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Ερωτήσεις: 
1. Το µοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου ανήκει στη στιβάδα Κ 
διότι: 
α. στη στιβάδα αυτή χαρακτηρίζεται από την περισσότερη δυνατή ενέργεια 
β. πρέπει να δέχεται τη µικρότερη κατά το δυνατό δύναµη από τον πυρήνα 
γ. µπορεί το άτοµο να µετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν και να σχηµατίζονται 
έτσι χηµικές ενώσεις 

δ. χαρακτηρίζεται από το µικρότερο δυνατό ποσό ενέργειας. 
 
2. Για τα πέντε από τα στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ υπάρχουν οι εξής 
πληροφορίες: 
α) η εξωτερική στιβάδα του Α είναι η Μ 
β) το Β έχει συµπληρωµένη την εξωτερική του στιβάδα 
γ) το Γ έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα µε το 
οξυγόνο (Ζ=8) 

δ) τα ηλεκτρόνια του ∆ έχουν όλα την ίδια περίπου ενέργεια 
ε) στο Ε υπολείπονται τρία ηλεκτρόνια για να συµπληρωθεί η εξωτερική του 
στιβάδα. 

Με βάση τις πληροφορίες αυτές συµπληρώστε τα κενά του πίνακα: 
 
Στοιχείο    ∆   
Ατοµικός αριθµός 18 9 17  16 15 

 
3. Με ποιο κριτήριο γίνεται η κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα; 
Τι χαρακτηρίζει τα στοιχεία του Π.Π. που ανήκουν: α) στην ίδια οµάδα και 
β) στην ίδια περίοδο; 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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4. Η 1η, 2η, 3η, 4η και 5η περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνουν 
αντίστοιχα ................ , .............. , ............... , ................. και .............. 
στοιχεία. 
Η 4η περίοδος περιλαµβάνει τα στοιχεία µε ατοµικούς αριθµούς από ............. 
µέχρι ............ . 

 
5. Να εξετάσετε σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του Π. Π. ανήκει το 
στοιχείο γάλλιο (Ga) µε ατοµικό αριθµό Ζ=31. 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων 
 Περιοδικός πίνακας των στοιχείων  
 Χηµικοί δεσµοί 

Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 

Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
Θέµα Ερώτ. Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµ. 

1ο 
1ο 
 

1ο 
1ο 
 

1ο 
 

2ο 
 

2ο 
 

2ο 
3ο 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
 
α 
 
β 
 
γ 
α,β 

Γνώση του µαζικού αριθµού.  
Γνώση πληροφοριών που προκύπτουν από το 
συµβολισµό των ατόµων. 
Γνώση ιδιοτήτων ιοντικών ενώσεων 
Γνώση της έννοιας της ηλεκτραρνητικότητας και 
της σειράς ηλεκτραρνητικότητας των στοιχείων. 
Γνώση γραφής µοριακών τύπων ιοντικών ενώσεων. 
 
Γνώση της ηλεκτονιακής κατανοµής στα άτοµα των 
στοιχείων. 
Εύρεση της θέσης των στοιχείων στον Π.Π. µε βάση 
την ηλεκτρονιακή κατανοµή των ατόµων τους. 
Κατανόηση του ετεροπολικού δεσµού. 
Γνώση και εφαρµογή κανόνων εύρεσης αριθµού 
οξείδωσης στοιχείων. 

1 
 
1 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
 

3+3 
 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ................................................ Όνοµα: ........................................... 
Τάξη: .......... Τµήµα: .......... Μάθηµα: ..................... Ηµεροµηνία: .................. 
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ΘΕΜΑ 1ο 
1. Ο µαζικός αριθµός ενός ατόµου εκφράζει: 
α. τη µάζα του ατόµου σε g 
β. το συνολικό αριθµό των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων του 
γ. το συνολικό αριθµό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα του 
δ. το συνολικό αριθµό πρωτονίων και ηλεκτρονίων στο άτοµο 
ε. τη µάζα του πυρήνα. 
 

2. Τα άτοµα: Na23
11  και Mg24

12  έχουν: 

α. τον ίδιο ατοµικό και διαφορετικό µαζικό αριθµό  
β. τον ίδιο αριθµό νετρονίων 
γ. τον ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό 
δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 
 

3. Ένας κρύσταλλος µιας χηµικής ένωσης διαλύθηκε εύκολα στο νερό και το 
διάλυµα που προέκυψε ήταν ηλεκτρικά αγώγιµο. Το σηµείο τήξης αυτής της 
ένωσης µπορεί να είναι: 
α. 102 0C β. 0 0C γ. 300Κ δ. 840 0C 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σωστής απάντησης. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 

4. α) Ηλεκραρνητικότητα ενός στοιχείου ονοµάζεται ................................ 
...................................................................................................................... 
.............................................................................................................  
β) Να διατάξετε τα στοιχεία Η, Cl, S, F και O κατά σειρά αυξανόµενης ηλε-
κτραρνητικότητας. ............ ........... ........... ........... ............ . 
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5. Συµπληρώστε σε κάθε κενό του παρακάτω πίνακα το χηµικό τύπο της χηµι-
κής ένωσης που προκύπτει από την ένωση κάθε κατιόντος µε το αντίστοιχο 
ανιόν. 

 F− S2− OH− SO4
2- 

K+     
Ca2+     
NH4

+     

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Ένα άτοµο του βρωµίου συµβολίζεται: Br80
35  

α) Ποιες πληροφορίες προκύπτουν σχετικά µε την ατοµική δοµή του 
βρωµίου από τον παραπάνω συµβολισµό; 

β) Πώς κατανέµονται τα ηλεκτρόνια του βρωµίου σε στιβάδες; 
γ) Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκεται το 
βρώµιο; 

δ) Εξηγήστε το είδος της χηµικής ένωσης που σχηµατίζει το βρώµιο µε το 
νάτριο (Ζ=11) 

..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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ΘΕΜΑ 3ο 
α) Με βάση τους κανόνες που δίνουν τους αριθµούς οξείδωσης των στοιχείων, 
υπολογίστε τους αριθµούς οξείδωσης του Zn και του Cl στις ενώσεις ZnF2 
και KClO3. ∆ίνεται ότι στην ένωση KClO3 δεν υπάρχει υπεροξειδικός 
δεσµός. 

β) ∆ιατυπώστε τους κανόνες που εφαρµόσατε για να απαντήσετε στο προηγού-
µενο ερώτηµα. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 

 
4.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-18) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1. Η σχετική ατοµική µάζα του Al είναι 27. Αυτό σηµαίνει ότι η µάζα ενός 
ατόµου Al είναι: 
α. 27g 

β. 27 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα ενός ατόµου C12
6  

γ. 27 φορές µεγαλύτερη από τo 1/12 της µάζας ενός ατόµου C 

δ. 27 φορές µεγαλύτερη από τo 1/12 της µάζας ενός ατόµου C12
6 . 

 
2. Η σχετική ατοµική µάζα του οξυγόνου είναι 16. Από αυτό προκύπτει ότι η 

µάζα ενός µορίου οξυγόνου (Ο2) είναι: 

α. 16 φορές µεγαλύτερη από τo 1/12 της µάζας ενός ατόµου C12
6  

β. 32 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα ενός ατόµου C12
6  

γ. 32 φορές µεγαλύτερη από τo 1/12 της µάζας ενός ατόµου C 

δ. 32 φορές µεγαλύτερη από τo 1/12 της µάζας ενός ατόµου C12
6 . 

 

3. Το άτοµο ενός στοιχείου Α είναι 2 φορές βαρύτερο από το άτοµο του C12
6 . 

Αυτό σηµαίνει ότι η σχετική ατοµική µάζα του στοιχείου Α είναι: 
α. 2 β. 12 γ. 24 δ. 14. 

 
4. 1mol µορίων NH3 αποτελείται συνολικά από: 
α. 4 άτοµα β. 4 µόρια γ. 4ΝΑ άτοµα δ. 4ΝΑ µόρια. 
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5. Η σχετική ατοµική µάζα του C προσδιορίστηκε µε µεγάλη ακρίβεια και 
βρέθηκε ίση µε 12,0115 και όχι 12 ακριβώς. Αυτό οφείλεται στο ότι:  
α. κατά τον ακριβή προσδιορισµό της σχετικής ατοµικής µάζας του C 
λαµβάνεται υπόψη και η µάζα των ηλεκτρονίων του 

β. ο υπολογισµός του βάρους του ατόµου C12
6  έγινε στον Ισηµερινό, όπου 

το g = 9,79 m/s2, ενώ ο υπολογισµός της σχετικής ατοµικής µάζας του C 
σε τόπο όπου το g = 9,81 m/s2 

γ. ο φυσικός C αποτελείται και από άλλα ισότοπα πλην του C12
6  

δ. για διαφορετικό λόγο που δεν αναφέρεται παραπάνω. 
 
6. Η τιµή της σταθεράς του Avogadro (ΝΑ): 
α. εξαρτάται από τη θερµοκρασία του σώµατος για το οποίο µετρήθηκε 
β. εξαρτάται από την πίεση του αερίου σώµατος για το οποίο µετρήθηκε 
γ. εξαρτάται από την πίεση και τη θερµοκρασία του σώµατος 
δ. εξαρτάται από άλλους παράγοντες 
ε. είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από κανένα παράγοντα. 

 
7. 0,2mol CH4 αποτελούνται από: 
α. 12,04 ⋅ 1022 µόρια CH4 
β. 3,01 ⋅ 1023 µόρια CH4 
γ. 3g C και 0,2g H 
δ. 6,02 ⋅ 1023 άτοµα C και 24,08 ⋅ 1023 άτοµα H 
ε. 0,2g CH4. 

 
8. Η τιµή της σταθεράς των αερίων (R) εξαρτάται: 
α. από τη φύση των αερίων 
β. από τη θερµοκρασία των αερίων 
γ. από την πίεση των αερίων 
δ. από την πίεση και τη θερµοκρασία των αερίων 
ε. δεν εξαρτάται από κανένα παράγοντα. 
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9. 4,48L αερίου CO2 σε πρότυπες συνθήκες (STP) 
i) είναι: 
α. 2mol β. 0,5mol γ. 0,2mol δ. 5mol 

ii) αποτελούνται από: 
α. 12,04 ⋅ 1023 άτοµα C και 24,08 ⋅ 1023 άτοµα 
β. 12,04 ⋅ 1023 µόρια CO2 
γ. 3,01 ⋅ 1024 µόρια CO2 
δ. 12,04 ⋅ 1022 άτοµα C και 24,08 ⋅ 1022 άτοµα Ο. 

 
10.  Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται ορισµένη ποσότητα ενός αερίου, 

θερµοκρασίας Τ και πίεσης P. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του αερίου η 
πίεσή του: 
α. δε θα µεταβληθεί 
β. θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί ανάλογα µε το είδος του αερίου 
γ. θα αυξηθεί 
δ. θα ελαττωθεί. 

 
11. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας ενός αερίου δια-

τηρώντας σταθερή την πίεσή του, τότε η πυκνότητα του αερίου: 
α. δε θα µεταβληθεί 
β. θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί ανάλογα µε το είδος του αερίου 
γ. θα ελαττωθεί 
δ. θα αυξηθεί. 

 
12. ∆ύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 της ίδιας ουσίας έχουν συγκεντρώσεις C1 και C2 

αντίστοιχα και ισχύει: C1 = 2C2. 
i) Αν αραιώσουµε τα δύο αυτά διαλύµατα µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος 
τους, για τις συγκεντρώσεις C1΄ και C2΄ αντίστοιχα των αραιωµένων 
διαλυµάτων θα ισχύει: 
α. C1΄ < 2C2΄ β. C1΄ > 2C2΄ γ. C1΄ = 2C2΄ δ. C1΄ < C2΄ 

ii)  Αν αναµείξουµε τα αραιωµένα διαλύµατα για τη συγκέντρωση C΄ του 
διαλύµατος που θα προκύψει θα ισχύει: 
α. C1΄ < C΄ < C2΄ β. C1΄ > C΄ > C2΄ 
γ. C1΄ > C΄ = C2΄ δ. C1΄ = C΄ = 2C2΄. 
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13. Αν σε µια χηµική αντίδραση τόσο τα αντιδρώντα, όσο και τα προϊόντα 
σώµατα αυτής είναι αέρια, τότε: 
α. ο όγκος των προϊόντων είναι πάντα ίσος µε τον όγκο των αντιδρώντων 
στις ίδιες συνθήκες 

β. ο όγκος των αντιδρώντων είναι πάντα µικρότερος από τον όγκο των προϊ-
όντων στις ίδιες συνθήκες 

γ. ο όγκος των προϊόντων είναι πάντα µικρότερος από τον όγκο των αντι-
δρώντων στις ίδιες συνθήκες 

δ. η σχέση ανάµεσα στον όγκο των αντιδρώντων και τον όγκο των προϊό-
ντων εξαρτάται από τη χηµική αντίδραση. 

 
14. Ένα διάλυµα HCl εξουδετερώνεται πλήρως από ένα διάλυµα Ca (OH)2 αν: 

α. οι όγκοι των δύο διαλυµάτων που αναµειγνύονται είναι ίσοι 
β. οι αριθµοί mol του οξέος και της βάσης είναι ίσοι 
γ. οι µάζες του οξέος και της βάσης είναι ίσες 
δ. το τελικό διάλυµα περιέχει µία µόνο διαλυµένη ουσία. 

 
15. ∆ιάλυµα ∆1 ΝaOH έχει συγκέντρωση C1, ενώ διάλυµα ∆2 HCl έχει 

συγκέντρωση C2. 
i) Αν αραιώσουµε ορισµένο όγκο του διαλύµατος ∆1 µε διπλάσιο όγκο 
νερού, τότε για τη συγκέντρωση C3 του διαλύµατος που θα προκύψει θα 
ισχύει:  
α. C3 = 2C1  β. C3 = C1/2 γ. C3 = 3C1 δ. C3 = C1/3. 

ii) Αν το διάλυµα ∆1 έχει pH = x και το διάλυµα ∆2 έχει pH = y, για τις τιµές 
x, y θα ισχύει: 
α. x = 7, y = 7 β. x = 7, y < 7 γ. x > 7, y = 7 δ. x > 7, y < 7. 

iii) Αν αναµείξουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 τότε οι 
διαλυµένες ουσίες στο διάλυµα που θα προκύψει: 
α. είναι µόνο NaCl 
β. είναι NaCl και HCl 
γ. είναι NaCl και NaOH 
δ. εξαρτώνται από τις τιµές των συγκεντρώσεων C1 και C2 
ε. είναι NaOH και HCl. 
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16. Αν αναµείξουµε στοιχειοµετρικές ποσότητες Cl2 και Η2, τότε µετά την 
ολοκλήρωση της ποσοτικής αντίδρασης Cl2 + Η2 → 2ΗCl, στα προϊόντα θα 
υπάρχει: 
α. µόνο ΗCl γ. ΗCl και Cl2 
β. ΗCl και Η2 δ. ΗCl, Cl2 και Η2. 

 
17. Αν ορισµένος όγκος ενός διαλύµατος οξέος συγκέντρωσης C1 εξουδετερώ-

νεται από ίσο όγκο διαλύµατος NaOH συγκέντρωσης C2, τότε µεταξύ των 
συγκεντρώσεων C1 και C2 των δύο διαλυµάτων: 
α. ισχύει C1 < C2 γ. ισχύει C1 = C2 
β. ισχύει C1 > C2 δ. δε µπορεί να γίνει σύγκριση, διότι 

  η σχέση µεταξύ αυτών εξαρτάται από 
  το είδος του οξέος. 

 
18.  ∆ιαθέτουµε τρία διαλύµατα οξέων: 

∆1: διάλυµα Η2SO4 συγκέντρωσης C1. 
∆2: διάλυµα ΗNO3 συγκέντρωσης C2. 
∆3: διάλυµα Η3PO4 συγκέντρωσης C3. 
i) ∆ιαπιστώθηκε ότι για την εξουδετέρωση 10mL καθενός από τα τρία αυτά 
διαλύµατα καταναλώθηκε ίδια ποσότητα από ένα διάλυµα ΚΟΗ. Η 
διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι: 
α. C1 < C2 < C3  γ. C2 < C1 < C3 
β. C3 < C1 < C2  δ. C1 = C2 = C3. 

ii) Αν τα τρία παραπάνω διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3 είχαν την ίδια 
συγκέντρωση C, τότε οι όγκοι αυτών V1, V2 και V3 αντίστοιχα που θα 
εξουδετέρωναν την ίδια ποσότητα ΚΟΗ, θα συνδέονταν µε τις σχέσεις: 

α. 
2

1V
 = 

3

2V
 = V3  γ. 

3

3V
 = V2 = 

2

1V
 

β. 2V1 = 3V2 = V3  δ. 2V1 = V2 = 3V3. 
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4.2 Ερωτήσεις διάταξης 
 
1. Αν είναι γνωστό ότι το άτοµο του Na είναι 23 φορές βαρύτερο από το άτοµο 
του Η, να διατάξετε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόµενης σχετικής 
µοριακής µάζας: 
NaH2PO4, H2, PH3, H3PO4, Na2HPO4, H3PO3 και Na3PO4. 

 
2. 4g H2 περιέχουν α µόρια. 0,5mol Ο2 περιέχουν β µόρια. 5,6L NH3 υπό STP 
περιέχουν γ µόρια. 46g ΝΟ2 περιέχουν δ µόρια. 
Να διατάξετε τους αριθµούς α, β, γ και δ κατά αύξουσα σειρά. ∆ίνονται οι 
σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, Ν:14, Ο:16. 

 
3. Σε τέσσερα όµοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται αντίστοιχα τα αέρια 

C2H6, O2, CH4 και ΝΗ3 και ασκούν την ίδια πίεση στην ίδια θερµοκρασία. 
∆ιατάξτε ξανά τα δοχεία αυτά κατά σειρά αυξανόµενης µάζας του αερίου 
που περιέχουν, µε πρώτο το δοχείο που περιέχει το αέριο µε τη µικρότερη 
µάζα. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1, Ν:14. 

 
4. Σε τέσσερα όµοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται αντίστοιχα 2g C2H6, 2g O2, 

2g CH4 και 2g ΝΗ3 και ασκούν την ίδια πίεση στην ίδια θερµοκρασία. Να 
διατάξετε τα τέσσερα αυτά δοχεία κατά σειρά αυξανόµενου όγκου. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η=1, Ν=14. 
 

5. Σε τέσσερα όµοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται αντίστοιχα 3g CO, 3g C2H2, 
3g O2 και 3g CO2 στην ίδια θερµοκρασία. Να διατάξετε τα τέσσερα αυτά δοχεία 
κατά σειρά αυξανόµενης πίεσης που ασκεί το αέριο που περιέχεται σ� αυτά. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ο:16. 

 
6. Σε τρία όµοια δοχεία Α, Β και Γ περιέχονται ίσες µάζες των ενώσεων CH2O, 

CO και CH2O2 αντίστοιχα σε αέρια κατάστασης και στην ίδια θερµοκρασία. 
Να διατάξετε τα τρία αυτά δοχεία κατά σειρά αυξανόµενης πίεσης των 
αερίων που βρίσκονται σ� αυτά. 
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4.3 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1. Σε τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται αντίστοιχα: 6,4g O2, 0,3mol 

CO2, 14g N2 και 0,4mol CH4 που ασκούν την ίδια πίεση στην ίδια 
θερµοκρασία. 
Να αντιστοιχήσετε κάθε δοχείο της στήλης (Ι) µε τον όγκο του που 
περιέχεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
 Α 1L 
 Β 0,4L 
 Γ 0,6L 
 ∆ 0,8L 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1, Ν:14. 

 
2. Να γίνει αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στις 
παρακάτω στήλες: 

 Μάζα αερίου Αριθµός mol Όγκος σε STP/L Αριθµός µορίων 
 0,4g H2 0,5 4,48 3,0 . 1023 
 17,6g CO2 0,4 11,20 2,4 . 1023 
 10g Ne 0,2 8,96 1,2 . 1023 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, C:12, Ο:16, Νe:20. 
 

3. Σε τέσσερα όµοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται αντίστοιχα: 6,4g O2, 14g 
N2, 0,3mol CO2 και 0,4mol CH4 στην ίδια θερµοκρασία. 
Να αντιστοιχήσετε κάθε δοχείο της στήλης (Ι) µε την πίεση που ασκεί το 
αέριο που περιέχει και περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 

 
 (Ι) (ΙΙ) 
 Α 1atm 
 Β 0,8atm 
 Γ 0,4atm 
 ∆ 0,6atm 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ν=14, Ο:16, Η:1. 
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4. Το καθένα από πέντε όµοια δοχεία περιέχει στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 
θερµοκρασίας ένα από τα αέρια της στήλης (Ι) η µάζα του οποίου 
περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 
Να αντιστοιχήσετε το κάθε αέριο της στήλης (Ι) µε τη µάζα του που 
περιέχεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι)  (ΙΙ) 
 H2 8,8g 
 CO2 3,4g 
 HCl 0,4g 
 NH3 6,8g 
 H2S 7,3g 
 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, C:12, O:16, Ν=14, 
Cl:35,5. S:32. 

 
5. Σε ορισµένες συνθήκες η πυκνότητα του υδρογόνου βρέθηκε ίση µε 0,1g/L. 
Να γίνει αντιστοίχηση µεταξύ του κάθε αερίου της στήλης (Ι) µε την τιµή της 
πυκνότητάς του που αναφέρεται στη στήλη (ΙΙ). Οι πυκνότητες και των επτά 
αερίων µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. 

 (Ι) (ΙΙ) 
 CO2 3,2g/L 
 CΗ4 2,2g/L 
 SO2 0,8g/L 
 άζωτο 1,6g/L 
 οξυγόνο 0,2g/L 
 ήλιο 1,4g/L 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1, S:32, 
He:4, Ν:14. 
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6. Το καθένα από τα τέσσερα, ίσου όγκου δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχει 16g 
κάποιου από τα αέρια CH4, H2, O2 και He. 

 
P1 = 24 atm P2 = 3 atm P3 = 1,5 atm P4 = 12 atm 
θ = 270 °C θ = 270 °C θ = 270 °C θ = 270 °C 
m = 16g, V m = 16g, V m = 16g, V m = 16g, V 

 
(Α) (Β) (Γ) (∆) 

 
Με βάση τα δεδοµένα που αναγράφονται στα δοχεία, προκύπτει ότι: 

Το δοχείο Α περιέχει το αέριο ..................... . 
Το δοχείο Β περιέχει το αέριο ..................... . 
Το δοχείο Γ περιέχει το αέριο ..................... . 
Το δοχείο ∆ περιέχει το αέριο ..................... . 

 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ο:16, He:4. 

 
7. Τέσσερα διαλύµατα ∆1, ∆2, ∆2 και ∆4 έχουν ίδιο όγκο V και συγκεντρώσεις 

0,20Μ, 0,40Μ, 0,50Μ και 0,80Μ αντίστοιχα. Να αντιστοιχήσετε κάθε 
διάλυµα στήλης (Ι) µε τον αριθµό mol της διαλυµένης ουσίας που περιέχει 
και περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ): 

 (Ι) (ΙΙ) 
 ∆1 0,08mol 
 ∆2 0,10mol 
 ∆3 0,04mol 
 ∆4 0,16mol 
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4.4 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες ............................ και ........................ 
περιέχουν τον ίδιο αριθµό ............................... . 

 
2.  Συµπληρώστε τα κενά του παρακάτω πίνακα, που αφορούν τα αέρια τα 
οποία αναγράφονται στην πρώτη στήλη. 

 m/g όγκος σε STP/L αριθµός mol αριθµός µορίων 
CO    12,04 ⋅ 1023 
Cl2  11,2   
H2S 34    

 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Cl:35,5, Η:1, 
S:32. 

 
3.  Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας αερίου διατηρώντας τη 
θερµοκρασία του σταθερή, η πίεσή του θα ................................................ . Αν 
διπλασιάσουµε τη θερµοκρασία Τ ορισµένης ποσότητας αερίου διατηρώντας 
σταθερό τον όγκο του, η πίεσή του θα .................................... . Αν 
διπλασιάσουµε τη θερµοκρασία Τ ορισµένης ποσότητας αερίου διατηρώντας 
σταθερή την πίεσή του, ο όγκος του θα .................................. . 

 
4.  Αν αραιώσουµε V1L ενός διαλύµατος συγκέντρωσης C1 µε V2L νερού, το 
διάλυµα που προκύπτει θα έχει όγκο V = ............................. , o αριθµός mol 
της διαλυµένης ουσίας που θα περιέχεται σ� αυτό θα είναι n = ............... και η 
συγκέντρωσή του θα είναι C2 = ....................................... . 

 
5.  Αν αναµείξουµε V1L διαλύµατος NaOH συγκέντρωσης C1 = 0,10M µε V2L 
διαλύµατος NaOH συγκέντρωσης C2 = 0,50M, το διάλυµα που προκύπτει θα 
έχει όγκο V = ............................... και συγκέντρωση C η οποία δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη από ................... , ούτε µικρότερη από ........................... . 
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6.  Το Ν2 και το Η2 αντιδρούν σε κατάλληλες συνθήκες σύµφωνα µε την 
εξίσωση: Ν2 + 3Η2 → 2ΝΗ3 
i) 0,2mol Ν2 αντιδρούν µε ............mol Η2 και παράγονται ........mol ΝΗ3 
ii) .....L N2 αντιδρούν µε ........L H2 και παράγονται 0,20L NH3 στις ίδιες 
συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. 

iii) Αν αναµείξουµε 0,4mol N2 µε 1,2mol H2 θα αντιδράσουν πλήρως και θα 
παραχθούν ........... mol NH3. Στην περίπτωση αυτή οι αρχικές ποσότητες 
που αναµείξαµε ονοµάζονται .................................. . 

iv) Αν αναµείξουµε 0,4mol N2 µε 0,6mol H2 θα αντιδράσουν πλήρως ......mol 
........ µε ........mol .......... και θα παραχθούν .......... mol NH3, ενώ θα 
περισσέψουν .....mol ...... . 

 
4.5  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω εννοιών: 
α. Σχετική ατοµική µάζα (ή ατοµικό βάρος) στοιχείου 
β. Σχετική µοριακή µάζα (ή µοριακό βάρος) στοιχείου ή χηµικής ένωσης. 

 
2.  Σε ποιες κατηγορίες σωµάτων αναφέρονται οι έννοιες «σχετική ατοµική 

µάζα» και «σχετική µοριακή µάζα» και πώς ορίζονται οι έννοιες αυτές; 
 
3.  Τι εννοούµε όταν λέµε ότι η σχετική ατοµική µάζα του Fe είναι 56 και τι 
όταν λέµε ότι η σχετική µοριακή µάζα του H2O είναι 18; 

 
4.  Πόσα άτοµα περιέχει 1mol ατόµων υδρογόνου και πόσα 1mol µορίων 
υδρογόνου; 

 
5.  Πώς ορίζεται ο γραµµοµοριακός όγκος των αερίων (Vm) και ποια είναι η 
τιµή του σε πρότυπες συνθήκες (STP); 

 
6.  Γράψτε την καταστατική εξίσωση των αερίων και εξηγήστε τι παριστάνει 
καθένα από τα σύµβολα που αυτή περιλαµβάνει. 
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7.  Χρησιµοποιείστε την καταστατική εξίσωση των αερίων και βρείτε την τιµή 
και τις µονάδες µέτρησης της σταθεράς των αερίων (R). 

 
8.  Πώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση (C) ενός διαλύµατος όταν το 
αραιώσουµε; Αν συνεχίζουµε την αραίωση σε ποια οριακή τιµή θα τείνει η 
τιµή της; 

 
9.  Πώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση (C) ενός διαλύµατος NaCl όταν 
εξατµίζουµε νερό µε σταθερή θερµοκρασία; 

 
10.  Τι εκφράζουν οι συντελεστές των χηµικών ουσιών σε µια χηµική εξίσωση; 
 
11.  Πότε λέµε ότι οι δύο ουσίες Α και Β που αντιδρούν βρίσκονται σε 

«στοιχειοµετρική αναλογία»; 
 
 
4.6  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Η µάζα κάθε ατόµου ενός στοιχείου Α είναι διπλάσια από τη µάζα του 

ατόµου C12
6 , ενώ το κάθε µόριο µιας ένωσης Β είναι 7,5 φορές βαρύτερο από 

το άτοµο του στοιχείου Α. Να υπολογίσετε την τιµή της σχετικής ατοµικής 
µάζας του στοιχείου Α καθώς και της σχετικής µοριακής µάζας της ένωσης 
Β. 

 
2.  Αν η µάζα του µορίου της ένωσης C2H4O είναι 44 φορές µεγαλύτερη από το 

1/12 της µάζας του ατόµου C12
6  και η µάζα του µορίου της ένωσης HCN 

είναι 2,25 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα του ατόµου C12
6 , να υπολογιστεί η 

σχετική µοριακή µάζα της ένωσης C3H5NO. 
 
3.  Να εξετάσετε αν υπάρχει στοιχείο µε σχετική ατοµική µάζα 0,95. 
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4.  Να εξετάσετε ποιο χηµικό µέγεθος εκφράζει ο καθένας από τους παρακάτω 
λόγους: 

λ1 
Cατόµου  ενός µάζα
Σ στοιχείου ατόµων 12 µάζα

12
6

= , 

λ2 
αυτού στοιχείου  τουµορίων N µάζα

Σ στοιχείου  ποσότηταςορισµένης µάζα
Α

=  

 
5.  Τι εκφράζει η σταθερά του Avogadro, πώς συµβολίζεται και ποια είναι η 
τιµή της; 
Να υπολογιστεί ο αριθµός µορίων που περιέχονται σε 8,8g CO2. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16. 

 
6.  Να διατυπώσετε την υπόθεση του Avogadro και µε βάση την υπόθεση αυτή 
να αποδείξετε ότι 1mol οποιουδήποτε αερίου σώµατος έχει σταθερό όγκο σε 
σταθερές συνθήκες. Ποια είναι η τιµή του όγκου αυτού σε πρότυπες 
συνθήκες (STP); 

 
7.  α. Από τι εξαρτάται η τιµή του όγκου 1mol αερίου (Vm) και ποια είναι αυτή 

σε πρότυπες συνθήκες (STP); 
β. Να υπολογιστεί ο Vm σε θερµοκρασία 27,3 °C και πίεση 2atm. 

 
8.  Χρησιµοποιήστε την καταστατική εξίσωση των αερίων και βρείτε τη σχέση 
που εκφράζει την πυκνότητα ενός αερίου σε συνάρτηση µε την πίεση, τη 
θερµοκρασία και τη µοριακή του µάζα. 

 
9. Χρησιµοποιήστε την καταστατική εξίσωση των αερίων και βρείτε τη σχέση 

µε την οποία µπορούµε να υπολογίσουµε τη µοριακή µάζα (µοριακό βάρος) 
ενός αερίου, αν γνωρίζουµε τη µάζα του m, τον όγκο του V, την πίεση P και 
τη θερµοκρασία Τ. 
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10. Ορισµένη ποσότητα αερίου σε θερµοκρασία Τ1 έχει όγκο V1 και ασκεί πίεση 
P1. Η ίδια ποσότητα του αερίου αυτού σε θερµοκρασία Τ2 έχει όγκο V2 και 
ασκεί πίεση P2. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τα µεγέθη Τ1, V1, P1 της 
µιας κατάστασης του αερίου µε τα µεγέθη Τ2, V2, P2 της δεύτερης 
κατάστασής του. 

 
11. Χρησιµοποιήστε την καταστατική εξίσωση των αερίων για να αποδείξετε ότι 

για ορισµένη ποσότητα ενός αερίου: 
α. υπό σταθερή θερµοκρασία η πίεσή του µεταβάλλεται αντιστρόφως ανά-
λογα µε τον όγκο 

β. υπό σταθερό όγκο η πίεσή του µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία Τ. 
γ. υπό σταθερή πίεση ο όγκος του µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θερµοκρασία Τ. 

 
12. Τρία διαλύµατα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) ∆1, ∆2 και ∆3 έχουν 

αντίστοιχα περιεκτικότητες 20% w/w, 20% w/v και 2Μ. 
α. Τι πληροφορίες δίνουν αυτές οι εκφράσεις περιεκτικότητας για τα τρία 
διαλύµατα; 

β. Αν το διάλυµα ∆1 έχει πυκνότητα 1,15 g/mL, ποιο από τα διαλύµατα ∆1 
και ∆2 είναι πυκνότερο, δηλαδή έχει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση; 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Na:23, H:1, Ο:16. 
 

13. Ένα διάλυµα άλατος θερµαίνεται µέχρι να βράσει. Κατά τη διάρκεια του 
βρασµού του διαλύµατος, η συγκέντρωσή του αυξάνεται λόγω εξαέρωσης 
νερού. Η αύξηση όµως αυτή της συγκέντρωσης του διαλύµατος διακόπτεται 
κάποια χρονική στιγµή, µετά από την οποία αποκτά σταθερή τιµή C0, αν και 
συνεχίζεται ο βρασµός. 
α. Πώς εξηγείται το φαινόµενο αυτό; 
β. Από τι καθορίζεται η τιµή της C0; 

 
14. ∆ιαλύουµε σε ορισµένη ποσότητα νερού 0,1mol Ca(OH)2 και 0,1mol ΗΝΟ3 

ώστε να προκύψει διάλυµα όγκου 2L. Να εξετάσετε: 
α. Ποιες ουσίες θα υπάρχουν τελικά στο διάλυµα; 
β. Ποια θα είναι η συγκέντρωση κάθε µιας απ� αυτές στο διάλυµα; 
γ. Αν προσθέσουµε στο τελικό διάλυµα µερικές σταγόνες µπλε βάµµατος 
του ηλιοτροπίου, τι χρώµα θα αποκτήσει το διάλυµα και για ποιο λόγο; 
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15. ∆ιαθέτουµε τρία διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3 που περιέχουν αντίστοιχα 1mol 
HCl, 1mol NaOH και 1mol AgNO3. 
i) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγµατο-
ποιηθούν στις εξής περιπτώσεις: 
α. αν αναµείξουµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 και στο µείγµα που θα 
προκύψει προσθέσουµε το διάλυµα ∆3 

β. αν αναµείξουµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆3 και στο µείγµα που θα 
προκύψει προσθέσουµε το διάλυµα ∆2 

γ. αν αναµείξουµε τα διαλύµατα ∆2 και ∆3 και στο µείγµα που θα 
προκύψει προσθέσουµε το διάλυµα ∆1. 

ii) Να αιτιολογήσετε την πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω αντιδράσεων 
και να γράψετε ποια θα είναι η διαλυµένη ουσία που θα υπάρχει τελικά 
στο διάλυµα σε κάθε περίπτωση. 

 
4.7  Ερωτήσεις τύπου "σωστό - λάθος" µε αιτιολόγηση 
Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 
 

1.  Η σχετική ατοµική µάζα ενός στοιχείου είναι µεγαλύτερη ή ίση από τον 
ατοµικό αριθµό του στοιχείου αυτού. 

 
2.  Αν τα στοιχεία Α και Β έχουν αντίστοιχα σχετικές ατοµικές µάζες 14 και 16, 
τότε η σχετική µοριακή µάζα κάθε ένωσης µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων 
είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 30. 

 
3.  Η σχετική µοριακή µάζα της ένωσης µεταξύ δύο στοιχείων Α και Β είναι 
πάντα ίσο µε το άθροισµα των σχετικών ατοµικών µαζών των δύο αυτών 
στοιχείων. 

 
4.  Μεταξύ δύο χηµικών ενώσεων µεγαλύτερη σχετική µοριακή µάζα έχει 
εκείνη που αποτελείται από τα περισσότερα στοιχεία. 
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5.  Το χλώριο είναι µείγµα των ισοτόπων Cl35
17  και Cl37

17  µε αναλογία ατόµων 

3:1 αντίστοιχα. Άρα 1mol χλωρίου έχει µάζα 71g. 
 
6.  1mol µορίων CO2 περιέχει 1 άτοµο C και 2 άτοµα Ο. 
 
7.  1mol µορίων οποιασδήποτε αέριας ουσίας έχει όγκο 22,4L. 
 
8.  2L υδρογόνου σε ορισµένες συνθήκες έχουν τον ίδιο αριθµό µορίων µε 
αυτόν που περιέχεται σε 2L NΗ3 στις ίδιες συνθήκες. 

 
9.  Η αναλογία των όγκων δύο αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 
θερµοκρασίας είναι ίση µε την αναλογία των mol µορίων των αερίων αυτών. 

 
10.  Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας ενός αερίου µε σταθερή 

τη θερµοκρασία, η πίεσή του θα διπλασιαστεί. 
 
11.  Για να διπλασιάσουµε ταυτόχρονα τον όγκο και την πίεση ορισµένης 

ποσότητας ενός αερίου θα πρέπει να διπλασιάσουµε τη θερµοκρασία Τ. 
 

12.  Αν διπλασιάσουµε τη θερµοκρασία Τ ορισµένης ποσότητας αερίου 
διατηρώντας σταθερή την πίεσή του, η πυκνότητά του θα υποδιπλασιαστεί. 

 
13.  Όταν αραιώσουµε ένα διάλυµα µε προσθήκη διαλύτη, η συγκέντρωσή του θα 

ελαττωθεί. 
 

14.  Σε κάθε χηµική αντίδραση το πλήθος των mol των ουσιών που παράγονται 
είναι πάντα ίσο µε το πλήθος των mol των ουσιών που αντέδρασαν. 

 
15.  Αν σε µια χηµική αντίδραση τόσο τα αντιδρώντα, όσο και τα προϊόντα αυτής 

είναι αέρια σώµατα, τότε η ολική πίεση των αερίων πριν και µετά την 
αντίδραση έχει την ίδια τιµή, εφόσον η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σε 
κλειστό δοχείο µε σταθερά τοιχώµατα και η θερµοκρασία δε µεταβλήθηκε. 
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4.8  Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων µορφών 
1.  Η µάζα ενός µορίου CH4 είναι ίση µε: 
α. 6,02 ⋅ 1023g β. 2,66 ⋅ 10-23g γ. 16g δ. 0,32g 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε την απόρριψη των τριών άλλων. 

 
2. α. Να κατατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης σχετικής µοριακής µάζας τα 

παρακάτω σώµατα. ∆εν είναι απαραίτητη η γνώση των σχετικών 
ατοµικών µαζών των στοιχείων: 

 Η2Ο, CH4O, H2, (NH2)2CO, (NH4)2CO3 

 ................, ................, ................, ................, ................ 
β. ∆ώστε µια σύντοµη εξήγηση για την κατάταξη που κάνατε. 
 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα, αφού υπολογίσετε τις 
σχετικές ατοµικές µάζες των τριών στοιχείων (Ν, Ο, Ca), µε βάση τα 
δεδοµένα που αναγράφονται σ� αυτόν. 

µοριακός τύπος Ca3N2 CaO N2Ο5 Ca(NO3)2 NO2 NO 
µοριακή µάζα  56   46 30 

 
4. i) Τα διατοµικά στοιχεία Α και Β έχουν µοριακές µάζες 2 και 28 αντίστοιχα. 

Η σχετική µοριακή µάζα µιας ένωσης µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων 
µπορεί να είναι: (βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση) 

 α. 12 β. 14 γ. 17 δ. 36,5 
ii) Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους απορρίψατε τις υπόλοιπες τρεις 
απαντήσεις. 

 
5. i) Ποια ζεύγη από τα παρακάτω αέρια είναι δυνατό να έχουν συγχρόνως την 

ίδια µάζα, την ίδια πίεση, τον ίδιο όγκο και την ίδια θερµοκρασία; 
 CO2 N2 C3H8 CO CH4 O2 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ο:16, Ν:14. 

ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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6. Στο παρακάτω σχήµα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις (α) και (β) του 
όγκου των αερίων Α και Β αντίστοιχα µετρηµένου σε πρότυπες συνθήκες 
(STP), σε συνάρτηση µε τη µάζα τους. 

 
 V/L (β) 
    112 
  (α) 
  

 0 70 140 m/g 

i)  Να υπολογίσετε τη σχετική µοριακή µάζα του αερίου Α. 
ii)  Το αέριο Β στο οποίο αναφέρεται η γραφική παράσταση (β) είναι: 

 α. Η2 β. C2H4 γ. CΟ2 δ. Η2S ε. O2 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, C:12, Ο:16, S:32. 
 

7. i) Σε θερµοκρασία 0 °C και πίεση 2atm το υγρό νερό έχει πυκνότητα p = 
1g/cm3. Στις συνθήκες αυτές 1mol νερού έχει όγκο: 

 α. 22,4L β. 11,2L γ. 17cm3 δ. 18cm3 ε. 1cm3 
ii) Ο όγκος 1mol υδρατµών σε θερµοκρασία 273 °C και πίεση 0,5atm είναι 

.................... . Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 
8. i) 1mol Η2S σε θερµοκρασία 273°C και πίεση 0,5atm έχει µάζα: 
 α. 8,5g β. 136g γ. 17g δ. 34g 

και καταλαµβάνει όγκο: 
 α. 44,8L β. 22,4L γ. 11,2L δ. 89,6L 
Βάλτε σε κύκλο τα γράµµατα που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις. 
ii) Αιτιολογήστε την επιλογή σας για κάθε µία από τις δύο ερωτήσεις. 
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9. i) Η τιµή του λόγου λ = 
STP σε Η 1mol όγκος

STP σε CH όγκος
2

4  εκφράζει: 

α. το λόγο των σχετικών µοριακών µαζών των δύο αερίων 
β. τη σταθερά του Avogadro 
γ. τον αριθµό mol του CH4 
δ. τον αριθµό mol του Η2 
ε. τίποτε απολύτως, διότι ο αριθµητής και ο παρονοµαστής του κλάσµατος 
αναφέρονται σε διαφορετικά αέρια. 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
ii)  ∆ικαιολογήστε την επιλογή σας γι� αυτή την πρόταση. 

 
10. Το µόριο του CO είναι 28 φορές βαρύτερο από το 1/12 της µάζας του 

ατόµου C12
6 . 

i) 1mol CO σε πρότυπες συνθήκες έχει όγκο ......L, µάζα .......g και πυκνότητα   
ρ = ....g/L. 

ii) Σε πίεση 1 atm και θερµοκρασία 227 °C η πυκνότητα του CO είναι ρ1 ενώ 
σε πίεση 2atm και θερµοκρασία 273Κ είναι ρ2. 

 Να κατατάξετε τις πυκνότητες ρ, ρ1 και ρ2 κατά αύξουσα τιµή. 
iii) Να αιτιολογήσετε την κατάταξη που κάνατε. 

 
11. i) Ο χώρος (Α) όγκου V περιέχει Η2 πίεσης P, πυκνότητας ρ και θερµοκρασίας 

Τ, ενώ ο χώρος (B) είναι κενός. Το σύστηµα είναι θερµικά µονωµένο. 
∆ 

(Α) (Β) 

Αν τραβήξουµε το διάφραγµα ∆, το υδρογόνο τελικά θα αποκτήσει: 
α. πίεση P/2, θερµοκρασία Τ και πυκνότητα 2ρ 
β. πίεση P/2, θερµοκρασία Τ και πυκνότητα ρ 
γ. πίεση 2P, θερµοκρασία Τ και πυκνότητα ρ/2 
δ. πίεση P/2, θερµοκρασία Τ και πυκνότητα ρ/2 
ε. πίεση P, θερµοκρασία Τ/2 και πυκνότητα ρ/2 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
ii) Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 
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12. i) ∆ιαθέτουµε ένα διάλυµα NaOH (∆1) και ένα διάλυµα ΚΟΗ (∆2) της ίδιας 
συγκέντρωσης C. Για τις % w/v περιεκτικότητες των δύο αυτών 
διαλυµάτων ισχύει ότι: 
α. είναι ίσες 
β. είναι µεγαλύτερη του ∆1 
γ. είναι µεγαλύτερη του ∆2 
δ. δεν µπορούµε να τις συγκρίνουµε, διότι δεν είναι επαρκή τα δεδοµένα. 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε την επιλογή σας 
ii) Αν αναµείξουµε ίσους όγκους από τα παραπάνω διαλύµατα (∆1 και ∆2), 
το διάλυµα ∆ που θα προκύψει θα έχει συγκεντρώσεις C1 και C2 ως προς 
το NaOH και το ΚΟΗ, αντίστοιχα, ίσες µε: 
α. C1 = C/2, C2 = 2C γ. C1 = 2C, C2 = 2C 
β. C1 = 2C, C2 = C/2 δ. C1 = C/2, C2 = C/2. 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

13.  Ένας µαθητής ανέµειξε στο εργαστήριο διάλυµα NaOH συγκέντρωσης        
C1 = 0,05Μ µε διάλυµα NaOH συγκέντρωση C2 = 0,2Μ. Στη συνέχεια 
προσπάθησε αρκετές φορές να υπολογίσει τη συγκέντρωση C του 
διαλύµατος που προέκυψε από την ανάµειξη και βρήκε τα εξής τέσσερα 
διαφορετικά αποτελέσµατα: 
 C = 0,4M, C = 0,04M, C = 0,05M και C = 0,1M 
i) Ποιες από τις τιµές αυτές έπρεπε να απορρίψει ο µαθητής και για ποιο 
λόγο; 

ii) Αν υποτεθεί ότι η µία από τις τέσσερις απαντήσεις είναι σωστή, τότε για 
τους όγκους V1 και V2 που αναµείχθηκαν ισχύει η σχέση: 

 α. V1 < V2 β. V1 > V2 γ. V1 = V2. 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε την επιλογή σας. 
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14. Τρία διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3 περιέχουν αντίστοιχα τα παρακάτω διαλυµένα 
σώµατα: NaHSO3, NaOH και NaHSO4. Τα τρία αυτά διαλύµατα έχουν την 
ίδια % w/v περιεκτικότητα. Για τις συγκεντρώσεις C1, C2 και C3 αντίστοιχα 
των τριών αυτών διαλυµάτων ισχύει: 
α. C1 = C2 = C3   γ. C2 < C1 < C3   β.  C1 < C2 < C3        δ. C3 < C1 < C2. 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

 
15. Τέσσερα διαλύµατα ∆1, ∆2, ∆3 και ∆4 παρασκευάστηκαν ως εξής: 

Το διάλυµα ∆1 µε διαβίβαση 2,24L HCl υπό STP σε νερό, οπότε προέκυψε 
διάλυµα όγκου 1L. 
Το διάλυµα ∆2 µε αραίωση 100mL του διαλύµατος ∆1 µε 100mL H2O. 
Το διάλυµα ∆3 µε ανάµειξη 100mL του διαλύµατος ∆1 και 100mL του 
διαλύµατος ∆2. 
Το διάλυµα ∆4 µε διαβίβαση 1,12L HCl υπό STP σε 500mL του διαλύµατος 
∆1, οπότε προέκυψε διάλυµα όγκου 500mL. 
α. Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης συγκέντρωσης τα τέσσερα αυτά 
διαλύµατα (δεν απαιτούνται για το σκοπό αυτό αριθµητικοί υπολογισµοί). 

β. Αντιστοιχήστε το κάθε διάλυµα της στήλης (Ι) µε τις ποσότητες ενός 
διαλύµατος NaOH 0,5Μ της στήλης (ΙΙ), έτσι ώστε αν αναµειχθούν τα 
διαλύµατα που αντιστοιχίζονται να προκύπτουν ουδέτερα διαλύµατα. 

 (Ι) (ΙΙ) 
 100mL διαλύµατος ∆1 20mL 
 100mL διαλύµατος ∆2 10mL 
 100mL διαλύµατος ∆3 40mL 
 100mL διαλύµατος ∆4 15mL 
 

16. i) Αν x mL διαλύµατος HCl συγκέντρωσης C εξουδετερώνονται πλήρως 
 από ψ mL διαλύµατος Ca(OH)2 της ίδιας συγκέντρωσης C, τότε για τους 
 αριθµούς x, ψ ισχύει: 
α. x > ψ β. x < ψ γ. x = ψ δ. ψ = 2x. 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
ii)  Αν αντικατασταθεί το πρώτο από τα παραπάνω διαλύµατα µε διάλυµα 

H3PO4 της ίδιας συγκέντρωσης C, ποια σχέση θα συνδέει τότε τους 
αριθµούς x, ψ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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17. Ένα διάλυµα HCl (∆1) έχει όξινη γεύση, µετατρέπει σε κόκκινο το µπλε 
βάµµα του ηλιοτροπίου και αντιδρά µε ψευδάργυρο ελευθερώνοντας αέριο 
Η2. Ένα διάλυµα ΝaOH (∆2) µετατρέπει σε µπλε το κόκκινο βάµµα του 
ηλιοτροπίου και αντιδρά µε HCl. 
i) Πού οφείλονται οι παραπάνω ιδιότητες των διαλυµάτων ∆1 και ∆2; 
ii) Να αναφέρετε άλλα δύο διαλύµατα που να έχουν τις ιδιότητες του ∆1 και 
άλλα δύο που να έχουν τις ιδιότητες του ∆2, που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

iii) Αν τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 περιέχουν 1mol HCl και 1mol NaOH 
αντίστοιχα και αναµειχθούν, τότε το διάλυµα που θα προκύψει από την 
ανάµειξη αυτή: 
α. θα έχει τις ιδιότητες του διαλύµατος ∆1 
β. θα έχει τις ιδιότητες του διαλύµατος ∆2 
γ. θα έχει ορισµένες από τις ιδιότητες του ∆1 και ορισµένες του ∆2 
δ. δε θα έχει καµιά από τις ιδιότητες των διαλυµάτων ∆1 και ∆2. 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

 
18. Στη στήλη (Ι) περιέχονται οι όγκοι και οι συγκεντρώσεις τεσσάρων 

διαλυµάτων οξέων οι οποίοι εξουδετερώνονται από τους όγκους ενός 
διαλύµατος NaOH που περιέχονται στη στήλη (ΙΙΙ). Η στήλη (ΙΙ) 
περιλαµβάνει τον αριθµό mol του κάθε οξέος που περιέχεται στο αντίστοιχο 
διάλυµα. 

 (Ι) (ΙΙ) (III) 
όγκος διαλύµατος οξέος αριθµός mol οξέος όγκος διαλ/τος NaOH 
20mL διαλύµατος ΗΝΟ3 0,2Μ 0,02 12mL 
30mL διαλύµατος Η2SΟ4 0,1Μ 0,004 8mL 
40mL διαλύµατος ΗCl 0,5Μ 0,003 40mL 
10mL διαλύµατος Η3PΟ4 0,1Μ 0,001 6mL 
i)  Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων των στηλών (Ι), (ΙΙ) και 

(ΙΙΙ). 
ii)  Να βρεθεί η συγκέντρωση C του διαλύµατος NaOH. 
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4.9  Ασκήσεις - Προβλήµατα 
1.  Να υπολογίσετε: 
α) τον αριθµό ατόµων οξυγόνου που περιέχονται σε 22g CO2 
β) τον όγκο του CO σε STP που περιέχει τον ίδιο αριθµό ατόµων οξυγόνου 

µε αυτόν που περιέχεται στα 22g CO2 
γ) τη µάζα των υδρατµών που έχει τον ίδιο όγκο σε STP µε την παραπάνω 
ποσότητα CO2. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1. 
 
2. 672mL µιας αέριας χηµικής ένωσης Α που αποτελείται από Ν και Ο, µετρη-

µένα σε πρότυπες συνθήκες (STP), έχουν µάζα 1,38g και περιέχουν 0,42g 
αζώτου. Να υπολογισθούν: 
α) η σχετική µοριακή µάζα (µοριακό βάρος) του αερίου Α 
β) ο αριθµός mol ατόµων Ν και ο αριθµός mol ατόµων O που περιέχονται 
στα 1,38g του αερίου Α και 

γ) να βρεθεί ο µοριακός τύπος του αερίου Α. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ν:14, Ο:16. 
 

3. Ο αέρας δεχόµαστε ότι είναι µείγµα που περιέχει Ν2 και Ο2. 112L αέρα σε 
πρότυπες συνθήκες έχουν µάζα 144g. Να υπολογισθούν: 
α) η % w/v περιεκτικότητα του αέρα ως προς το Ν2 και ως προς το Ο2; 
β) η % w/w περιεκτικότητα του αέρα ως προς το Ν2 και ως προς το Ο2; 
γ) η µάζα που έχουν 5,6L αέρα, µετρηµένα σε πρότυπες συνθήκες; 
δ) τα συνολικά µόρια των αερίων που περιέχονται σε 11,2L αέρα, 

µετρηµένα σε STP; 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ν:14, Ο:16. 

 
4.  Να υπολογίσετε: 
 i) τον όγκο που καταλαµβάνουν 5,6g CO: 

α) σε πρότυπες συνθήκες 
β) σε θερµοκρασία 227 °C και πίεση 380mmHg 
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ii) την πυκνότητα του CO: 
α) σε πρότυπες συνθήκες 
β) σε θερµοκρασία 227 °C και πίεση 380mmHg 

iii) τον αριθµό µορίων που περιέχονται σε 4,1L CO µετρηµένα σε θερµοκρα-
σία 227 °C και πίεση 570mmHg. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16. 
 
5. Σε δοχείο σταθερού όγκου 16,4L βρίσκεται ένα αέριο χηµικό στοιχείο Α σε 
θερµοκρασία 227 °C και πίεση 950mmHg. Το αέριο αυτό έχει µάζα 1g και 
αποτελείται από 6,02 ⋅ 1023 άτοµα. Να υπολογίσετε: 
α) τη σχετική µοριακή µάζα του αερίου Α 
β) τον αριθµό µορίων του αερίου Α που περιέχονται στο δοχείο 
γ) τον αριθµό ατόµων που αποτελούν το µόριο του αερίου Α. Ποιο κατά την 
άποψή σας είναι το αέριο Α; 

δ) την πίεση που θα ασκείται στο δοχείο όταν ψυχθεί στους 27 °C. 
 
6. Ορισµένη ποσότητα CO2 έχει όγκο 600cm3 σε πίεση 4,1atm και θερµοκρασία 

27 °C. Να υπολογισθούν: 
α) η µάζα του CO2 και ο αριθµός mol των ατόµων του άνθρακα που 
περιέχεται στην ποσότητα αυτή του CO2 

β) ο όγκος που καταλαµβάνει η παραπάνω ποσότητα του CO2 σε STP 
γ) η πυκνότητα του CO2 i) σε STP και ii) σε πίεση 4,1atm και θερµοκρασία 

27 °C. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16. 

 
7. Μία αέρια χηµική ένωση Α που αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο 

(υδρογονάνθρακας) έχει πυκνότητα σε STP, 2,5g/L. 
α) Ποια είναι η σχετική µοριακή µάζα αυτού του υδρογονάνθρακα Α; 
β) Πόση είναι η πυκνότητα του υδρογονάνθρακα αυτού σε πίεση 2atm και 
θερµοκρασία 27 °C; 

γ) Αν σε κάθε µόριο της ένωσης Α περιέχονται 4 άτοµα άνθρακα, βρείτε το 
µοριακό της τύπο. 

δ) Από πόσα g C και από πόσα g Η αποτελούνται 100g του υδρογονάνθρακα Α; 
Σχετικές ατοµικές µάζες: C:12, Η:1. 
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8. Σε ένα κενό δοχείο σταθερού όγκου 16,4L εισάγονται 16g οξυγόνου. Να 
υπολογίσετε: 
α) την πίεση του οξυγόνου σε θερµοκρασία 27 °C 
β) τη θερµοκρασία που πρέπει να αποκτήσει το οξυγόνο, ώστε η πίεσή του 
να γίνει 0,8atm. 

∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του οξυγόνου: 16. 
 
9. Ένα ισοµοριακό αέριο µείγµα υδρογόνου και αζώτου έχει µάζα 12g. 
α) Υπολογίστε τον αριθµό των mol και τη µάζα του κάθε συστατικού του 
αερίου αυτού µείγµατος. 

β) Το µείγµα αυτό εισάγεται σε ένα δοχείο ∆ και ασκεί πίεση 0,82atm σε 
θερµοκρασία 47 °C. Πόσος είναι ο όγκος του δοχείου ∆; 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, Ν:14. 
 

10. Ένα αέριο µείγµα οξυγόνου - αζώτου µάζας 14,8g έχει όγκο 11,2L σε 
πρότυπες συνθήκες. 
α) Πόση είναι η µάζα και ο όγκος του κάθε αερίου σε STP που περιέχεται 
στο µείγµα; 

β) Πόση είναι η πυκνότητα του µείγµατος αυτού σε θερµοκρασία 47 °C και 
πίεση 8,2atm; 

γ) Να εξηγήσετε πως µπορούµε να διπλασιάσουµε την πυκνότητα του 
µείγµατος αυτού χωρίς να µεταβάλλουµε τη θερµοκρασία του. 

Σχετικές ατοµικές µάζες: Ο:16, Ν:14. 
 

11. Αέριο µείγµα CO2 και C3H8 έχει µάζα 22g. 
α) Υπολογίστε τον αριθµό mol του µείγµατος καθώς και τον όγκο του σε 
πρότυπες συνθήκες. 

β) Αν από το µείγµα αυτό, το οποίο βρίσκεται σε ένα δοχείο σταθερού 
όγκου, αποµακρύνουµε κατάλληλα το CO2, χωρίς να µεταβάλλουµε τη 
θερµοκρασία, διαπιστώνουµε ότι η πίεσή του µειώνεται στο 1/4 της 
αρχικής της τιµής. Με βάση το δεδοµένο αυτό υπολογίστε τη µάζα του 
κάθε αερίου στο αρχικό µείγµα.  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1. 
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12. ∆ιαλύσαµε 5,6L αερίου HCl µετρηµένα σε πρότυπες συνθήκες σε νερό και 
παρασκευάσαµε 500mL διαλύµατος ∆. 
Σε 100mL του διαλύµατος ∆ προσθέσαµε νερό και πήραµε διάλυµα ∆1 µε 
συγκέντρωση 0,2Μ.  
Άλλα 100mL του διαλύµατος ∆ τα αναµείξαµε µε 400mL διαλύµατος HCl 
1Μ και προέκυψε διάλυµα ∆2. 
Στα υπόλοιπα 300mL του διαλύµατος ∆ διαλύσαµε ακόµα µια ποσότητα ΗCl 
και παρασκευάσαµε διάλυµα ∆3 όγκου 300 mL και συγκέντρωση 0,9Μ. Να 
βρεθούν: 
α) η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆. 
β) πόσα mL νερού προσθέσαµε στα 100mL του διαλύµατος ∆ για την παρα-
σκευή του ∆1. 

γ) η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆2. 
δ) η µάζα του HCl που προστέθηκε στα 300mL του διαλύµατος ∆ για την 
παρασκευή του διαλύµατος ∆3. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, Cl:35,5. 
 

13. Ένα αέριο µείγµα όγκου 5,6L σε πρότυπες συνθήκες, που αποτελείται από 
Η2 και HCl διαβιβάστηκε σε 200g H2O, οπότε συγκρατήθηκε µόνο το HCl 
και προέκυψε διάλυµα όγκου 200mL και µάζας 207,3g. Να βρεθούν: 
α) η µοριακή κατ� όγκο συγκέντρωση (C) του διαλύµατος που προέκυψε. 
β) η % v/v σύσταση του αρχικού µείγµατος των δύο αερίων. 
γ) ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί στο παραπάνω διάλυµα, ώστε 
να προκύψει νέο διάλυµα µε συγκέντρωση 0,1Μ. 

 
14. Σε 400mL διαλύµατος ∆1 ΚΟΗ πυκνότητας 1,1g/mL και περιεκτικότητας 10% 

w/w διαλύσαµε άλλα 12g καθαρού ΚΟΗ και προέκυψε διάλυµα ∆2 µε όγκο 
επίσης 400mL. Να βρεθούν: 
α) η µάζα του διαλύµατος ∆1 
β) η µάζα του ΚΟΗ που περιέχεται στο διάλυµα ∆1 
γ) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆2 
δ) η µοριακότητα κατ� όγκο του διαλύµατος ∆2. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Κ:39, Ο:16, Η:1. 
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15. Σε ένα φιαλίδιο του εργαστηρίου βρήκαµε 172g ΝaOH το οποίο διαπιστώσα-
µε ότι είχε απορροφήσει υγρασία. Ζυγίσαµε 12g απ� αυτό και θερµάναµε για 
αρκετή ώρα µέχρι να αποµακρυνθεί όλο το νερό. Μετά από τη θέρµανση 
παρέµεινε καθαρό NaOH µάζας 9g. Τα υπόλοιπα 160g από το NaOH του 
εργαστηρίου τα διαλύσαµε σε νερό και παρασκευάσαµε διάλυµα µε 
συγκέντρωση C = 1M. Να υπολογιστούν: 
α) το % ποσοστό υγρασίας που περιείχε το ένυδρο ΝaOH 
β) ο όγκος του διαλύµατος που παρασκευάσαµε. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Na:23, Ο:16, Η:1. 

 
16. Μία φιάλη περιείχε αέρια αµµωνία (NH3) σε πίεση P1 = 2atm και 

θερµοκρασία 27 °C. ∆ιοχετεύσαµε ένα µέρος αυτής της αµµωνίας σε κρύο 
νερό, όπου διαλύθηκε πλήρως και προέκυψαν 2L διαλύµατος συγκέντρωσης 
0,1M. Η πίεση στη φιάλη έγινε τελικά P2 = 1,18atm και η θερµοκρασία 
παρέµεινε σταθερή. Να βρεθούν: 
α) ο αριθµός mol NH3 που αφαιρέσαµε από τη φιάλη 
β) ο όγκος της φιάλης. 
 

17. Κατά την αραίωση 300mL ενός διαλύµατος ∆1 Η2SO4 2M µε 200mL νερού 
προέκυψαν 500mL διαλύµατος ∆2. 
α) Πόσα g Η2SO4 περιέχονται στο διάλυµα ∆1; 
β) Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆2; 
γ) Με πόσα mL H2Ο πρέπει να αραιωθούν 50mL του διαλύµατος ∆2, ώστε 
να προκύψει διάλυµα ∆3 µε συγκέντρωση C3 = 0,5M; 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, S:32, Ο:16. 
 

18. ∆ιαθέτουµε δύο διαλύµατα H2SO4 συγκεντρώσεων 0,5Μ και 2Μ. 
α) Πόσα mL από το καθένα από αυτά τα διαλύµατα πρέπει να αναµείξουµε 
για να παρασκευάσουµε 600 mL διαλύµατος συγκέντρωσης 1Μ; 

β) Πόσα mL του ενός από τα δύο διαλύµατα που διαθέτουµε πρέπει να 
αραιώσουµε για να παρασκευάσουµε 400 mL ενός άλλου διαλύµατος 
συγκέντρωσης 1,5Μ. 
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19. Ο ένυδρος θειικός χαλκός ή γαλαζόπετρα (CuSO4⋅5H2O), όταν θερµαίνεται 
µετατρέπεται σε λευκό άνυδρο θειικό χαλκό (CuSO4). Ο άνυδρος θειικός χαλκός 
απορροφάει εύκολα νερό και µετατρέπεται ξανά σε γαλάζιο CuSO4⋅5H2O. 
Για να εξετάσουµε αν κάποια ποσότητα βενζίνης είναι νοθευµένη µε νερό 
ρίξαµε µια ποσότητα άνυδρου CuSO4 σε ένα δείγµα αυτής της βενζίνης, 
οπότε παρατηρήσαµε ότι ο θειικός χαλκός µετατράπηκε από λευκός σε 
γαλάζιο. Στη συνέχεια ζυγίσαµε 12g άνυδρου θειικού χαλκού, τον ρίξαµε σε 
50mL δείγµατος της βενζίνης και ανακατέψαµε για αρκετό χρόνο το µείγµα. 
Αποµακρύναµε τη βενζίνη, ζυγίσαµε το γαλάζιο στερεό σώµα που έµεινε και 
βρήκαµε τη µάζα του ίση µε 13,8g. Πόσο % w/v νερό περιέχει αυτή η 
βενζίνη; 
 

20. i) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που περιγράφει την εξουδετέρωση του 
 θειικού οξέος από το καυστικό νάτριο. 
ii) Με βάση την εξίσωση αυτή να υπολογίσετε: 
α) τον αριθµό mol του θειικού οξέος που αντιδρούν µε 0,3 mol 
καυστικού νατρίου 

β) τη µάζα του καυστικού νατρίου που αντιδρά µε 0,2 mol θειικού οξέος 
γ) τη µάζα του άλατος που προκύπτει από την εξουδετέρωση 16g NaOH 

µε την απαιτούµενη ποσότητα του οξέος. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Νa:23, S:32, Η:1, Ο:16. 

 
21. i) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται 
  κατά τη διαβίβαση περίσσειας αέριας αµµωνίας σε διάλυµα θειικού οξέος. 

ii) Mε βάση την αυτή να υπολογίσετε: 
α) τη µάζα του οξέος που αντέδρασε µε 4,48L αµµωνίας σε κανονικές 
συνθήκες 

β) τον όγκο σε STP της αµµωνίας που πρέπει να διαβιβασθεί σε ένα διά-
λυµα που περιέχει 0,25 mol θειικού οξέος για να το εξουδετερώσει, 
καθώς και τη µάζα του άλατος που θα παραχθεί από την 
εξουδετέρωση αυτή.  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  Η:1, Ο:16, Ν:14, S:32 
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22. Να υπολογίσετε: 
α) τον αριθµό mol του ΗΝΟ3 που απαιτούνται για την εξουδετέρωση 5mol 

Ca(OH)2, καθώς και την ποσότητα του άλατος που θα παραχθεί 
β) τη µάζα του Al(OH)3 που εξουδετερώνεται πλήρως από 19,6g H2SO4 
γ) τον όγκο σε STP του αέριου HCl που απαιτείται για την εξουδετέρωση 

2,8g KOH, καθώς και τη µάζα του άλατος που θα παραχθεί. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Αl:27, H:1, O:16, S:32, 
K:39, Cl:35,5. 

 
23. Παρασκευάστηκε το ένυδρο αλάτι Al2(SO4)3⋅24Η2Ο µε εξουδετέρωση 

0,6mol της κατάλληλης βάσης από την απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος 
του κατάλληλου οξέος. 
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης παρασκευής του 
παραπάνω άλατος 

β) Να υπολογίσετε τη µάζα του ένυδρου άλατος που παρασκευάσθηκε. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Al:27, S:32, H:1, O:16 

 
24. Για την εξουδετέρωση 50mL διαλύµατος ΗΝΟ3 περιεκτικότητας 12,6% w/v 

χρησιµοποιήθηκε η κατάλληλη ποσότητα διαλύµατος ΚΟΗ 11,2% w/v. 
α) Πόσα mol ΗΝΟ3 περιείχε το διάλυµα ΗΝΟ3 που εξουδετερώθηκε; 
β) Πόσα mL καταναλώθηκαν από το παραπάνω διάλυµα ΚΟΗ; 
γ) Πόση είναι η περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος που προέκυψε µετά 
την εξουδετέρωση; 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, Ν:14, Ο:16, Κ:39. 
 

25. 20mL διαλύµατος ∆1 NaOH εξουδετερώνονται από 20mL διαλύµατος ∆2 H2SO4 
0,5Μ. 
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εξουδετέρωσης. 
β) Να υπολογίσετε  τον αριθµό mol του Η2SO4 που περιέχονται στο διάλυµα ∆2. 
γ) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1. 
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26. 40mL διαλύµατος ∆1 H2SO4, εξουδετερώνονται από 50mL διαλύµατος ∆2 
ΚΟΗ 0,4Μ. Να βρεθούν: 
α) ο αριθµός των mol του ΚΟΗ που περιέχονται στο διάλυµα ∆2 
β) η µοριακή κατ΄όγκο συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1 
γ) ο όγκος ενός διαλύµατος ΝΗ3 0,1Μ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 

20mL του διαλύµατος ∆1. 
 

27. Για την εξουδετέρωση 200mL ενός διαλύµατος Η2SΟ4 0,6Μ, χρησι-
µοποιήθηκε ένα διάλυµα ΚΟΗ συγκέντρωσης 0,4Μ. 
α) Να βρείτε τον αριθµό των mol του Η2SΟ4 που περιέχονται στο διάλυµα 
Η2SΟ4, να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εξουδετέρωσης και να 
υπολογίσετε το πλήθος των mol του ΚΟΗ που καταναλώθηκαν για την 
εξουδετέρωση αυτή. 

β) Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύµατος ΚΟΗ που καταναλώθηκε. 
γ) Να υπολογίσετε τη µοριακή κατ� όγκο συγκέντρωση του διαλύµατος που 
προέκυψε µετά την εξουδετέρωση. 

 
28. Κατά την εξουδετέρωση 40mL ενός διαλύµατος ΚΟΗ περιεκτικότητας 11,2% 

w/v µε ένα διάλυµα H2SO4 προέκυψε ένα ουδέτερο διάλυµα συγκέντρωσης 
0,25Μ.  
α) Να υπολογίσετε τη µάζα σε g και τον αριθµό mol του ΚΟΗ που περιείχε 
το αρχικό διάλυµα. 

β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της εξουδετέρωσης και µε βάση αυτή να 
υπολογίσετε τον αριθµό mol του οξέος που καταναλώθηκε και τον αριθµό 
mol του άλατος που προέκυψε µετά την εξουδετέρωση. 

γ) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του διαλύµατος H2SO4 που χρησιµο-
ποιήθηκε κατά την εξουδετέρωση. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες για τα στοιχεία:  Κ:39, Η:1, Ο:16. 
 

29. Αναµείξαµε 400mL διαλύµατος ΗΝΟ3 0,4Μ µε 100mL διαλύµατος ΝaΟΗ 2Μ. 
α) Πόσα mol διαλυµένης ουσίας περιείχε το καθένα από τα δύο αρχικά 
διαλύµατα; 

β) Πόσα mol από κάθε διαλυµένη ουσία περιέχει το τελικό διάλυµα; 
γ) Ποιες είναι οι µοριακές συγκεντρώσεις του τελικού διαλύµατος ως προς 
κάθε διαλυµένη ουσία; 
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30. Σε 500mL διαλύµατος Ca(OH)2 διαβιβάσαµε 1,12L αέριου HCl σε STP και 
προέκυψε ένα ουδέτερο διάλυµα ∆ όγκου 500mL. 
α) Ποια ήταν η συγκέντρωση του αρχικού διαλύµατος Ca(OH)2; 
β) Ποια είναι η περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος που προέκυψε τελικά; 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ca:40, Cl:35,5. 
 
 

31. Για να εξουδετερωθούν 250mL ενός διαλύµατος ∆1 H2SO4 καταναλώθηκαν 
150mL διαλύµατος ∆2 ΚΟΗ 0,2Μ. 
α) Πόσα mol διαλυµένης ουσίας περιείχε το καθένα από τα διαλύµατα ∆1 και 
∆2 και ποια ήταν η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1;  

β) Πόση είναι η µοριακή συγκέντρωση του τελικού διαλύµατος και πόση θα 
είναι η µάζα του στερεού υπολείµµατος που θα προκύψει, αν απoµακρύ-
νουµε µε εξάτµιση όλη την ποσότητα του νερού; 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: K:39, S:32, H:1, O:16. 
 
 

32. Σε ένα ποτήρι µε νερό ρίχνουµε µια ποσότητα Ca(OH)2 (ασβέστη). 
Ανακατεύουµε  καλά το µείγµα και στη συνέχεια το αφήνουµε για λίγα 
λεπτά µέχρι να καθιζήσει όλη η ποσότητα του αδιάλυτου Ca(OH)2. Από το 
διαυγές διάλυµα που βρίσκεται πάνω από το ίζηµα παίρνουµε µε ένα σιφώνι 
25mL, το ρίχνουµε σε µία κωνική φιάλη και το εξουδετερώνουµε µε διάλυµα 
HCl 0,1M. Για την εξουδετέρωση αυτή καταναλώνουµε 20mL διαλύµατος. 
Να βρεθούν: 
α) η διαλυτότητα σε g/L του Ca(OH)2 
β) ο όγκος ενός κορεσµένου διαλύµατος Ca(OH)2, που µπορεί να εξουδετε-
ρώσει την ίδια ποσότητα ΗΝΟ3, µε αυτή που εξουδετερώνεται από 20mL 
διαλύµατος ΚΟΗ, 1Μ. 

Σχετικές ατοµικές µάζες στοιχείων:  Ca:40, H:1, O:16. 
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33. Τα στοιχεία της πρώτης στήλης περιέχουν τους όγκους ενός διαλύµατος 
ΝaΟΗ, 0,2Μ που απαιτούνται για την εξουδετέρωση ενός διαλύµατος H2SO4, 
0,5M, του oποίου οι απαιτούµενοι όγκοι περιέχονται στη δεύτερη στήλη. 
 Όγκος διαλύµατος NaOH 0,2Μ Όγκος διαλύµατος H2SO4 0,5M  

     x mL  4 mL 
 100 mL  x mL 
 50 mL 10 mL 
α) Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων της πρώτης και της 
δεύτερης στήλης. 

β) Να βρεθεί η τιµή του x. 
 

34. Σε τέσσερα µπουκάλια ενός εργαστηρίου περιέχονται τα υγρά Α, Β, Γ και ∆ 
όπου:  
Α: 400mL διαλύµατος ΗΝΟ3 0,5Μ 
Β: 25g H2SO4 περιεκτικότητας 98% w/w 
Γ: 100mL διαλύµατος Η3ΡΟ4 περιεκτικότητας 9,8% w/v 
∆: 500g διαλύµατος ΗBr περιεκτικότητας 6,28% w/w. 
α) Να υπολογίσετε τον αριθµό mol του οξέος, που περιέχεται σε κάθε 
διάλυµα. 

β) Να διατάξετε τα οξέα Α, Β, Γ και ∆ ανάλογα µε την ποσότητα του ΝaΟΗ 
που µπορούν να εξουδετερώσουν, ξεκινώντας από το οξύ που αντιδρά µε 
τη µικρότερη ποσότητα ΝaΟΗ. 
1.................... , 2.................. , 3..................... , 4....................  

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Η:1, Ν:14, Ο:16, S:32, 
Ρ:32, Br:80. 

 
35. Για να εξουδετερωθούν 50mL ενός διαλύµατος κάποιου οξέος Α, συγκέ-

ντρωσης 0,2Μ, καταναλώθηκαν 20mL από ένα διάλυµα NaOH, 1Μ. 
i) Το οξύ Α µπορεί να είναι: 
α. το θειικό οξύ β. το νιτρικό οξύ 
γ. το υδροχλώριο δ. το φωσφορικό οξύ 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

ii) Υπολογίστε τον όγκο ΝΗ3 που απαιτείται σε πρότυπες συνθήκες για την 
εξουδετέρωση άλλων 50mL από το παραπάνω διάλυµα του οξέος Α. 
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36. Αναµείχθηκαν 40mL ενός διαλύµατος ∆1 ΚΟΗ, µε 60mL διαλύµατος ∆2 
ΗΝΟ3 και αραιώθηκε το διάλυµα που προέκυψε µε 300mL νερό. Για να 
εξουδετερωθούν 100mL από το αραιωµένο διάλυµα ∆3, καταναλώσαµε 5mL 
από το διάλυµα ∆1. 
α) Να βρείτε το λόγο των συγκεντρώσεων C1/C2 των διαλυµάτων ∆1 και ∆2. 
β) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναµείξουµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 
για να προκύψει ουδέτερο διάλυµα; 

 
37. Στον αποστακτήρα µιας αποστακτικής συσκευής βάλαµε 520mL διαλύµατος 

HCl, 0,1Μ. Θερµάναµε το διάλυµα και διαβιβάσαµε το µείγµα των υδρα-
τµών και του υδροχλωρίου που προέκυψε σε ένα ποτήρι που περιείχε κρύο 
νερό. Όταν διακόψαµε το πείραµα, παρέµειναν στον αποστακτήρα 500mL 
ενός διαλύµατος ∆1, ενώ το ποτήρι περιείχε 200mL ενός διαλύµατος ∆2. Από 
το διάλυµα ∆1 πήραµε 100mL, τα οποία εξουδετερώσαµε µε 4mL 
διαλύµατος NaOH, 0,1Μ. 
α) Πόσα mol HCl παρέµειναν στον αποστακτήρα; 
β) Ποια είναι η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆2; 

 
38. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει 0,4mol αέριου HCl σε πίεση 0,8atm. 

Στο δοχείο αυτό εισάγουµε αέρια αµµωνία, ενώ διατηρούµε µε κατάλληλο 
τρόπο σταθερή τη θερµοκρασία. 
α) Πόση θα γίνει η πίεση του συστήµατος, όταν εισαχθούν στο δοχείο 0,1mol ΝΗ3; 
β) Πόσα mol ΝΗ3 πρέπει να εισαχθούν στο δοχείο, ώστε η πίεση του 
συστήµατος να γίνει 0,2atm; (να εξετάσετε δύο περιπτώσεις). 

Υπενθυµίζεται ότι το χλωριούχο αµµώνιο είναι στερεό. 
 

39. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει άγνωστη ποσότητα αέριας αµµωνίας. 
Εισάγουµε στο δοχείο αυτό αέριο HCl µε αργό ρυθµό, διατηρώντας σταθερή 
τη θερµοκρασία, ενώ µετράµε συνεχώς την πίεση του συστήµατος. 
Παρατηρήθηκε ότι, όταν η ποσότητα του HCl που εισήχθη στο δοχείο ήταν 
0,8mol, η πίεση αυτού απέκτησε την ίδια τιµή µε αυτή που είχε όταν είχαν 
εισαχθεί 0,2mol HCl.  
α) Να εξηγήσετε αυτό το φαινόµενο. 
β) Να βρείτε τον αριθµό των  mol της ΝΗ3 που περιείχε αρχικά το δοχείο 
πριν εισαχθεί σ� αυτό HCl. 
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40. Για την εξουδετέρωση 50mL ενός διαλύµατος ∆ ΗΝΟ3, χρησιµοποιήθηκαν 
2,8g οξειδίου του ασβεστίου. 
α) Ποια είναι η µοριακή κατ� όγκο συγκέντρωση του διαλύµατος ∆; 
β) Πόσα g του καθενός από τα οξείδια Na2O και BaO εξουδετερώνουν από 

50mL του διαλύµατος ∆; 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Νa:23, Ca:40, Βα:137, 
Ο:16. 
 
 

41. Tα οξείδια Na2O, K2O, BaO και CaO, όπως είναι γνωστό, αντιδρούν µε το 
νερό και σχηµατίζουν τις αντίστοιχες βάσεις. 
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις που αποδίδουν τα παραπάνω χηµικά 
φαινόµενα. 

β) Υπολογίστε τη µάζα του καθενός από αυτά τα οξείδια που απαιτείται, για 
να παρασκευασθούν από 5L διαλύµατος της αντίστοιχης βάσης συγκέ-
ντρωσης 0,04Μ. 

 
 

42. Ένα κοµµάτι νάτριο αφέθηκε στον αέρα, οπότε ένα µέρος του οξειδώθηκε 
προς Na2O. Ζυγίσαµε µετά το κοµµάτι αυτό και βρήκαµε τη µάζα του ίση µε 
24,6g. Μετά το ρίξαµε σε νερό, οπότε ελευθερώθηκε ένα αέριο Α όγκου 
8,96L σε STP και προέκυψε διάλυµα ∆ όγκου 500mL. 
α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις όλων των χηµικών φαινοµένων που 
πραγµατοποιήθηκαν. 

β) Υπολογίστε τη µάζα του στερεού πριν και µετά την οξείδωση και το % 
ποσοστό του νατρίου που οξειδώθηκε. 

γ) Βρείτε τη µοριακή κατ� όγκο συγκέντρωση του διαλύµατος ∆. 
δ) Υπολογίστε τον όγκο ενός διαλύµατος Η2SO4, 2Μ που απαιτείται για την 
εξουδετέρωση του διαλύµατος ∆. 

Σχετικές ατοµικές µάζες στοιχείων:  Να:23, Ο:16, Η:1 
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43. 19,5g Zn αντιδρούν µε 500mL διαλύµατος ∆1 HCl, οπότε παράγεται αέριο Α 
και διάλυµα ∆2 όγκου 500mL µε pH = 7. Όλη η ποσότητα του αερίου Α 
αντιδρά πλήρως µε περίσσεια Ν2 και παράγεται αέριο Β, το οποίο 
διαβιβάζεται σε 500 mL διαλύµατος ∆3 Η2SO4 2Μ και προκύπτουν 500mL 
διαλύµατος ∆4. 
α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν τα παραπάνω 
χηµικά φαινόµενα. 

β) Να βρείτε τη συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1. 
γ) Να βρείτε ποιες ουσίες περιέχει το διάλυµα ∆4 και τη συγκέντρωσή τους 
στο διάλυµα αυτό. 

∆ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του Zn ίση µε 65. 
 

44. Κράµα Cu - Zn µάζας 19,2g προστίθεται σε 400mL διαλύµατος HCl 2Μ, 
οπότε αρχίζει να ελευθερώνεται ένα αέριο το οποίο συλλέγεται σε κενό 
δοχείο ∆ όγκου 2L. Όταν σταµατήσει η έκλυση αερίου, έχει παραµείνει στο 
διάλυµα µια ποσότητα αδιάλυτου στερεού, ενώ το αέριο στο δοχείο ∆ ασκεί 
πίεση 1,23atm σε θερµοκρασία 27 °C. 
α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που περιγράφει το χηµικό φαινόµενο στο 
οποίο οφείλεται η έκλυση αερίου. 

β) Να βρείτε τον αριθµό mol του αερίου που ελευθερώθηκε. 
γ) Να βρείτε τη συγκέντρωση του τελικού διαλύµατος ως προς κάθε 
διαλυµένη ουσία που περιέχει. 

δ) Να βρείτε την % κατά βάρος περιεκτικότητα του κράµατος. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Cu:63,5, Zn:65. 

 
45. Αναφλέξαµε ένα κοµµάτι λευκού φωσφόρου στον ατµοσφαιρικό αέρα και 

διαβιβάσαµε τους ατµούς του πεντοξειδίου του φωσφόρου που προέκυψαν 
σε νερό. Οι ατµοί αντέδρασαν πλήρως µε το νερό και σχηµατίστηκε ένα 
διάλυµα οξέος όγκου 400mL. Από το διάλυµα αυτό πήραµε 100mL και για 
να το εξουδετερώσουµε καταναλώσαµε 20mL διαλύµατος KOH 0,5Μ. 
α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν τα παραπάνω 
χηµικά φαινόµενα. 

β) Να υπολογίσετε τη µοριακή κατ� όγκο συγκέντρωση (C) του διαλύµατος 
του οξέος που παράχθηκε. 

γ) Να υπολογίσετε τη µάζα του P που κάηκε. 
Σχετική ατοµική µάζα Ρ:31. 
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4.10  Κριτήρια αξιολόγησης 
 

Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Ατοµικό - µοριακό βάρος, mol, γραµµοµοριακός 

όγκος, καταστατική εξίσωση αερίων, συγκέντρωση 
διαλύµατος, στοιχειοµετρικοί υπολογισµοί. 

Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: .................................................. Όνοµα: ........................................... 
Τάξη: ........ Τµήµα: .......... 
Μάθηµα: .......................... 
Ηµεροµηνία: ..................... 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
1.  Το φυσικό χλώριο είναι µείγµα δύο ισοτόπων µε µαζικούς αριθµούς 35 και 

37 και το ατοµικό του βάρος είναι 35,5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 
µάζα κάθε ατόµου του φυσικού χλωρίου είναι: 
α. 35,5g 

β. 35,5 φορές µεγαλύτερη από το 1/12 της µάζας του ατόµου C12
6  

γ. 35 ή 37 φορές µεγαλύτερη από τη µάζα του ατόµου C12
6  

δ. 35 ή 37 φορές µεγαλύτερη από το 1/12 της µάζας του ατόµου C12
6 . 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

2. Το µόριο µιας χηµικής ένωσης είναι 5 φορές βαρύτερο από το άτοµο C12
6 . 

Απ� αυτό συµπεραίνουµε ότι: 
α. η µάζα ενός µορίου της χηµικής ένωσης είναι 60g 
β. η σχετική µοριακή µάζα της χηµικής ένωσης είναι 60 
γ. η σχετική µοριακή µάζα της χηµικής ένωσης είναι 60g 
δ. η µάζα ενός µορίου της χηµικής ένωσης είναι 60. 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
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3. 1mol µορίων κάθε ουσίας περιέχει ..................... µόρια. Όταν δύο αέρια 
καταλαµβάνουν ίσους όγκους στις ίδιες συνθήκες πίεσης και .......................... 
αποτελούνται από τον ίδιο ..����..�����. Από τα παραπάνω 
προκύπτει ότι σε ορισµένες συνθήκες ο όγκος 1mol (Vm) οποιουδήποτε 
αερίου έχει ................. τιµή. 
Σε πρότυπες συνθήκες ο Vm όλων των αερίων είναι .................................. . 
 

4. Να κάνετε την αντιστοίχηση των στοιχείων που περιέχονται στις στήλες Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ και IV. 

 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) (IV) 
 αριθµός mol αερίου µάζα αερίου αριθµός µορίων όγκος σε STP 
 0,25 mol CH4 4g 6,02 . 1023 5,6L 
 0,5 mol C2H2 17g 3,01 . 1023 22,4L 
 1 mol NH3 13g 1,505 . 1023 11,2L 

 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ν:14. 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
1.  Εξηγήστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη. «Αν διπλα-
σιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας ενός αερίου διατηρώντας τη 
θερµοκρασία σταθερή, η πίεσή του θα διπλασιαστεί». 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
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2. Πέντε όµοια δοχεία Α, Β, Γ, ∆ και Ε περιέχουν αντίστοιχα τα αέρια: C3H6, 
H2, C2H4, CH4 και C2H6, µε την ίδια πίεση και ίδια θερµοκρασία. 
α) Να διατάξετε τα πέντε αυτά αέρια κατά σειρά αυξανόµενης µοριακής 

µάζας. 
............., ............., ............., ............., ............, 

β) Εξετάστε ποιο από τα πέντε παραπάνω δοχεία περιέχει µεγαλύτερη µάζα 
αερίου. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
4,48L αέριας ΝΗ3 διαλύονται σε νερό και προκύπτει διάλυµα ∆1 όγκου 200mL. 
50mL από το διάλυµα ∆1 αραιώνονται µε προσθήκη νερού και προκύπτει 
διάλυµα ∆2 συγκέντρωσης 0,2Μ. Να υπολογιστούν: 
α) η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1 
β) ο όγκος του νερού (σε mL) µε τον οποίο αραιώθηκε το διάλυµα ∆1 
γ) ο αριθµός mol HCl που απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση 50mL του 
διαλύµατος ∆1. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 



 

 162

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Στοιχεία κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 
 
Ερωτ. Είδος Προβλ. 

Χρόνος 
Επίπεδο 
δυσκολίας 

∆ιδακτικοί στόχοι που 
αξιολογούνται 

Προτειν. 
Βαθµολογία 

1.1 Πολ/λής 
επιλογής 

2 min Β Κατανόηση των εννοιών: 
ατοµική µάζα και ισότοπα 

1,5 

1.2 Πολ/λής 
επιλογής 

2 min Β Κατανόηση της έννοιας 
µοριακή µάζα 

1,5 

1.3 Συµπλή-
ρωσης 

3 min Α Γνώση του 
γραµµοµοριακού όγκου 
αερίων 

1,5 

1.4 Αντιστοί-
χισης 

5 min B Γνώση των σχέσεων µεταξύ 
του mol, της µάζας, του 
αριθµού µορίων και του 
όγκου σε STP 

1,5 

2.1 Σ-Λ µε αι-
τιολόγηση 

5 min Β Ικανότητα εφαρµογής της 
καταστατικής εξίσωσης των 
αερίων 

3 

2.2 Συνδ/σµού 8 min Γ Κατανόηση της έννοιας 
µοριακή µάζα και 
ικανότητα εφαρµογής της 
καταστατικής εξίσωσης των 
αερίων 

4 

3 Ανάπτυξης 20 min Β Κατανόηση της έννοιας 
συγκέντρωση διαλύµατος 
και ικανότητα εφαρµογής 
του νόµου αραίωσης ενός 
διαλύµατος και 
στοιχειοµετρικού 
υπολογισµού. 

7 

 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 

1. Σε 500ml υδατικό διάλυμα περιέχονται 8g διαλυμένης ουσίας Α. Αν η πυκνότητα 

του διαλύματος είναι 0,8g/ml και Mr(A)=40. Να βρείτε : α) την %w/v, b) %w/w, c) 

C=; d) τη μάζα του νερού στο διάλυμα. 

 

2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει όγκο 400ml |και η περιεκτικότητα της διαλυμένης 

ουσίας Α είναι 8% w/v. Αν η πυκνότητα του διαλύματος είναι 1,25g/ml και 

Μr(A)=16, να βρείτε: α) τη μάζα της ουσίας Α, β) τη συγκέντρωση του διαλύματος, 

γ) την% w/w. 

 

3. Σε 400 ml υδατικό διάλυμα περιέχονται 10g διαλυμένης ουσίας Α. Αν η πυκνότητα 

του διαλύματος είναι 1,25 g/ml και Mr(A)=20, να βρείτε: α) την %w/v, b) τη 

συγκέντρωση του διαλύματος, c) την % w/w, d) τη μάζα του νερού. 

 

4. Υδατικό διάλυμα έχει όγκο 800ml και συγκέντρωση 0,5Μ σε ουσία Α. Αν η 

πυκνότητα του διαλύματος είναι 1,25g/ml και Mr(A)=25. Να βρείτε: 

Α. τη μάζα της ουσίας Α,  Β. την %w/v,  Γ..την %w/w. 

 

5. Υδατικό διάλυμα περιέχει 15g ουσίας Α και έχει όγκο 400ml. Αν Mr(A)=60. Να 

βρείτε: α. την %w/v.  β. τη συγκέντρωση του διαλύματος.  γ.  τη συγκέντρωση του 

διαλύματος μετά τη προσθήκη 100ml ml νερού. 

 

 6. Υδατικό διάλυμα Δ1 με C1=0,2M και V1=200ml αναμειγνύεται με άλλο διάλυμα 

Δ2 με C2=0,5M και V2=300ml. Να βρεθεί η συγκέντρωση του διαλύματος που 

προκύπτει. 

 

7. Με ποιά αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε δυο διαλύματα με συγκεντρώσεις 

C1=0,1M και C2=0,5M ώστε να προκύψει διάλυμα με συγκέντρωση 0,2Μ 

 

8. Ποιός είναι ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί σε 500ml υδατικού 

διαλύματος με C1=0,4M ώστε η συγκέντρωση να γίνει 0,1Μ. 

 

9. Ποιός είναι ο όγκος του νερού που πρέπει να εξατμιστεί από 800ml υδατικού 

διαλύματος με συγκέντρωση 0,2Μ ώστε η συγκέντρωση να γίνει 0,5Μ. 

 

10. Υδατικό διάλυμα Δ1 με C1=0,1M και V1=100ml αναμειγνύεται με άλλο διάλυμα 

Δ2 της ίδιας διαλυμένης ουσίας με C2=0,4M. Να βρεθεί το V2 ώστε το τελικό 

διάλυμα να έχει συγκέντρωση 0,3Μ. 

 

11. Να συγκρίνετε τη ποσότητα του οινοπνεύματος που υπάρχει σε 500ml μπύρας 5
0
 

και σε 750ml κρασιού 12
0
. Πόσα ml του κρασιού περιέχουν την ίδια ποσότητα 

οινοπνεύματος που υπάρχει σε 500ml μπύρας.          



2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.Να συμπληρωθεί  ο παρακάτω πίνακας: 

 

 1H 3Li 6C 7N 8O 12Mg 13Al 17Cl 35Br 

K          

L          

M          

N          

Περίοδος          

Ομάδα          

 

2. Να κάνετε τους χημικούς δεσμούς μεταξύ των; 

a) H…O, b) H…Li, c) C…H, d) C…O, e) Mg…O, f) Li…Cl, g) 

Al…Br, h) N…H 

j) Cl…Cl, k) O…O. 

 

3.Το στοιχείο Χ είναι αλκάλιο της 3
ης

 περιόδου και το Ψ είναι 

αλογόνο της 2
ης

 περιόδου 

Α) Να βρείτε τον ατομικό αριθμό των Χ και Ψ. 

Β) Να περιγράψετε το χημικό δεσμό μεταξύ των Χ και Ψ. 

 

4. Το στοιχείο Χ βρίσκεται στη 3
η
 περίοδο και 17

η
 ομάδα του 

περιοδικού πίνακα και το στοιχείο Ψ στη 2
η
 περίοδο και 15

η
 

ομάδα. 

Α) Να βρείτε τον ατομικό αριθμό των Χ και Ψ. 

Β) Να περιγράψετε το χημικό δεσμό μεταξύ των Χ και Ψ. 

 

5. Να συμπληρωθεί ο πίνακας: 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ 

K       

L  7     

M  -  18  8 

N  -  6  - 

Περίοδος 3 2 3  3  

Ομάδα 1  2  15  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 



Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Το στοιχείο Χ έχει 15e και τα νετρόνια του πυρήνα είναι κατά 

1 περισσότερα από τα πρωτόνια. Να βρείτε: 

α) τον ατομικό αριθμό, β) το μαζικό αριθμό του στοιχείου Χ. 

 

2. Το στοιχείο Χ έχει μαζικό αριθμό Α=71 και τα νετρόνια είναι 

κατά 5 περισσότερα από τα πρωτόνια. Να βρείτε: 

α) τον ατομικό αριθμό, β) τον αριθμό των p, e, n. 

 

3. Το κατιόν Χ
2+

 έχει 21e και τα νετρόνια είναι κατά 2 

περισσότερα από τα πρωτόνια. Να βρείτε : 

α) τον ατομικό αριθμό, β) τον μαζικό αριθμό γ) αριθμό p,n. 

 

4. Το ανιόν Χ- έχει 45 νετρόνια και τα πρωτόνια είναι 3 

λιγότερα από τα νετρόνια. Να βρείτε : 

 α) τον ατομικό αριθμό, β) τον μαζικό αριθμό γ) αριθμό p, e. 

 

5. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ
+
 Η

2-
 Θ

2+
 

Ζ 15   41  11   

Α 31  50  72  32  

P  21     16  

n  23  24  12  23 

e   22  34   20 
 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
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