


 Φίλε Μαθητή  της Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

      Το φυλλάδιο αυτό  
        

     Απευθύνεται σε σένα,  για να εξοικειωθείς και με δύσκολα ΘΕΜΑΤΑ, 
            ώστε να πας  άνετος  στις τελικές εξετάσεις. 
 

     Είναι χρήσιμο για την επανάληψη σου, επειδή περιέχει πάνω από 1000 ΛΥΜΕΝΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  και ΑΣΚΗΣΕΙΣ στη ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σαν αυτές που υπάρχουν 
στα ΒΙΒΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και στην ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΜΑΤΩΝ του Υπουργείου Παιδείας.  

        

                 Καλή επιτυχία !!! 
       
        Για ερωτήσεις,  απορίες,  διευκρινίσεις :   
  

Μανώλης Κουλιφέτης- Χημικός - Συγγραφέας - Κόρινθος 
 

∆ιεύθυνση στο Internet : www.xhmikos.gr  - τηλ. 6977-637343 -  e-mail : epilogh@hol.gr    
∆ίπλα στους μαθητές από το 1984   
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΑΖΕΣ    ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ (Α.Β.) 
Άζωτο    (Ν) 14 Μαγγάνιο   (Μn) 55 

Άνθρακας    (C) 12 Μαγνήσιο   (Mg) 24 
Aργίλιο    (Al) 27 Μόλυβδος   (Pb) 207 
Αργό    (Ar) 40 Νάτριο   (Να) 23 

Άργυρος   (Ag) 108 Nέο   (Ne) 20 
Αρσενικό    (As) 75 Νικέλιο   (Νi) 59 
Ασβέστιο   (Cα) 40 Οξυγόνο   (Ο) 16 
Βάριο   (Βα) 137 Πυρίτιο   (Si) 28 
Βρώμιο  (Br) 80 Σίδηρος   (Fe) 56 
Ήλιο   (Ηe) 4 Υδράργυρος   (Ηg) 200 
Θείο   (S) 32 Υδρογόνο   (Η) 1 
Ιώδιο   (Ι) 127 Φθόριο   (F) 19 
Κάλιο  (Κ) 39 Φωσφόρος   (P) 31 

Κασσίτερος  (Sn) 119 Χαλκός   (Cu) 63,5 
Κοβάλτιο  (Co) 59 Χλώριο   (Cl) 35,5 
Κρυπτό  (Kr) 84 Χρυσός   (Αu) 197 

Λευκόχρυσος  (Pt) 195 Χρώμιο   (Cr) 52 
Λίθιο   (Li) 7 Ψευδάργυρος   (Zn) 65 

 

0      Ευχαριστώ όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνέβαλαν στην έκδοση αυτών των 
σημειώσεων και ιδιαίτερα τους Οδυσσέα Καμζόλα, Κυρ. Γρηγορίου και Νικ. Φιλάνδρα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   -  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  - ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ   
 

  1.3.  ∆ομικά σωματίδια της ύλης - χημικές ουσίες 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης  
 
 1. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο φωσφόρος είναι στοιχείο τετρατομικό. 

Απάντηση : Το μόριο του φωσφόρου αποτελείται από 4 άτομα φωσφόρου.  

 
 2. Ποια στοιχεία ονομάζονται μονοατομικά; Γράψτε τα σύμβολα και τα ονόματα δύο 

μονοατομικών στοιχείων. 

Απάντηση :  Μονοατομικά είναι τα στοιχεία που το μόριο τους αποτελείται από ένα άτομο.  

π.χ. He Ήλιο, Νe Νέον.               

 
 3. Γράψτε τους μοριακούς τύπους 5 διατομικών στοιχείων, καθώς και ενός τετρατομικού. Να 
ονομάσετε αυτά τα στοιχεία. 
Απάντηση :  Η2 υδρογόνο, Ο2 οξυγόνο, Ν2 άζωτο, Cl2 χλώριο, F2 φθόριο,  
P4 φωσφόρος.      
 
 4. Κατά τι διαφέρει το μόριο ενός στοιχείου από το μόριο μιας χημικής ένωσης; Γράψτε το μοριακό 
τύπο ενός στοιχείου και μιας χημικής ένωσης. 
Απάντηση :  Το μόριο ενός στοιχείου αποτελείται από όμοια άτομα, ενώ το μόριο μιας χημικής ένωσης 

αποτελείται από διαφορετικά άτομα. π.χ.Ο2, Η2Ο.  
 
 5. Γράψτε τους χημικούς τύπους:  

α) ενός μονοατομικού κατιόντος                     β) ενός μονοατομικού ανιόντος 

γ) ενός πολυατομικού κατιόντος και                δ) ενός πολυατομικού ανιόντος. 

Απάντηση :  

Ιόντα είναι φορτισμένα σωματίδια. α) Nα+, β)  S–2, γ) NH 
4 , δ) SO 2

4
 . (Σχολ. σελ. 17) 

 

 6. Σε ποιες κατηγορίες σωμάτων διακρίνονται οι χημικές ουσίες;  

Πώς ορίζεται κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές;  

∆ώστε ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. 

Απάντηση :  Οι χημικές ουσίες διακρίνονται σε χημικά στοιχεία π.χ. Ο2  και  

χημικές ενώσεις π.χ. NαCl           
 
7. Σε τι διαφέρει το μόριο στοιχείου από το μόριο χημικής ένωσης ;  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

Μόριο στοιχείου Μόριο χημικής ένωσης 
 

Αποτελείται από όμοια άτομα, δηλαδή  
με τον ίδιο ατομικό αριθμό.  
π.χ. το μόριο Ο2 αποτελείται από άτομα Ο με 
ατομικό αριθμό 8. 

 

Αποτελείται από διαφορετικά άτομα, δηλαδή με 
διαφορετικό ατομικό αριθμό.  
π.χ. το μόριο θειϊκού οξέος Η2SO4 αποτελείται 
από άτομα Η, S, O με ατομικούς αριθμούς 1, 
16, 8 αντίστοιχα. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
 1. Μια σταγόνα νερού αποτελείται από:  
Α. 1.000.000 μόρια περίπου   Γ. 1021 μόρια περίπου 
Β. 103 μόρια περίπου     Δ. άπειρα μόρια. 
 
 2. 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. 

 
 3. 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. 

 
 4. 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. 

[Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Γ, 2  Ε, 3  Α, 4  Β ] 
 
Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
 1. Να αντιστοιχήσετε κάθε χημικό στοιχείο της πρώτης στήλης με την ατομικότητά του στη δεύτερη στήλη: 

Χημικό στοιχείο Ατομικότητα 
Α. υδρογόνο 
Β. νέο 
Γ. φώσφορος 
∆. άζωτο 
Ε. όζον  
ΣΤ. θείο 
Ζ. ιώδιο 

 
α. 1 
β. 2 
γ. 4 
δ. 8 
ε. 3 

 Απάντηση : Α  β,    Β  α,    Γ  γ,    Δ  β,    Ε  ε,    ΣΤ  δ,    Ζ  β   
 
 2. Αντιστοιχήστε το κάθε όνομα του στοιχείου της στήλης (Ι) με το σύμβολό του στη στήλη (ΙΙ). 
 

(Ι) (ΙΙ) 
 
α. Αργίλιο  
β. Σίδηρος  
γ. Ήλιο   
δ. Μόλυβδος 
ε. Μαγνήσιο  
στ. Θείο   
ζ. Άζωτο   

 

1. He 
2. Si 
3. Mn 
4. Th 
5. Μο 
6. Αl 
7. Fe 
8. Αg 
9. Pb 
10. Mg 
11. S 
12. N 

Απάντηση : α  6,    β  7,    γ  1,    δ  9,    ε  10,    στ  11,    ζ  12 
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Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
  
 
 

1. Τα δομικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα και τα μόρια. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
2. Τα μόρια είναι πολύ μικρά σωματίδια αλλά επειδή τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα όταν σε χτυπούν 
στο πρόσωπο πονάς. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
3. Το μόριο αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα ενωμένα μεταξύ τους. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
4. Ο μοριακός τύπος δείχνει μόνο από ποια άτομα αποτελείται ένα μόριο. 
Απάντηση : Λάθος 
 
5. Αν τα άτομα σε ένα μόριο είναι διαφορετικά τότε έχουμε μόριο χημικής ένωσης ενώ αν είναι ίδια 
έχουμε μόριο στοιχείου. 

Απάντηση : Σωστό.         
 
6. Οι χημικές ουσίες μπορεί να είναι στοιχεία ή ενώσεις. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
7. Όλα τα άτομα ενός χημικού στοιχείου έχουν ίδιο ατομικό αριθμό. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
8. Όλα τα άτομα μιας χημικής ένωσης είναι διαφορετικά (δηλαδή έχουν διαφορετικό ατομικό 
αριθμό). 

Απάντηση : Λάθος. Στο  H2SO4 περιέχονται διαφορετικά άτομα H, S, O αλλά υπάρχουν 2 όμοια άτομα 
υδρογόνου και 4 όμοια άτομα οξυγόνου.   
 
9. Τα άτομα σε μια χημική ένωση είναι ενωμένα μεταξύ τους με ορισμένη αναλογία π.χ. στην 
αμμωνία ΝΗ3 η αναλογία ατόμων είναι 1 : 3. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
10. Παραδείγματα μετάλλων είναι τα K, Bα, Cl, Mg, N, Αl, Mn, Zn, Cr, Fe, Pb, Cu, Hg, Αg, Αu και 
αμετάλλων F, Cα, Br, I, C, O, S, Nα, P, H. 
Απάντηση : Λάθος.  
  
11. Τα μέταλλα γίνονται ανιόντα και τα αμέταλλα κατιόντα. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 
12. Τα χημικά στοιχεία μπορούν να περιέχουν και άτομα και μόρια ενώ οι χημικές ενώσεις περιέχουν 
μόνο μόρια. 
Απάντηση : Σωστό.  
   
13. ∆ιατομικά στοιχεία είναι:  F2, Cl2, He2, Br2, I2, O2, N2, H2. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
14. Το οξυγόνο μπορεί να είναι διατομικό (O2)  και τριατομικό (O3) που ονομάζεται όζον. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
15. Ένα μονοατομικό ιόν είναι ένα ηλεκτρικά φορτισμένο άτομο και ένα πολυατομικό ιόν είναι ένα 
ηλεκτρικά φορτισμένο συγκρότημα ατόμων. 
Απάντηση : Σωστό.  
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16. Το Να+ είναι μονοατομικό ανιόν και το CO3

2 είναι πολυατομικό κατιόν και είναι δομικά σωματίδια 
της ιοντικής (ετεροπολικής) ένωσης Να2CO3. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

 
17.  Η έννοια άτομο και μόριο για το ήλιο (He) ταυτίζονται. 
 Απάντηση : Σωστό. Επειδή τα ευγενή είναι μονοατομικά στοιχεία.  
 

18.  Τα μόρια αποτελούνται πάντοτε από διαφορετικά άτομα. 
Απάντηση : Λάθος. Στα μόρια των πολυατομικών στοιχείων περιέχονται ίδια άτομα.  
 

19.  Το όζον (Ο3) είναι τριατομικό. Αυτό σημαίνει ότι το μόριό του περιέχει τρία άτομα οξυγόνου. 
Απάντηση : Σωστό.  
 

20.  Το νερό (H2O) είναι τριατομικό στοιχείο. 
Απάντηση : Λάθος. Το μόριο του νερού περιέχει συνολικά 3 άτομα.  
 

21.  Στο φωσφορικό οξύ (H3PO4) το οξυγόνο είναι τετρατομικό. 
Απάντηση : Λάθος. Το μόριο του Η3ΡΟ4 περιέχει 4 άτομα οξυγόνου.  
 

22.  Τα πιο πολλά στοιχεία είναι διατομικά. 
Απάντηση : Λάθος. Τα διατομικά στοιχεία είναι μόνο επτά.  
 

23.  Ιόντα είναι θετικά φορτισμένα σωματίδια. 
Απάντηση : Λάθος. Είναι θετικά και αρνητικά φορτισμένα.  
 

24.  Τα ιόντα είναι μόνον μονοατομικά. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

 25. Στη φύση υπάρχουν στοιχεία που τα δομικά τους σωματίδια είναι άτομα και όχι μόρια. 
Απάντηση : Σωστό. Στη φύση συναντούμε και μόρια και άτομα στοιχείων.  
 
 26. Ορισμένες ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις αποτελούνται από κατιόντα και ορισμένες άλλες 
από ανιόντα. 
Απάντηση : Λάθος. Όλες οι ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις αποτελούνται από ανιόντα και κατιόντα. 
 

 27. Μια ιοντική (ετεροπολική) χημική ένωση αποτελείται από ίσο αριθμό θετικών και αρνητικών 
ιόντων. 
Απάντηση : Λάθος. Σε κάθε χημική ένωση ο αριθμός των θετικών και των αρνητικών φορτίων είναι ίσος. Τα 
ιόντα μπορεί να είναι διαφορετικά. π.χ. στο Να2S έχουμε 2 κατιόντα Να και 1 ανιόν S2 ενώ το θετικό και το 
αρνητικό φορτίο είναι ίσα. 

 

 

 28. Όλα τα μέταλλα τα βρίσκουμε ελεύθερα στη φύση. 

Απάντηση :  

Λάθος. Πολύ λίγα μέταλλα είναι ελεύθερα στη φύση. 
 

 29. 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. 

Απάντηση : Λάθος. Αν η αναλογία μαζών που αντιδρούν το υδρογόνο και το οξυγόνο δεν είναι  

     1 : 8, τότε περισσεύει ή το υδρογόνο ή το οξυγόνο.  

 

 30. Κάθε σώμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη ατόμων δηλαδή με διαφορετικό 

ατομικό αριθμό είναι οπωσδήποτε χημική ένωση. 

Απάντηση :  

Λάθος. Το σώμα μπορεί να είναι πολυατομικό ιόν. 
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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: 

1. Η ατομικότητα της αμμωνίας (ΝΗ3) είναι 4.  

2. Η ατομικότητα του 16
8Ο είναι 8.  

3. Η ατομικότητα του αζώτου είναι 2.   

4. Η ατομικότητα του 12
6C είναι 12.   

β) Τι εκφράζει ο αριθμός που δίνεται στο τέλος της κάθε λανθασμένης πρότασης; 
   
 
 Απάντηση :  
1  Λ, τα άτομα του Ν και του Η που περιέχονται στο μόριο της ΝΗ3 είναι 4. 
2  Λ, τα πρωτόνια που περιέχονται στο άτομο του Ο είναι 8. 
3  Σ,  
4  Λ, ο μαζικός αριθμός δηλαδή το άθροισμα των πρωτονίων και νετρονίων είναι 12. 
 
 2. Ένας κρύσταλλος θειικού αργιλίου αποτελείται από ένα τεράστιο πλήθος  
       ιόντων Αl3 και SO4

2. 
 ι) Ο λόγος λ = (πλήθος ανιόντων)/(πλήθος κατιόντων στον κρύσταλλο), 
  πρέπει να έχει την τιμή: 

Α. λ = 
2
3

  Β. λ = 
2
3

  Γ. λ =  
3
2

  ∆. λ = 
3
2

   Ε. λ = 
1
1

 

ιι) Πώς προκύπτει αυτή η τιμή για το λόγο λ; 
 
Απάντηση :  
Ο λόγος λ = 3/2. Επειδή πρέπει τα θετικά φορτία να είναι ίσα με τα αρνητικά φορτία πρέπει να περιέχονται 

ανιόντα SO4
2 / κατιόντα Al3  = 3/2 

 
 
 3. α)  Χαρακτηρίστε στην αντίστοιχη παρένθεση με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε 
λανθασμένη. 

1. Το άτομο του υδρογόνου ( 11Η ) είναι το ελαφρύτερο σωματίδιο ύλης που υπάρχει. 

2. Τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό.     

3. Τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό.      

4. Υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη ατόμων, όσα και τα χημικά στοιχεία.     

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

 
Απάντηση : 1  Λ, το άτομο του 1 

1 Η είναι το ελαφρύτερο στοιχείο που υπάρχει αλλά για παράδειγμα το 
ηλεκτρόνιο είναι ελαφρύτερο σωματίδιο της ύλης από το υδρογόνο.  

2  Σ,  
3  Λ, υπάρχουν στο ίδιο στοιχείο άτομα με διαφορετικό αριθμό νετρονίων και διαφορετικό μαζικό αριθμό 

που λέγονται ισότοπα. 
4  Λ, κάθε στοιχείο μπορεί να έχει διαφορετικά είδη ατόμων που είναι τα ισότοπα. 
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 1.5.  Μίγματα - ∆ιαλύματα - Περιεκτικότητα - ∆ιαλυτότητα 
 

 
1. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ χημικών ενώσεων και μιγμάτων ; 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

Χημική Ένωση Μίγμα 
Αποτελείται από ένα είδος μορίων 
π.χ. Η2Ο. 
                        
   

Αποτελείται από δύο ή περισσότερα  
διαφορετικά είδη μορίων π.χ. αλατόνερο  
περιέχει Η2Ο - ΝαCl. 

Έχει καθορισμένη σύσταση 
π.χ. στο Η2Ο έχουμε mH : mO = 2/16 = 1/8  
δηλ. ορισμένη αναλογία μαζών. 

Έχει μεταβλητή σύσταση 
π.χ. σε ένα μίγμα Η2, Ο2 μπορούμε να  
έχουμε οποιαδήποτε αναλογία μαζών. 
 

Έχει καθορισμένες ιδιότητες, 
διαφορετικές από αυτές των στοιχείων 
που την αποτελούν. 
π.χ. το Η2Ο έχει δικές του ιδιότητες  
διαφορετικές από τις ιδιότητες του Η2 ή  
του Ο2. 
* Επίσης έχει ορισμένο Σημ. Ζεσ., Σημ.Πηξ., 
πυκνότητα, δείκτη διάθλασης  
που λέγονται φυσικές σταθερές. 
για το νερό : Σημ. Ζεσ.100οC, Σημ.Πηξ. 0οC,  

Εμφανίζει τις ιδιότητες των  
συστατικών του.  
π.χ. ένα μίγμα Η2, Ο2 εμφανίζει τις  
ιδιότητες και του Η2 και του Ο2 δηλαδή 
των συστατικών του. 
 
* Ένα μίγμα δεν έχει σταθερό σημείο 
βρασμού π.χ. η βενζίνη ή το πετρέλαιο 
που είναι μίγμα υδρογονανθράκων δεν 
έχουν ορισμένο σημείο βρασμού ή  
πήξεως.  
 

Διαχωρίζεται στα συστατικά της μόνο με  
χημικές μεθόδους.  
π.χ. Η2Ο δίνει Η2 και Ο2 με ηλεκτρόλυση. 

Διαχωρίζεται στα συστατικά του και με  
φυσικές μεθόδους.  
π.χ. απόσταξη, μαγνήτιση, διήθηση.  
 

 
2. Τι σημαίνουν οι εκφράσεις :  
 α) διάλυμα ΝαCl 10% w/w,    β) διάλυμα ζάχαρης 20% w/v,    γ) κρασί 13ο ; 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Σε 100 g διαλύματος περιέχονται 10 g ΝαCl. 

β) Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 20 g ζάχαρης. 

γ) Σε 100 mL κρασιού περιέχονται 13 mL αιθυλικής αλκοόλης (C2H5OH).  

 
 
3. Μπορούν οι περιεκτικότητες  % w/w και  % w/v ενός διαλύματος H2SO4 να ξεπεράσουν το 100% ; 

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 Η % w/w περιεκτικότητα δεν μπορεί, γιατί η μάζα ολόκληρου του διαλύματος είναι 100 g, άρα η διαλυμένη 

ουσία θα είναι μικρότερη.  
 Όμως η % w/v περιεκτικότητα είναι % w/w 

.
 ρ και στο διάλυμα H2SO4 μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες 

από 100% : 
 π.χ. διάλυμα 70% w/w με ρ = 1,6 g/mL θα είναι 112% w/v  
  ή διάλυμα 90% w/w με ρ = 1,8 g/mL θα είναι 162% w/v 
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4. Μπορεί η πυκνότητα ενός διαλύματος να είναι μικρότερη από 1 g/mL ;  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Γενικά όχι, όμως στα διαλύματα NH3 είναι μικρότερη, 
π.χ. διάλυμα 12% w/w έχει ρ = 0,95 g/mL και διάλυμα 27% w/w έχει ρ = 0,9 g/mL.  

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης  
 
1. Αν αναμίξουμε 100 mL νερού με 100 mL αιθυλικής αλκοόλης, ποιος θα είναι ο διαλύτης και ποια η 

διαλυμένη ουσία στο διάλυμα που θα προκύψει ή δεν έχει σημασία ; 
 

 [ΥΠΟΔΕΙΞΗ : Συνήθως χαρακτηρίζουμε το νερό σαν διαλύτη, έστω και αν βρίσκεται σε μικρότερη 
αναλογία]. 

    
2. Όταν αφήσουμε ένα μπουκάλι με ένα αεριούχο αναψυκτικό (π.χ. Cocα-Colα) ανοιχτό, τότε λέμε ότι το 

αναψυκτικό "ξεθυμαίνει". Πού οφείλεται αυτό ;  
 Πιστεύετε ότι θα ξεθυμαίνει πιο γρήγορα σε χαμηλή ή σε υψηλή θερμοκρασία ; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 
 
3.  Να αντιστοιχίσεις τα "στοιχεία" της στήλης Α με τα "στοιχεία" της στήλης B 
  

Α Β 
1. στοιχείο 
2. χημική ένωση 
3. μίγμα στοιχείων 
4. μίγμα ενώσεων 
5. μίγμα στοιχείων και ενώσεων 

α. μπρούντζος 
β. ζάχαρη 
γ. ξίδι 
δ. αέρας 
ε. μόλυβδος 

[Απ. : 1  ε, 2  β, 3  α, 4  γ, 5  δ] 
 
4.  Ποια από τα σώματα :  
1. Λαδόξιδο 
6. Αλάτι 
11. Νερό και λάδι 

2. Χρυσός 
7. Αέρας 
12. Ιώδιο 

3. Ξύδι 
8. Νερό 
13. Χώμα 

4. Αλατοπίπερο 
9. Οξυγόνο 
14. Σίδηρος 

5. Κρασί 
10. Ζάχαρη 
15. Θαλασσινό νερό 

είναι : 
α. ενώσεις  
β. στοιχεία  
γ. μίγματα  

δ. ομογενή  
ε. ετερογενή 
στ. διαλύματα 

[Απ. : 1  γ,ε, 2  β,δ, 3  γ,δ,στ, 4  γ,ε, 5  γ,δ,στ, 6  α,δ,  
7  γ, ετερογενές για μεγάλη ποσότητα και ομογενές για μικρή ποσότητα,  

8  α,δ, 9  β,δ, 10  α,δ, 11  γ,ε, 12  β,δ, 13  γ,ε, 14  β,δ,  
15  γ, ετερογενές για μεγάλη ποσότητα και ομογενές για μικρή ποσότητα]  

 
5.  Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) : 
  α) Τα μίγματα περιέχουν δύο τουλάχιστον χημικές ουσίες. 
  β) Τα συστατικά των μιγμάτων δε  διατηρούν  γενικά τις ιδιότητες τους. 
  γ)  Ένα μίγμα είναι πάντοτε ετερογενές. 
  δ) Τα μίγματα δεν έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές.  

[Απ. : Σωστές : α, δ] 
 

 

6.  Ένα ποτήρι (Α) περιέχει 100 mL διαλύματος αλατιού 10% w/w. Μεταφέρουμε 50 mL από το 
διάλυμα αυτό σε άλλο ποτήρι (Β). Ποια θα είναι η περιεκτικότητα του διαλύματος στο ποτήρι (Β):  

     α) 5% w/w,  β) 10% w/w,  γ) 20% w/w,  δ) 50% w/w.                         [Απ. : 10%] 
 
7.  α) Γιατί ένα κρύο αεριούχο αναψυκτικό έχει λιγότερες φυσαλίδες από ένα αντίστοιχο 
    ζεστό ; 
β) Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη διαλυτότητα ενός αερίου στο νερό υπό σταθερή θερμοκρασία ; 

(Σκέψου τα αεριούχα αναψυκτικά). 
                                                         [Απ. : α) μείωση θερμοκρασίας  αύξηση διαλυτότητας των αερίων,  

β) αύξηση διαλυτότητας αερίου  μείωση θερμοκρασίας,  αύξηση της πίεσης] 
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 8. Να αναφέρετε δύο λόγους οι οποίοι μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε το αλατόνερο ως 
μίγμα. 
Απάντηση :  
 Το αλατόνερο αποτελείται  α)από δύο ουσίες οι οποίες   β) δεν αντιδρούν μεταξύ τους 
 
 9. 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. 
Απάντηση :  
Κάθε διάλυμα αποτελείται από ένα μόνο διαλύτη, αλλά μπορεί να έχει περισσότερες από μία διαλυμένες 
ουσίες. Ένα διάλυμα που έχει σαν διαλύτη το νερό και διαλυμένες ουσίες αλάτι και ζάχαρη.  
 
 10. Αν αναμίξουμε κορεσμένο διάλυμα KΙ με ακόρεστο διάλυμα KΙ της ίδιας θερμοκρασίας, το 
διάλυμα που θα προκύψει θα είναι κορεσμένο ή ακόρεστο;  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Απάντηση :   
Προκύπτει ακόρεστο διάλυμα γιατί το δεύτερο διάλυμα είναι ακόρεστο. 
 

 11. Το CαCO3 (ανθρακικό ασβέστιο) είναι το κύριο συστατικό του ασβεστόλιθου, του μαρμάρου, 
του κελύφους των αυγών, του κελύφους των αχινών κ.λπ. Με βάση αυτές τις πληροφορίες πώς 
μπορείτε να συμπεράνετε αν το CαCO3 είναι ευδιάλυτο ή δυσδιάλυτο στο νερό; 
Απάντηση :  
 Το CαCO3 είναι ουσία δυσδιάλυτη στο νερό επειδή τα υλικά που αναφέρθηκαν δεν διαλύονται στο νερό. 
 

 12. 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); 

Απάντηση :   
α) σε 100 L αέρα περιέχονται 20 L Ο2 και 80 L Ν2,  

β) σε 100mL  διαλύματος περιέχονται 20 g ζάχαρης,  

γ) σε 1.000.000 mL αέρα περιέχεται 1 mL όζον,  

δ) σε 109 g νερού περιέχονται 2 g χλωρίου 

 

 13. 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 μίγμα»; 
 
Απάντηση :   
α) Στα επιχειρήματα της μαθήτριας για το ότι ο αέρας δεν είναι ομογενές μίγμα μπορεί να ήταν ότι σε πόλεις 
και βιομηχανίες περιέχει και στερεές ουσίες (σκόνη, καπνό κ.ά.) επίσης ο αέρας κοντά στην επιφάνεια της Γης 
έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από ότι 10 km ψηλά.  
 
β) Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο μπαλόνι ο αέρας επειδή είναι σε μικρή ποσότητα, είναι ομογενές μίγμα.  
γ) Το ίδιο ισχύει και για το θαλασσινό νερό δηλαδή σε μικρή ποσότητα μπορεί να θεωρηθεί ομογενές μίγμα.   
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 14. 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. 

Απάντηση :  
Το αλατόνερο είναι διάλυμα. Ο θειούχος σίδηρος είναι μια χημική ένωση.  
 

 15. 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. 
 
Απάντηση :  
Αν είναι διάλυμα στερεής ουσίας στο νερό τότε με αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλώνει η διαλυτότητα οπότε 
ένα κορεσμένο διάλυμα μπορεί να γίνει ακόρεστο. 
Αν είναι διάλυμα αέριας ουσίας στο νερό τότε με μείωση της θερμοκρασίας και αύξηση της πίεσης μεγαλώνει η 
διαλυτότητα οπότε πάλι ένα κορεσμένο διάλυμα μπορεί να γίνει ακόρεστο. 
 
 16. ∆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. 

Απάντηση :  
α) Με την αύξηση της θερμοκρασίας η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται.  
β) Έτσι η περιεκτικότητα του διαλύματος ελαττώνεται και το νέο διάλυμα όμως θα είναι πάλι κορεσμένο. 
 
 17. 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. 
 
Απάντηση :  
α) Η διαλυτότητα των αερίων αυξάνεται με την ελάττωση της θερμοκρασίας. Η μάζα του διαλύματος δεν 
αλλάζει με την ψύξη  
β) Το διάλυμα θα γίνει ακόρεστο. 
 
 18. Ένας μαθητής εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί ένα σώμα να έχει διαλυτότητα 120%. Ποια 
είναι η δική σας γνώμη; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα για να υποστηρίξετε την άποψή σας. 
 
Απάντηση :  
Μπορεί να διαλύονται 120 g από μια ουσία σε 100 g νερό.  
Οπότε μπορεί η διαλυτότητα να είναι 120 g ουσίας / 100 g νερό. 
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 19. Ένα ποτήρι περιέχει διάλυμα ∆1 ιωδιούχου καλίου (KΙ). 
 Στο ποτήρι αυτό προσθέτουμε μερικούς ακόμη κρυστάλλους KΙ, 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. 
 

Απάντηση :  
α) Αν το διάλυμα Δ1 ήταν ακόρεστο τότε οι κρύσταλλοι του ΚΙ θα διαλυθούν και η μάζα του διαλύματος θα 
αυξηθεί.  
β) Αν το διάλυμα Δ2 ήταν κορεσμένο τότε προς στιγμή οι κρύσταλλοι δεν θα διαλυθούν, οπότε θα πέσουν σαν 
κρύσταλλοι στον πυθμένα του ποτηριού.  
Έτσι η μάζα του διαλύματος θα μείνει σταθερή. 
 

 20. Στον πάγκο ενός εργαστηρίου έπεσαν τρεις κρύσταλλοι χλωριούχου ασβεστίου (CαCl2). 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 διαλυτότητα του CαCl2; 
 

γ) Ποια επίδραση μπορούν να έχουν οι καιρικές συνθήκες στο χρόνο ολοκλήρωσης του παραπάνω 
φαινομένου; 
 

δ) Αν σε ένα κλειστό χώρο βάλουμε αρκετή ποσότητα CαCl2 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; 
 

Απάντηση :  
α) Το CαCl2 έχει την ιδιότητα να απορροφά υδρατμούς από την ατμόσφαιρα και έτσι σχηματίζονται οι 
σταγόνες. (Γι’ αυτή του την ιδιότητα λέγεται αφυδατικό.) 
 

β) Το CαCl2 έχει μεγάλη διαλυτότητα στο νερό. 
 

γ) Όσο λιγότερους υδρατμούς ( μικρή υγρασία) έχει η ατμόσφαιρα τόσο πιο αργό θα είναι το φαινόμενο. 
 

δ) Το CαCl2 απορροφά υγρασία από το ψωμί και από τον αέρα που υπάρχει στον κλειστό χώρο, έτσι η πίεση 
μειώνεται και η φέτα γίνεται παξιμάδι. 
 
Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : 
 1. Τα μίγματα έχουν ......μεταβλητή......... σύσταση, αποτελούνται από ...δύο ή περισσότερα....... είδη 
ουσιών και ....διατηρούν....... τις ιδιότητες των συστατικών τους. Μπορεί να διαχωριστούν στα συστατικά 
τους εύκολα με ....φυσικές....... μεθόδους. 
 

 2. Εάν σε υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου (NαCl) προσθέσουμε νερό, τότε: (συμπληρώστε στα 
διάστικτα την κατάλληλη από τις λέξεις: αυξάνεται, ελαττώνεται, δε μεταβάλλεται) 
α) η μάζα του διαλύματος .....αυξάνεται....................... 
β) η μάζα του διαλύτη ......αυξάνεται.......................... 
γ) η μάζα της διαλυμένης ουσίας .....δε μεταβάλλεται..................... 
δ) ο όγκος του διαλύματος ......αυξάνεται............................. 
ε) η περιεκτικότητα του διαλύματος ....ελαττώνεται................. 
στ) η πυκνότητα του διαλύματος ..ελαττώνεται............... 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δε  θα σχηματιστεί μίγμα; 
  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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 2.  Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες που αναφέρονται στα ομογενή μίγματα 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 συστατικών τους 
Δ. η πυκνότητά τους αυξάνεται όταν ψύχονται με σταθερή πίεση. 

 
 3. Η διαλυτότητα του ιωδιούχου καλίου (KΙ) στο νερό: 
i)  είναι μέγεθος που εκφράζει: 
Α. τη μάζα σε g του KΙ που περιέχεται σε 100 g διαλύματος 
Β. την ελάχιστη ποσότητα KΙ που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα νερού 
Γ. τη μέγιστη ποσότητα KΙ που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα νερού 
Δ. τη μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να διαλύσει ορισμένη ποσότητα KΙ. 
 

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. 
 
 4. Η διαλυτότητα του NαCl, στους 30° C, είναι 35 g / 100 g νερού. Για να παρασκευάσουμε κορεσμένο 
διάλυμα NαCl, στους 30° C, μπορούμε να αναμείξουμε: 
Α. 7 g NαCl με 30 g νερό                         Β. 5 g NαCl με 20 g νερό 

Γ. 7 g NαCl με 20 g νερό                         Δ. 100 g NαCl με 35 g νερό 

 
 5. Υδατικό διάλυμα NαCl 10% w/w σημαίνει ότι: 
Α. σε 100 g νερού είναι διαλυμένα 10 g NαCl 
Β. 100 g νερού μπορούν να διαλύσουν 10 g NαCl 
Γ. σε 100 g διαλύματος περιέχονται 10 g NαCl 
Δ. 90 g νερού μπορούν να διαλύσουν 10 g NαCl 
                  [Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Γ, 2  Γ,  3 i)  Γ, ii)  Δ, 5  Γ, 5  Γ  ] 
 
Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 

 1. Τοποθετήστε το γράμμα Μ, αν η αντίστοιχη ιδιότητα αναφέρεται στα μίγματα και το γράμμα Ε, αν 
αναφέρεται στις χημικές ενώσεις. 

1. έχουν καθορισμένη σύσταση               

2. διατηρούν τις ιδιότητες των συστατικών τους            

4. αποτελούνται από ένα είδος μορίων              

5. μπορούν να διαχωριστούν σε απλούστερα σώματα με φυσικές μεθόδους.    
 

Απάντηση : 1  Ε,    2  Μ,        4  Ε,    5  Μ  
 
Ερωτήσεις διάταξης 
 

 1. Τέσσερα κορεσμένα υδατικά διαλύματα Α, Β, Γ και ∆ έχουν θερμοκρασία 20° C,  

μάζα 100 g το καθένα και περιέχουν  αντίστοιχα 0,2 g θειικού ασβεστίου (CαSO4),  

24 g χλωριούχου νατρίου (NαCl ),  

70 g ζάχαρης (C12H22O11) και  

0,0012 g ανθρακικού ασβεστίου (CαCO3).  

Να διατάξετε τις τέσσερις παραπάνω διαλυμένες ουσίες κατά σειρά αυξανόμενης διαλυτότητας στο 

νερό. 
 

Απάντηση : CαCO3   CαSO4   NαCl   C12H22O11  
 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-Μ.ΚΟΥΛΙΦΕΤΗΣ 14 
 
 
Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση  
  

 Είναι σωστές ή λάθος η προτάσεις και γιατί ; 
 

1. Ένα μίγμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να αντιδρούν 
μεταξύ τους. 
Απάντηση : Λάθος.    
 

2. Τα ομογενή μείγματα ή διαλύματα έχουν την ίδια σύσταση ποιοτική και ποσοτική και τις ίδιες 
ιδιότητες σε όλη τη μάζα τους. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
3. Αν ρίξουμε αλάτι στο νερό έχουμε ετερογενές μίγμα ενώ αν ρίξουμε λάδι στο νερό έχουμε 
ομογενές μίγμα. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
4. Οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένη σύσταση, αποτελούνται από ένα είδος μορίων και έχουν 
καθορισμένες φυσικές σταθερές κάτι που δεν συμβαίνει στα μίγματα. 

Απάντηση : Σωστό.  
 
5. Τα συστατικά των μιγμάτων διατηρούν τις ιδιότητες τους ενώ αυτό δεν συμβαίνει στις χημικές 
ενώσεις. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
6. Υδατικό διάλυμα είναι το ομογενές μίγμα που έχει διαλύτη το νερό και αλκοολικό διάλυμα έχει 
διαλύτη την αιθανόλη. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
7. Περιεκτικότητα ή συγκέντρωση είναι το μέγεθος που εκφράζει την ποσότητα της διαλυμένης 
ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
8. Το διάλυμα που περιέχει μικρή ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε σχέση με τον διαλύτη, δηλαδή έχει 
μικρή τιμή περιεκτικότητας ή συγκέντρωσης λέγεται αραιό. 

Απάντηση : Σωστό.  
 
9. Το διάλυμα που περιέχει την μεγαλύτερη ποσότητα ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένες 
συνθήκες λέγεται ακόρεστο. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

10. Όταν μια ουσία μπορεί να διαλυθεί σε μεγάλες ποσότητες σε ένα διαλύτη λέγεται δυσδιάλυτη 
και έχει μεγάλη τιμή διαλυτότητας. 
Απάντηση : Λάθος.    
 

11. Η διαλυτότητα όλων των ουσιών στο νερό εξαρτάται από την θερμοκρασία και την πίεση. 
Απάντηση : Λάθος.    
 
12. Η διαλυτότητα των στερεών στο νερό γενικά αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. 
Απάντηση : Σωστό.  
 

13. Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης. 
Απάντηση : Λάθος.    
 

14. Υδατικό διάλυμα αλατιού (NαCl) 15% κατά βάρος (w/w) σημαίνει ότι σε 100 g νερό διαλύονται 15 
g αλάτι. 
Απάντηση : Λάθος.    
 
15. Κρασί 13 βαθμών σημαίνει ότι σε 100 mL κρασί περιέχεται 13 mL οινόπνευμα (C2H5OH : 
αιθανόλη). 

Απάντηση : Σωστό.  
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16. Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 80% v/v άζωτο (N2). Αυτό σημαίνει ότι στα 200 mL αέρα 
περιέχονται 160 mL Ν2. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
17. Υδατικό διάλυμα ζάχαρης 40% βάρος κατ' όγκο (w/v) σημαίνει ότι σε 100 g διαλύματος 
περιέχονται 40 g ζάχαρης. 

Απάντηση : Λάθος.    
 
18. Αν πίνουμε νερό που έχει υδράργυρο (Hg) πάνω από 3 ppb (w) για μεγάλο χρονικό διάστημα 
παθαίνουμε δηλητηρίαση.  Αυτό σημαίνει ότι σε 109 g νερό περιέχονται 3 g υδραργύρου. 

Απάντηση : Σωστό.  
  
 19. Τα ετερογενή μίγματα έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την έκταση της μάζας τους. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

 20. Κορεσμένο διάλυμα ΚΝΟ3 20° C όταν θερμανθεί στους 40° C μετατρέπεται σε ακόρεστο 
διάλυμα. 
Απάντηση : Σωστό. Γιατί η διαλυτότητα του ΚΝΟ3, αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 
 
 21. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού μπορεί να διαλυθεί μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης απ’ 
ότι στην ίδια ποσότητα κρύου νερού. 
 
Απάντηση : Σωστό. Συνήθως η διαλυτότητα των στερών αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 
 
Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1. ∆ύο ποτήρια Π1 και Π2 περιέχουν αντίστοιχα τα υδατικά διαλύματα ∆1 και ∆2 των ουσιών Α και Β 
αντίστοιχα και βρίσκονται σε θερμοκρασία 10οC.  

Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία τους στους 20οC παρατηρούμε ότι η μάζα του πρώτου διαλύματος 
παραμένει σταθερή, ενώ του δευτέρου ελαττώνεται. 

α) Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι: 
 ι) από τις ουσίες Α και Β ΑΕΡΙΟ είναι η ουσία ..Β... και ΣΤΕΡΕΟ είναι η ουσία ..Α... 
ιι) στους 20οC το διάλυμα που περιέχεται στο ποτήρι Π1 είναι .........ακόρεστο..............  και το διάλυμα 
στο Π2 είναι ...κορεσμένο. 

β) Εξηγήστε πως θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε το διάλυμα Π2  
    θερμοκρασίας 10° C σε ακόρεστο χωρίς να μεταβάλλουμε τη μάζα του και τη θερμοκρασία του. 
 
Απάντηση :  
β) Αν αυξήσουμε την εξωτερική πίεση . 
 
 

 2. Στο Μονολίθι της Πρέβεζας βρέθηκε ορυκτό χλωριούχο νάτριο (μαγειρικό αλάτι). 
 ι) Πιστεύετε ότι αυτό βρίσκεται: 
Α. στην επιφάνεια του εδάφους; 
Β. κάτω από καλλιεργήσιμο έδαφος της περιοχής; 
Γ. πάνω σε κοιλότητες βράχων κοντά στην παραλία; 
∆. κάτω από αργιλικά πετρώματα αδιαπέραστα από το νερό; 
 
ιι) Να αιτιολογήσετε με συντομία την απόρριψη των τριών λανθασμένων απαντήσεων. 
 
Απάντηση : Η σωστή απάντηση είναι Δ επειδή το ορυκτό αλάτι δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό της 

βροχής ή της θάλασσας γιατί τότε θα  διαλυθεί.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  στα  ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ και ∆ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 
 

  

0     Για να διευκολυνόμαστε, μαζεύουμε όλα τα στοιχεία του διαλύματος 
στην "ετικέτα" του μπουκαλιού.  

Μην ξεχνάτε ότι  : 1 mL  1 cm3 

 1 L   
διαλύματος HCl 

37% % w/w 
   ρ = 1,19 g/mL 

   

ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
1. Nα βρεθεί η ποσότητα καθαρού HCl που περιέχεται σε 250 mL διαλύματος HCl του εμπορίου 37 % 

w/w με πυκνότητα  ρ = 1,19 g/mL. 
  
  Λύση : 
 
 

   

 

250 mL 
δ. HCl 

37% w/w 
ρ = 1,19 g/mL 

 
 

         V = 
ρ

m
 

Tα 100 g δ/τος περ. 37 g HCl  
 

Tα 
1,19
100

 mL δ/τος περ. 37 g HCl 

 

    250 mL              x ; g 
 

                                                                                 x = 110,075 g HCl 
ΑΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  
με προσθήκη ή αφαίρεση διαλύτη (νερού) 
0   Θα ισχύουν : 

  m1ου δ/τος  mH O2
 = m2ου δ/τος 

 

+ : αραίωση 

 - : συμπύκνωση 
 

 ή V1ου δ/τος  VH O2
 = V2ου δ/τος  (αν έχουμε όγκους διαλυμάτων) 

 

0   Επίσης : mδιαλυμένης ουσίας                =                          mδιαλυμένης ουσίας  

     στο 1ο διάλυμα                             στο 2ο διάλυμα 
 
2. Σε 480 g διαλύματος ΚΟΗ 20% w/v με πυκνότητα 1,2 g/mL προσθέτουμε 320 g νερού. Ποια θα 
είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει ; 

 

 Λύση :  

   

480 g 
δ. ΚΟΗ 
20% w/v 
1,2 g/mL 

 

       OHg 2320
 

 

800 g 
δ. ΚΟΗ   
; % w/w 

  m2ου δ/τος = m1ου δ/τος + OHm
2

 = 800 g. 

 
  
1o διάλυμα :                    2o διάλυμα : 
 

100 mL δ/τος                  20 g ΚΟΗ 
 100 . 1,2 = 120 g δ/τος      20g KOH       
  480 g δ/τος                          x1 ; 

   

  800 g δ/τος  80 g ΚΟΗ 
  100g δ/τος   x2 ; 

 

 x1 = 80 g KOH                                    x2 = 10 g KOH, άρα το τελικό  
                                                διάλυμα είναι 10% w/w 
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3. Ποιος όγκος από ένα διάλυμα ουσίας Α 55% w/w με ρ1 = 1,25 g/mL πρέπει να αραιωθεί με νερό, 
ώστε να παρασκευαστούν 400 mL διαλύματος 25% w/w με ρ2 = 1,1 g / mL  ; 

 

 Λύση : 

   

V1 mL 
δ. Α 

55% w/w 
1,25 g / mL 

 

               OH2  
 

400 mL 
δ. Α 

25% w/w 
1,1 g / mL 

 

 Αρχίζουμε από το 2ο διάλυμα : 
 
  100 g δ/τος                    25 g Α 
 m = ρ . V = 1,1 . 400 g δ/τος     x1 ; 

 

 x1 = 110 g Α 
  

 Για το 1ο διάλυμα : 
 
100 g δ/τος   55 g δ/τος Α 
 m1 ; g        110 g Α 

 

 m1 = 200 g δ/τος 
 

 Οπότε : V1 = 
1ρ
1m

= 
mLg1,25
g200
/

= 160 mL διαλύματος  

 
 
4. Από 500 mL διαλύματος ΝαΟΗ 12% w/v παίρνουμε 20 mL και  
   τα αραιώνουμε με νερό μέχρι τα 50 mL.  
 Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος. 
 
 Λύση : 
 

     

500 mL 
δ. ΝαΟΗ 
12% w/v 

 
 παίρνουμε 

 
20 mL 

 

   OH2
 

 

 50 mL 
 ;% w/v 

 

0      ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν από ένα διάλυμα παίρνουμε μια ποσότητα, τότε η περιεκτικότητα παραμένει η ίδια. 
 Όταν αραιώνουμε ή συμπυκνώνουμε ένα διάλυμα (με προσθήκη ή αφαίρεση Η2Ο), η μάζα της διαλυμένης 

ουσίας παραμένει η ίδια. 
 
 

 Έτσι, για τα 20 mL θα έχουμε : 
  

Στα 100 mL δ/τος  12 g ΝαΟΗ 
      20 mL δ/τος    x1 ;  

 
 x1 = 2,4 g ΝαΟΗ 

 

 Για το τελικό διάλυμα θα έχουμε : 
  
Στα 50 mL δ/τος            2,4 g  
    100 mL δ/τος         x2 ; 

 

 

 x2 = 4,8 g ΝαΟΗ, άρα το τελικό διάλυμα είναι 4,8% w/v. 
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 5. Μια φιάλη περιέχει διάλυμα ΚΟΗ. Μετρήσαμε με ένα ογκομετρικό κύλινδρο τον όγκο του 
διαλύματος και τον βρήκαμε 270 mL. Από το διάλυμα αυτό πήραμε μια ποσότητα 20 mL και βρήκαμε 
ότι περιείχε 4 g 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; 
 
Λύση : 
 

     

Διάλυμα Δ1 
270 mL 
δ. KΟΗ 

 

 
χωρίζουμε 

Διάλυμα Δ2  
20 mL 

4 g ΚΟΗ 
; % w/v 

 
   

Διάλυμα Δ3 
250 mL 
δ. ΚΟΗ 

 

 Εύρεση % w/v του διαλύματος Δ2 :  
 

Σε  20 mL  δ/μα περ.  4 g ΚΟΗ  
Σε 100 mL  δ/μα  περ. x; g ΚΟΗ  

 

 x = 20 g KOH   20% w/v  
 

α) Εύρεση g ΚΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ3  
 

Στα  100 mL  δ/μα  περ.  20 g ΚΟΗ  
Στα 250 mL  δ/μα  περ. x ; g ΚΟΗ  

 
 x = 50 g KOH 

 

β) Εύρεση % w/w του αραιωμένου διαλύματος Δ4. 
 Αραίωση του διαλύματος Δ3 :  
 

   

διάλυμα  Δ3 
250 mL  
δ. ΚΟΗ 
20% w/v   

 

   OH2
 

διάλυμα Δ4 
400 g 
δ. ΚΟΗ 
; % w/w 

 
Στο διάλυμα Δ4 θα περιέχονται επίσης 50 g ΚΟΗ. 
 

Σε 400 g δ/μα  περ. 50 g ΚΟΗ  
Σε 100 g δ/μα   περ. x ; g ΚΟΗ  

 

  x= 12,5 g   12,5% w/w 

 
6. Σε 190 g διαλύματος ΚΟΗ 5% w/w, προσθέτουμε 10 g καθαρού ΚΟΗ.    
  Ποια η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που θα προκύψει ;  
 Η προσθήκη του καθαρού ΚΟΗ μεταβάλλει τη μάζα του διαλύματος. 
 

 Λύση : 
   

190 g 
δ. ΚΟΗ 
5% w/w 

 

 
 10 gKOH

 

 
δ. ΚΟΗ 
; %w/w 

 

 Για το 1ο διάλυμα : 
Σε 100 g δ/τος  5 g KOH 
    190 g δ/τος   x1 ;  

 
 x1 = 9,5 g KOH 

 H μάζα του 2ου διαλύματος θα είναι : 
 m2 = m1 + mKOH που προσθ. = 190 g + 10 g = 200 g  
 και η μάζα της διαλυμένης ουσίας στο 2ο διάλυμα θα είναι : 9,5 + 10 = 19,5 g. 
 
 Έτσι θα έχουμε : 
Σε 200 g δ/τος   19,5 g KOH 
   100 g δ/τος      x2 ; 

 
 x2 = 9,75 g KOH, δηλαδή  

 το διάλυμα θα είναι 9,75% w/w 
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ΑΝΑΜΙΞΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ 
0     Θα ισχύουν : 
 

  m1ου δ/τος + m2oυ δ/τος + . . .  = mτελ. δ/τος   ή  V1ου δ/τος + V2oυ δ/τος + . . .  = Vτελ. δ/τος 

0     Επίσης : 
 

       mδ/νης ουσίας  +    mδ/νης ουσίας              =       mδ/νης ουσίας 

    στο 1ο δ/μα       στο 2ο δ/μα                     στο τελικό δ/μα 
 

7. Αναμιγνύουμε 200 mL διαλύματος HCl 20% w/w  με πυκνότητα 1,1 gr/mL με 300 mL  διαλύματος 
HCl 9% w/v  

 Ποια η περιεκτικότητα % w/v του τελικού διαλύματος ;  
 

 Λύση : 
 

     

200 mL  
δ.HCl 

20% w/w  
1,1 gr/mL 

 
+ 

300 mL  
δ.HCl 

9% w/v  

 

  

500 mL  
δ.HCl 

  ; % w/v 

 

 Για το 1ο διάλυμα : 
                   100 gr δ/τος           20 gr ΗCl 
m = ρ . V = 1,1 . 200 = 220 gr           x1 ; 

 
 x1 = 44 gr HCl 

 

 Για το 2ο διάλυμα : 
100 mL  δ/τος     9 gr HCl  
300 mL  δ/τος      x2 ; 

 
 x2 = 27 gr HCl  

 

 To τελικό διάλυμα θα έχει όγκο (200 + 300) mL  = 500 mL   
 και θα περιέχει (44 + 27) gr = 71 gr HCl. 
 

Σε 500 mL  δ/τος                 71 gr HCl  
  100 mL  δ/τος        x3 ; 

 
 x3 = 14,2 g HCl  14,2 % w/v 

  

8. Με ποια αναλογία όγκων πρέπει ν' αναμίξουμε διάλυμα ΗΒr 20% w/v με διάλυμα ΗΒr 50% w/v, 
ώστε να προκύψει διάλυμα ΗΒr 30% w/v ; 

 

Λύση : 
 Έστω V1 mL  ο όγκος του πρώτου διαλύματος και V2 mL  ο όγκος του δεύτερου διαλύματος. 

     

V1 mL  
δ. HBr 

20% w/v 

 
+ 

V2 mL  
δ. HBr 

50%w/v 

 

  

(V1 + V2) mL  
δ. HBr 

30%w/v 

 

 Για το 1ο διάλυμα : 
100 mL  δ/τος  20 gr HBr 
 V1 mL    x1 ; 

 
 x1 = 0,2 V1 gr HBr 

 

 Για το 2ο διάλυμα : 
100 mL  δ/τος  50 gr HBr 
 V2 mL          x2  ; 

 
 x2 = 0,5 V2 gr HBr 

  

 Tο τελικό διάλυμα θα έχει όγκο V1 + V2 mL και σ' αυτό θα περιέχεται τόσο HBr, όσο περιέχεται στο πρώτο 
και στο δεύτερο διάλυμα, δηλ. 0,2 V1 + 0,5 V2 gr HBr.  

 Θα έχουμε : 
100 mL δ/τος                    30 gr HBr 
(V1 + V2) mL δ/τος       0,2V1 + 0,5V2 gr HBr   

21

100
VV 

= 
21 5,02,0

30

VV 
 

2

1

V
V

 = 
2
1

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-Μ.ΚΟΥΛΙΦΕΤΗΣ 20 

 
 

6Με διαλυτότητες 
 

9. Η διαλυτότητα του ΝαCl στους 20o είναι 36 g / 100 g Η2Ο.  
Τι διάλυμα θα προκύψει αν σε 200 g Η2Ο προσθέσουμε στους 20οC :   
α) 60 g ΝαCl,  β) 72 g ΝαCl ;   
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

Σε 100 g Η2Ο       36 g ΝαCl  
   200 g Η2Ο   ; = 72 g ΝαCl 

 
(κορεσμένο διάλυμα) 

 
α) Όταν προσθέσουμε 60 g ΝαCl, θα προκύψει ακόρεστο διάλυμα.  
β) Όταν προσθέσουμε ακριβώς 72 g ΝαCl, θα προκύψει κορεσμένο διάλυμα.  
 
 10. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη διαλυτότητα του KNO3 (g KNO3 / 100 g H2O) σε συνάρτηση 
με τη θερμοκρασία. 
 
          διαλυτότητα 
        g/100g νερού 
 

                        80 
 
                                  60 
 
                               40 
 
                           20 
 
                                 0   10    20    30    40    50    θερ/σία/°C 
 
  Παρασκευάσαμε ένα διάλυμα με διάλυση 60 g ΚΝΟ3 σε 100 g 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. 
Απάντηση :  
α) Με βάση το διάγραμμα το διάλυμα θα είναι κορεσμένο σε θερμοκρασία περίπου 50 C. Με την ψύξη θα 
πρέπει το διάλυμα να γίνει κορεσμένο στη νέα θερμοκρασία οπότε θα αποβληθεί ΚΝΟ3 και η μάζα του 
διαλύματος θα μειωθεί. 
β)  Στους 20 C θα διαλύονται περίπου 10 g νιτρικού καλίου σε 100g νερού.  
  Άρα θα αποβληθούν 60  10 g  = 50 g KNO3 από το διάλυμα και το διάλυμα θα έχει μικρότερη μάζα κατά 

50 g. 
 
 
 11. Παρασκευάσαμε 250 g διαλύματος NαCl περιεκτικότητας 20% w/w. 
α) Πόσα g NαCl και πόσα g νερού χρησιμοποιήσαμε; 

β) Αν η διαλυτότητα του NαCl είναι 36 g / 100 g νερού, πόσα g ΝαCl πρέπει να    

προσθέσουμε ακόμη στο διάλυμα ώστε να γίνει κορεσμένο; 

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

 
Λύση :  
α) Εύρεση μάζας NαCl και νερού : 
 

Σε 100 g   δ/μα   περ. 20 g NαCl     και 80 g Η2Ο  
Σε 250 g    δ/μα   περ.    x; g NαCl  και  y; g Η2Ο  

 
 x= 50 g NαCl  και  ψ = 200 g H2O  
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β) Εύρεση μάζας NαCl που πρέπει να προστεθεί ώστε να γίνει το διάλυμα κορεσμένο : 
 

Σε 100 g Η2Ο διαλύονται  36 g NαCl  
Σε 200 g Η2Ο διαλύονται   x; g NαCl  

 
 x = 72 g NαCl  

 

Άρα θα πρέπει να προσθέσω (72 – 50) g = 22 g NαCl.  
 
γ) Εύρεση % w/w περιεκτικότητας του κορεσμένου διαλύματος : 
 
Η μάζα του νέου διαλύματος θα είναι:  (200 + 72) = 272 g  
 

Σε 272 g   δ/μα    περ. 72 g NαCl  
Σε 100 g   δ/μα   περ.    x; g NαCl  

 
 x= 26,47g    26,47 % w/w 

 
 12. Αν η διαλυτότητα του ΝαNO3 στους 10 °C είναι 80 g / 100 g νερού, να βρείτε: 
α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουμε 200 g ΝαNO3 ώστε να προκύψει   

κορεσμένο διάλυμα θερμοκρασίας 10° C; 

β) Μέχρι πόση μάζα πρέπει να αραιώσουμε το παραπάνω κορεσμένο διάλυμα για  

να προκύψει ένα νέο διάλυμα περιεκτικότητας 40% w/w; 

 
Λύση : 
α) Εύρεση μάζας νερού  
 

Σε 100 g Η2Ο διαλύονται   80 g NαNO3  
Σε   x   g Η2Ο διαλύονται 200 g NαNO3  

 
 x= 250 g H2O  

 
β) Εύρεση μάζας τελικού κορεσμένου διαλύματος.  
 

   

250 g νερό 
200 g ΝαΝΟ3 

 

   OH2
 

δ. ΝαΝΟ3 
40% w/w  

 

Τελικό διάλυμα :  
 

Σε  100 g    δ/μα      περ.      40 g NαNO3  
          x ;     δ/μα        περ.      200 g NαNO3  

 
 x = 500 g  διάλυμα  

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

σταθερή τη θερμοκρασία στους 15°C. Όταν το διάλυμα ηρέμησε   διαπιστώσαμε ότι παρέμειναν 

αδιάλυτα 40 g 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; 

 
Λύση : 
α) Εύρεση μάζας διαλύματος.  
 

Σε 200 g Η2Ο έχουν διαλυθεί τελικά 50 g ΚΝΟ3, άρα η μάζα του διαλύματος είναι 250 g.  
 
β) Εύρεση διαλυτότητας του ΚΝΟ3 στους 15οC.  
 

Σε 200 g  H2Ο  διαλύονται   50 g ΚΝΟ3  
Σε 100 g                                x; g ΚΝΟ3  

 
 x= 25 g ΚΝΟ3   25 g/100 g Η2Ο 

γ) Εύρεση % w/w περιεκτικότητας του διαλύματος : 
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Σε (200 + 50) g     δ/μα   περ.    50 g ΚΝΟ3  
Σε 100 g                δ/μα     περ.     x; g ΚΝΟ3  

 
 x= 20% w/w 

 
 
δ) Εύρεση μάζας Η2Ο που πρέπει να προστεθεί για τη διάλυση του ΚΝΟ3 :  
 

   
 

200 g νερό 

 

   OH2
 

 

δ. ΚΝΟ3  

 
 Τελικό κορεσμένο διάλυμα :  
 

Σε 200 g Η2Ο   διαλύονται    50 g ΚΝΟ3  
Σε   x  g  Η2Ο    διαλύονται    90 g ΚΝΟ3  

 
 x= 360 g H2O  

 

 Άρα πρέπει να προστεθούν 360 - 200 g = 160  g Η2Ο 
 

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

      20 g / 100 g νερού στους 30° C και 40 g /100 g νερού στους 50°C. Ένα ποτήρι περιέχει 110 g 

κορεσμένου διαλύματος αυτού του άλατος σε θερμοκρασία 10°C.  

Ένα δεύτερο ποτήρι περιέχει 140 g κορεσμένου διαλύματος του ίδιου άλατος σε θερμοκρασία 50°C. 

Αν αναμίξουμε 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 ∆; 

 
Λύση : 
Για το πρώτο ποτήρι στους 10 C:  
Σε 100 g Η2Ο διαλύονται 10 g άλατος και η μάζα του διαλύματος είναι 110 g.  
Για το δεύτερο ποτήρι στους 50 C:  
Σε 100 g Η2Ο διαλύονται 40 g άλατος και η μάζα του διαλύματος είναι 140 g.  
Μετά την ανάμιξη στους 30 C:  
Η μάζα του νερού είναι 200 g και η μάζα του άλατος είναι 50 g.  
 

     

Διάλυμα Δ1 

10οC 
100g H2O 
10 g αλάτι 

 
 

+ 

Διάλυμα Δ2 
50οC 

100 g Η2Ο 
40g αλάτι 

 
   

Διάλυμα Δ 
30οC 

200 g Η2Ο 

 
α)Εξέταση αν το διάλυμα Δ είναι κορεσμένο ή ακόρεστο. 
 Σύμφωνα με την διαλυτότητα σ’ αυτή τη θερμοκρασία, μπορώ να διαλύσω 40 g άλατος.  
Τα υπόλοιπα 10 g θα πέσουν σαν ίζημα. 
 Έτσι το διάλυμα θα είναι κορεσμένο και θα περιέχει 10 g ίζημα.  
β) Εύρεση της μάζας του διαλύματος Δ. 
Το νέο διάλυμα αποτελείται από 200 g Η2Ο και 40 g άλατος.  
Έτσι η μάζα του είναι 240 g.  

 
 

15. Σε 50 g νερού προσθέτουμε 15 g στερεής ουσίας Α στους 15οC, από τα οποία 3 g παραμένουν αδιάλυτα. 
Οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) : 

 Α. Το διάλυμα που σχηματίζεται είναι ακόρεστο. 
 Β. Αν σε 200 g νερού στους 15οC προσθέτουμε 48 g ουσίας Α, θα παραμείνει ορισμένη ποσότητα αδιάλυτη. 
 Γ. Αν προσθέσουμε σε 50 g Η2Ο στους 30οC 15 g ουσίας Α θα παραμείνει ποσότητα μικρότερη από 3 g 

αδιάλυτη. 
[Απ. Α  λάθος , Β  λάθος ,  Γ  σωστή ] 
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 16. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 10°C είναι 20 g /100 g νερού, ενώ στους  

   20°C είναι 35 g/100 g νερού. 

α) Πόσα g KNO3 πρέπει να διαλύσουμε σε 200 g νερού για να προκύψει κορεσμένο  

διάλυμα θερμοκρασίας 20° C; 

β) Αν ψύξουμε το κορεσμένο αυτό διάλυμα στους 10° C, πόσα g κρυστάλλων ΚΝΟ3  

θα σχηματιστούν ; 

 

Λύση :  
α)Εύρεση μάζας ΚΝΟ3 που μπορεί να διαλυθεί σε 200g νερού στους 20 C  
 

Σε 100 g Η2Ο διαλύονται 35 g ΚΝΟ3  
Σε 200 g Η2Ο διαλύονται  x; g ΚΝΟ3  

 
 x= 70 g KNO3  

 
β) Εύρεση μάζας κρυστάλλων  ΚΝΟ3  που  θα σχηματιστούν στους 10 C  
 

Σε 100 g διαλύονται 20 g ΚΝΟ3  
Σε 200 g διαλύονται  x; g ΚΝΟ3  

 
 x = 40 g KNO3  

 

Άρα η μάζα των κρυστάλλων του ΚΝΟ3 που σχηματίστηκαν είναι (70 – 40) g = 30 g.  
 

 
17. Η διαλυτότητα του KBr στους 70οC είναι 90 g KBr/100 g H2O και στους 10οC είναι 60 g KBr/100 g H2O. 

Αν 75 g νερού στους 70οC κορεστούν με KBr και το διάλυμα ψυχθεί στους 10οC, ποια μάζα άλατος θα 
κρυσταλλωθεί : 

 Α. 30 g   Β. 12,5 g  Γ. 22,5 g  Δ. 17,5 g                                                                         [Απ. Γ ] 
 
18. Η διαλυτότητα μιας αέριας ένωσης Α στο νερό είναι 2 g σε 100 g Η2Ο στους 25οC και  
      σε πίεση 1 αtm.  

Διαλύονται 3 g της ένωσης αυτής σε 200 g Η2Ο στους 25οC και πίεση 1 αtm. 
 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) : 
 Α. Το διάλυμα που προκύπτει είναι ακόρεστο. 
 Β. Για να αυξηθεί η διαλυτότητα, πρέπει να αυξήσουμε τη θερμοκρασία. 
 Γ. Η ποσότητα της Α που μένει αδιάλυτη, θα εκλυθεί με τη μορφή φυσαλίδων. 
 Δ. Για να ελαττωθεί η διαλυτότητα, πρέπει να ελαττώσουμε την πίεση. 

[Απ. Α  σωστή , Β  λάθος ,  Γ  λάθος , Δ  σωστή ] 
 
19. Η διαλυτότητα του KΝO3 στους 80οC είναι 160 g KΝO3 / 100 g H2O, ενώ στους 20oC είναι  
       30 g KΝO3 / 100 g H2O.  
Αν 80 g νερού στους 80oC κορεστούν με KΝO3, ποια μάζα του άλατος θα κρυσταλλωθεί, όταν ψύξουμε το 

διάλυμα στους 20oC ;    
       [Απ. : 104 g] 

 
20.  Κορεσμένο διάλυμα K2Cr2O7 στους 30οC έχει περιεκτικότητα 20% w/w.  
     Ποια η διαλυτότητα σε g K2Cr2O7 / 100 g H2O σε αυτή τη θερμοκρασία ;   

                                    [Απ. : 25 g] 
 
21. Η διαλυτότητα του CαCl2 είναι 60 gr/100 gr Η2Ο στους 20οC. 
  Ποια η % w/w και η % w/v περιεκτικότητα, κορεσμένου διαλύματος CαCl2,  
    αν η πυκνότητά του είναι 1,2 gr/mL ;            [Απ. : α) 37,5% w/w - 45% w/v]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    
 

2.1      ∆ομή του ατόμου  
 

 
1. ∆ίνονται τα άτομα Χ και Ψ με ατομικούς αριθμούς Ζ1, Ζ2 και μαζικούς αριθμούς Α1 και Α2 
αντίστοιχα.   
      Ποια σχέση πρέπει να υπάρχει μεταξύ των Α1, Α2, Ζ1, Ζ2, ώστε να είναι  ισότοπα ; 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

 Για τα άτομα XA
Z

1

1
 και YA

Z
2

2
 :  ισότοπα Z1 = Z2 και Α1  Α2, 

 
 
2.      ∆ίνονται τα άτομα  127

53Ι και 
23

11Να.  
 α) Ποια είναι η σύσταση του πυρήνα τους ;   
    β) Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή για τα ιόντα Ικαι Να ;   
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Πυρήνας ιωδίου : 53p, 74n  Πυρήνας νατρίου : 11p, 12n  
β) Ιόν Ι έχει 54e : K : 2e,  L : 8e,  M : 18e,  N : 18e,  O : 8e 
   Iόν Να έχει 10e : K : 2e,  L : 8e 
 
3. Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων : 19Κ, 35Βr, 56Bα, 86Rn.  

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 19Κ  Κ : 2e ,   L : 8e,  M : 8e,   N : 1e 
 35Br       Κ : 2e ,   L : 8e,  M : 18e,  N : 7e 
 56Bα       Κ : 2e ,   L : 8e,  M : 18e,  N : 18e,  Ο : 8e,  P : 2e 
 86Rn        Κ : 2e ,   L : 8e,  M : 18e,  N : 32e,  Ο : 18e,  P : 8e  
 
 

4.    Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή ενός ατόμου που έχει μαζικό αριθμό 40 και στο πυρήνα του 
υπάρχουν 4 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια ;  

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Έστω Ζ : Αριθμός πρωτονίων και  Ν : Αριθμός νετρονίων   
 

    XA
Z   Έχουμε : Z + Ν = 40  (1)  

Ν = Z + 4    (2) 
 
 Από τη λύση του συστήματος Ν = 22,  Ζ = 18.  
 
 Ηλεκτρονιακή δομή : Κ : 2e, L : 8e, M : 8e.  
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης   
 
5. Σε ένα στοιχείο Β, ο μαζικός αριθμός είναι διπλάσιος από τον ατομικό. Το Β έχει τον ίδιο αριθμό νετρονίων 

με το στοιχείο K39
19 .  

  Να βρεθούν ο ατομικός κι ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Β.                    [Απ. : 20, 40] 
 
6. Σύμφωνα με τον τύπο 2n2 η στιβάδα Ο (n = 5) θα έπρεπε να πάρει 2 

. 52
 = 50 ηλεκτρόνια.  

        Αυτό συμβαίνει ή όχι ; 
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7. Αν για ένα στοιχείο Α έχουμε τα σύμβολα 


 Aψ , τι σημαίνουν οι αριθμοί που μπορεί να υπάρχουν στις 

θέσεις των x, ψ, φ, ω ; 
 

8. α) Γνωρίζετε άτομο που να μην περιέχει νετρόνια ; 
  β) Ποιο ιόν δεν έχει ηλεκτρόνια ; 
 

9. Στοιχείο XA
Z

1

1
 έχει τον ίδιο μαζικό αριθμό και έχει δύο ηλεκτρόνια λιγότερα από το Ni58

28  

α) Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του στοιχείου. 
     β) Να γίνει κατανομή σε στιβάδες των ηλεκτρονίων του.           

    [Απ. : α) 26, 58] 
 

10. Ένα άτομο αλουμινίου συμβολίζεται : 27
13Αl 

  α) πώς λέγεται και τι δείχνει ο αριθμός 13 ; 
  β) πώς λέγεται και τι δείχνει o αριθμός 27 ; 
  γ) Πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο του αλουμινίου ; 

 

[Απ. : α) Ατομικός αριθμός, πρωτόνια, β) Μαζικός αριθμός, γ) 14, 13] 
 

11. Ποια άτομα ονομάζονται ισότοπα ; Ποια από τα επόμενα άτομα είναι ισότοπα ; (Πόσα πρωτόνια, 
νετρόνια και ηλεκτρόνια έχει το καθένα) : 

  α) 14
7Ν,   β) 39

19Κ,  γ) 40
19Κ,  δ) 16

8Ο,  ε) 235
92U,  ζ) 237

92U. 
 

 [Απ. : Ισότοπα 39
19Κ,   40

19Κ  και  235
92U,  237

92U] 
 
12. Ένα σωματίδιο περιέχει 20 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια.  
Τι είναι το σωματίδιο αυτό ; 
  α) ένα άτομο,  β) ένα θετικό ιόν, γ) ένα αρνητικό ιόν, δ) ένα μόριο. 

[Απ. : β] 
 
13. Ένα σωματίδιο περιέχει 17 πρωτόνια, 18 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια. Τι είναι το σωματίδιο αυτό; 
 α) ένα άτομο,  β) ένα θετικό ιόν, γ) ένα αρνητικό ιόν, δ) ένα μόριο. 

[Απ. : γ] 
  

14. Ένα άτομο άνθρακα συμβολίζεται 14
6C. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή; 

  α) έχει μαζικό αριθμό 6  
  β) περιέχει 6 νετρόνια 
  γ) έχει ατομικό αριθμό 14  
  δ) περιέχει 8 ηλεκτρόνια 
  ε) περιέχει δύο νετρόνια περισσότερα από τα ηλεκτρόνια.                       [Απ. : ε] 
 
15. Όταν ένα άτομο χάσει ένα ηλεκτρόνιο, τι σχηματίζεται; 
  α) ένα άτομο με ένα πρωτόνιο λιγότερο 
  β) ένα άτομο με ένα νετρόνιο περισσότερο  
  γ) ένα άτομο μετάλλου  
  δ) ένα θετικό ιόν 
  ε) ένα αρνητικό ιόν.                                                                       [Απ. : δ] 
 
16.  Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) ; 
  α) Σε κάθε άτομο ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. 
  β) Όλα τα άτομα ενός στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό. 
  γ) ∆εν είναι δυνατό άτομα ενός στοιχείου να έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό. 

 

[Απ. : α  Σ, β  Σ, γ  Λ] 
 

17. Σε ποιες αρχές βασίζεται η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες ; Να βρεθεί η ηλεκτρονιακή δομή 
των ατόμων : 19Κ, 35Br, 50Sn, 83Bi, 86Rn. 

[Απ. : 19Κ (2-8-8-1),    35Βr (2-8-18-7),    50Sn (2-8-18-18-4),  
83Bi (2-8-18-32-18-5),     86Rn(2-8-18-32-18-8)] 
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18. Τι θα συμβεί αν σε ένα άτομο :  
  α) προστεθούν 2 ηλεκτρόνια             β) αποσπαστεί ένα ηλεκτρόνιο  
  γ) προστεθεί ένα πρωτόνιο                 δ) προστεθεί ένα νετρόνιο.  

 
[Απ. α) ιόν με φορτίο 2, β) ιόν με φορτίο 1, γ) μεταστοιχείωση (Ζ΄=Ζ + 1), δ) ισότοπο (Α΄= Α + 1] 

 
 19. Με δεδομένο ότι το χλώριο βρίσκεται στη φύση με τη μορφή μίγματος των δύο ισοτόπων 
35

17Cl και 37
17Cl  ενώ το υδρογόνο με τη μορφή μίγματος των τριών ισοτόπων 1

1Η, 2
1Η  και 3

1Η, να 
εξετάσετε πόσα είδη μορίων H2, πόσα είδη μορίων Cl2 και πόσα είδη μορίων HCl μπορεί να υπάρχουν. 
Απάντηση :  
 Μπορούν να υπάρξουν 3 είδη μορίων χλωρίου : 35Cl 35Cl          35Cl 37Cl        37Cl37Cl 
 
6 είδη μορίων υδρογόνου : 1H 1H       1H 2H        2H2H        2H 3H          1H 3H        3H3H 
 
και 6 είδη μορίων υδροχλωρίου : 1H 35Cl     2H 35Cl    3H35Cl  1H37Cl     2H 37Cl      3H37Cl 
 
  20.  ∆ιατυπώστε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας για την περίπτωση της ηλεκτρονιακής 
δόμησης των ατόμων. 
Απάντηση :  
Τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν στιβάδες με την μικρότερη ενέργεια. 

 
 21.  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. 
Απάντηση :  
Αρχή ελάχιστης ενέργειας. Τα ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν στιβάδες με την μικρότερη ενέργεια.  

 
 22. Τι είδους μεταβολή πρέπει να γίνει (υποθετικά) στο ουδέτερο άτομο 27

13Αl, ώστε αυτό να 
μετατραπεί:  
α) σε ιόν Αl3+,                       β) σε άτομο 24

12Mg,                   γ) σε ιόν 24
12Mg2+. 

 
Απάντηση : α) Θα πρέπει να αφαιρεθούν 3 ηλεκτρόνια,  
β) θα πρέπει να αφαιρεθεί 1 πρωτόνιο και 2 νετρόνια,  
γ) θα πρέπει να αφαιρεθούν 1 πρωτόνιο, 2 νετρόνια και 3 ηλεκτρόνια.  
 
 23. O μαζικός αριθμός ενός ατόμου Α είναι διπλάσιος από τον ατομικό του αριθμό, ενώ το ιόν 

Α2 έχει την ίδια ηλεκτρονική δομή με το Ne(Ζ=10).  
Βρείτε τον αριθμό πρωτονίων και νετρονίων του ατόμου Α. 
 

Απάντηση : Το στοιχείο Α έχει 8 πρωτόνια και 8 νετρόνια.  
 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 

 1. Ισότοπα ονομάζονται τα ....άτομα......... που έχουν τον ίδιο .....ατομικό αριθμό............  
και διαφορετικό ...μαζικό......αριθμό 
 
 

 2. Το κατιόν Αl3+ έχει ...τρία λιγότερα....... ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια του πυρήνα του και ....ίδιο..... 
αριθμό πρωτονίων με το άτομο του Αl.  
 

 3. Το μοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στην ηλεκτρονική στιβάδα ....Κ... 
. H τοποθέτηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την αρχή ....της ελάχιστης ενέργειας.... , κατά την οποία .....τα 
ηλεκτρόνια τείνουν να καταλάβουν στιβάδες με τη μικρότερη ενέργεια. 
 
 

 4. Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από ....8.... ηλεκτρόνια. 
Ειδικότερα αν αυτή είναι η ....Κ.... δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από ....2.... ηλεκτρόνια.  
Η προηγούμενη της εξωτερικής ηλεκτρονική στιβάδα δεν μπορεί να έχει περισσότερα από .....18.... 

ηλεκτρόνια. Με βάση τους κανόνες αυτούς η κατανομή των ηλεκτρονίων στο άτομο του καλίου 
(Ζ=19) είναι: ...2 - 8 - 8 - 1e. 
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 5. Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτομο εξαρτάται από ....τη στιβάδα.... και αυξάνεται κατά 
τη σειρά ....K   L   M   N   O   P   Q . 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

 1. Ο ατομικός αριθμός εκφράζει: 
Α. το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα μετρημένο σε Cb  
Β. τον αριθμό των ηλεκτρονίων ενός μονοατομικού ιόντος 
Γ. τον αριθμό των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου 
∆. τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόμου ενός στοιχείου 
Ε. τον αριθμό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου. 
 
 2. Το κατιόν Cα2+ περιέχει 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια. Ο μαζικός αριθμός του Cα είναι : 
  Α. 40  Β. 38   Γ. 20    ∆. 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  
  ∆. 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. 
∆. 18 

 
 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 
∆. 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   ∆. 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      ∆. 24 
 

[Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Δ, 2  Α, 3  Γ, 4  Δ, 5  Γ, 6  Β, 7  Δ  ] 
 
 
Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
 1. Να αντιστοιχήσετε αμφιμονοσήμαντα το κάθε άτομο ή ιόν της στήλης (Ι) με τον αριθμό σωματιδίων της 

στήλης (ΙΙ). 
(Ι) (ΙΙ) 

1. 14
6Α  
 

2. 32
16Β  
 

3. 23
11Γ  
 

  4. 35
17∆

  
 

   5. 40
20Ε

2+ 

α.18n 
 

β. 11p 
 

γ. 8n 
 

δ. 16p 
 

ε. 18e 
 

Απάντηση : 1  γ,    2  δ,    3  β,    4  α,    5  ε  
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 Ερωτήσεις διάταξης 
 
 1. Να διατάξετε τα άτομα  40

19Α, 35
17Β, 40

20Γ, 
40

18∆ : 
 i)κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονίων 
   ii)κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού νετρονίων 
Απάντηση :  
Β : 17e    Δ : 18e    Α  : 19e     Γ : 20e      Β   Δ   Α   Γ 
Β : 35-17=18n     Γ :40-20=20n    Α  :40-19=21n     Δ: 40-18 =22n    Β   Γ   Α   Δ 
 
Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
  
 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
1. Ο πυρήνας περιέχει σχεδόν το σύνολο της μάζας του ατόμου, είναι θετικά φορτισμένος και 
περιέχει τα πρωτόνια και τα νετρόνια. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
2. Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα και έχουν μάζα 1830 φορές μικρότερη από τη μάζα του 
πρωτονίου ή του νετρονίου. 

Απάντηση : Σωστό.   
 
3. Ατομικός αριθμός είναι ο αριθμός των πρωτονίων και μαζικός αριθμός είναι ο αριθμός των 
νετρονίων του πυρήνα. 

Απάντηση : Λάθος.   
 
4. Ισότοπα λέγονται τα άτομα διαφορετικών στοιχείων που έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
5. Το 23

11Να έχει ατομικό αριθμό 11, δηλαδή περιέχει 11 πρωτόνια και μαζικό αριθμό 23 οπότε 
περιέχει 12 νετρόνια.  Αν χάσει ένα πρωτόνιο γίνεται 22

10Νe (μεταστοιχείωση).  
Απάντηση : Σωστό.   
 
6. Τα άτομα 63

29Cu  και  65
29Cu  λέγονται ισότοπα και έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων. 

Απάντηση : Σωστό.   
 
7. Τα ηλεκτρόνια που κινούνται στην ίδια περίπου απόσταση από τον πυρήνα και έχουν περίπου την 
ίδια ενέργεια ανήκουν στην ίδια στιβάδα. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
8. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων της 4ης στιβάδας προκύπτει από τον τύπο 2η2 και  
       είναι 2 . 42 =32e   (ο τύπος ισχύει μόνο για τις 4 πρώτες στιβάδες). 
Απάντηση : Σωστό.   
 
9. Σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης ενέργειας τα ηλεκτρόνια τείνουν να καταλάβουν στιβάδες 
που βρίσκονται κοντά στον πυρήνα και έχουν μικρότερη ενέργεια. 

Απάντηση : Σωστό.   
 
10. Στην εξωτερική και στην αμέσως προηγούμενη από την εξωτερική στιβάδα δε μπορούμε να 
βάλουμε περισσότερα από 8 e. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
11. Ένα στοιχείο Χ με ατομικό αριθμό 55 έχει την εξής κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες:   
      K  (2),  L(8),  M (18),  N (10),  O (8),  P (8), Q(1). 
 Απάντηση : Λάθος. K  (2),  L(8),  M (18),  N (18),  O (8),  P (1). 
 
12. Τα ισότοπα είναι άτομα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. 

Απάντηση : Σωστό. Τα ισότοπα έχουν ίδιο ατομικό αριθμό και διαφορετικό μαζικό αριθμό άρα ανήκουν στο 
ίδιο στοιχείο. 
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13. Τα ισότοπα άτομα περιέχουν στον πυρήνα τους απαραίτητα διαφορετικό αριθμό νετρονίων. 
Απάντηση : Σωστό. Για να έχουμε διαφορετικό μαζικό αριθμό και ίδιο ατομικό αριθμό θα πρέπει να έχουμε 

διαφορετικό αριθμό νετρονίων. 
 

  14. Τα άτομα του ίδιου στοιχείου χαρακτηρίζονται από τον ίδιο μαζικό αριθμό. 
Απάντηση : Λάθος. Τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό. 
 
  15. ∆ύο ή περισσότερα άτομα, αν και χαρακτηρίζονται από τον ίδιο μαζικό αριθμό μπορεί να 
ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία. 
Απάντηση : Σωστό. Δύο στοιχεία με ίδιο μαζικό αριθμό θα είναι ισοβαρή και μπορεί να έχουν διαφορετικό 
ατομικό αριθμό, άρα θα ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία. 
 

16.  Η εξωτερική στιβάδα κάθε ατόμου περιλαμβάνει οκτώ ηλεκτρόνια. 
  Απάντηση :  Λάθος. Αν είναι η Κ  χωράει 2e.  
 
 17.  Τα δύο ηλεκτρόνια στο άτομο του ηλίου (Ζ = 2) έχουν την ίδια περίπου ενέργεια.  
  Απάντηση :  Σωστό. Είναι τοποθετημένα στην ίδια στιβάδα. 
 
 18.  Για να περιέχει ένα άτομο ηλεκτρόνια στη στιβάδα Ν θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η 
ηλεκτρονική του στιβάδα Μ με 18 ηλεκτρόνια. 
  Απάντηση :  Λάθος. Αν έχει ένα ή δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα τότε μπορεί η στιβάδα Μ να 
έχει οκτώ ηλεκτρόνια, επειδή όταν διώξει τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας πρέπει να έχει οκτώ 
ηλεκτρόνια στη νέα εξωτερική στιβάδα. 

 

 19.  Στα άτομα των αλογόνων τα ηλεκτρόνια πλεονάζουν κατά ένα έναντι των πρωτονίων του 
πυρήνα. 
  Απάντηση :    Λάθος. Σε όλα τα  (αφόρτιστα) άτομα τα ηλεκτρόνια είναι ίσα με τα πρωτόνια. 
 
Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1. 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; 
 

Απάντηση :  
α) 
Στοιχείο Ατομικός 

αριθμός 
Μαζικός 
αριθμός 

Αριθμός 
ηλεκτρονίων 

Αριθμός 
πρωτονίων 

Αριθμός 
νετρονίων 

Α 11 23 11 11 12 
Β 17 37 17 17 20 
Γ 20 40 20 20 20 
Δ 17 35 17 17 18 

 

β) Μεγαλύτερη μάζα θα έχει το στοιχείο που έχει τον μεγαλύτερο μαζικό αριθμό.  
  Η σειρά είναι Α   Δ  Β   Γ 
 

γ) Ισότοπα είναι τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, άρα είναι τα στοιχεία Β και Δ. 
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2.2. Περιοδικός πίνακας των στοιχείων 
 
1. Να γράψετε δύο κατιόντα και δύο ανιόντα (ηλεκτρονιακή δομή) που να είναι ισοηλεκτρονιακά με 
το στοιχείο 10Ne.   

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  
Παίρνουμε από τον περιοδικό πίνακα τα δύο προηγούμενα και τα δύο επόμενα στοιχεία από το Ne.  
 Tο 8Ο παίρνει 2e για να αποκτήσει τα 10e του 10Ne : ανιόν 8Ο

2 
 Το 9F παίρνει 1e : ανιόν 9F

 
 Το 11Nα δίνει 1e : κατιόν 11Να

 
 Το 12Mg δίνει 2e : κατιόν 12Μg2 
 

Με βάση λοιπόν τον Περιοδικό Πίνακα θα έχουμε : 
 

 IΑ ΙΙΑ . . .  VIΑ VIIΑ VIIIΑ 
       

2n   . . . 8O 9F 10Ne 
3n 11Να 12Mg . . .     

 
2. α) Στοιχείo έχει Ζ = 85. Να βρεθεί η θέση του στον Π.Π.  
 β) Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός στοιχείου που ανήκει στην 16 (VIΑ) ομάδα και  
          4η περίοδο. 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Κ : 2e- 

L : 8e- 
 
6 στιβάδες 

 β) Θα έχει 4 στιβάδες συνολικά και στην τελευταία στιβάδα 
6e-. 

 M : 18e- 
N : 32e- 
O : 18e- 
P : 7e- 

6η περίοδος 
 
 
17 (VIIΑ) ομάδα 

 
           

          Κ : 2e- 
          L : 8e- 
          M : 18e- 
          N : 6e- 

 
 
Ζ = 34 

 
 
3. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός : α) του 3ου αλογόνου και β) του 3ου ευγενούς αερίου.   
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Επειδή η πρώτη περίοδος δεν διαθέτει αλογόνο, το 3ο αλογόνο θα βρίσκεται στην 4η περίοδο, άρα θα έχει 4 

στιβάδες. Επίσης θα έχει 7e στην εξωτερική στιβάδα. Καταλήγουμε στην ηλεκτρονιακή δομή :  
Κ : 2e,  L : 8e, M : 18e, N : 7e, οπότε Ζ = 2 + 8 + 18 + 7 = 35.  
 
 

β) Η πρώτη περίοδος έχει ευγενές αέριο. Οπότε το 3ο ευγενές αέριο θα βρίσκεται στην 3η περίοδο, άρα θα έχει 
3 στιβάδες. Επίσης έχει 8e στην εξωτερική στιβάδα. Καταλήγουμε στην ηλεκτρονιακή δομή : Κ : 2e, L : 8e, 
M : 8e και  Ζ = 2 + 8 + 8 = 18.  

 
4. Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο του Π.Π. βρίσκονται τα στοιχεία :  
 α) με Ζ = 17   και  β) με Ζ = 20 ;  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Το στοιχείο Α με ατομικό αριθμό Z = 17 θα έχει ηλεκτρονιακή δομή  
 Κ : 2e, L : 8e, M : 7e, οπότε βρίσκεται στην 3η περίοδο και VIIΑ oμάδα.  
 
 

β) Το στοιχείο Β με ατομικό αριθμό          
Z = 20 έχει ηλεκτρονιακή δομή  
Κ : 2e,     L : 8e, M : 8e, N : 2e, οπότε βρίσκεται στην 

4η περίοδο και ΙΙΑ ομάδα.  
 
 

 ΙΑ ΙΙΑ . . . VIIΑ VIIIΑ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3n    Α  
4n  B    
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5. Ποια από τα στοιχεία : 11Να, 9F, 19K, 3Li, 17Cl ανήκουν στην ίδια ομάδα και ποια στην ίδια περίοδο ;   

  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 H ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων είναι :  
 11Να : Κ : 2e, L : 8e, M : 1e 
     (ΙΑ ομάδα - 3η περίοδος)  
 9F : K : 2e, L : 7e 
       (VIIΑ ομάδα - 2η περίοδος)  
 19Κ : K : 2e, L : 8e, M : 8e, N : 1e   
         (ΙΑ ομάδα - 4η περίοδος)  
 3Li : K : 2e, L : 1e   (ΙΑ ομάδα - 2η περίοδος)  
 17Cl : K : 2e, L : 8e, M : 7e (VIIΑ ομάδα - 3η περίοδος)  
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης  
 

6. Ένα άτομο έχει μαζικό αριθμό 35 και τα νετρόνιά του είναι κατά ένα περισσότερα από τα 
πρωτόνιά του. Να βρεθεί ο αριθμός πρωτονίων και νετρονίων, καθώς και η ηλεκτρονιακή δομή 
του. 

[Απ. : Ζ + Ν = 35, Ν = Ζ + 1   Ζ = 17, Ν = 18,     Κ : 2e, L : 8e, M : 7e] 
 

7. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές :  
α) Τα στοιχεία μιας ομάδας έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων. 

β) Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων. 

γ) Τα στοιχεία μιας κύριας ομάδας έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων. 

δ) Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό στιβάδων. 

ε) Τα στοιχεία μιας κύριας ομάδας έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα. 

[Απ. : Σωστά : δ,ε]   
 
 8. 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; 

 

Απάντηση :  
α) Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονικών στιβάδων. 

 β) Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα.:  
 

 9.  Τι εννοούμε όταν λέμε ότι τα χημικά στοιχεία εμφανίζουν περιοδικότητα στις ιδιότητές τους; 
Απάντηση : Οι χημικές ιδιότητες των στοιχείων επαναλαμβάνονται παρόμοιες μετά από ένα ορισμένο 

αριθμό στοιχείων. 
 

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

Απάντηση : Στον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας.  
 
 11. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκουν τα ευγενή αέρια και τι ομοιότητα παρουσιάζουν ως προς την 
ηλεκτρονική τους δομή; 

Απάντηση : Τα ευγενή αέρια ανήκουν στην VIIIΑ ή 18 ομάδα και έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική τους 
στιβάδα.  
 

 12. 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. 

 
Απάντηση : 28186e. 4η περίοδος – VIΑ ομάδα. 

 

 13. Τι είναι οι λανθανίδες; 
 

Απάντηση : Είναι στοιχεία με ατομικούς αριθμούς από 58 μέχρι 71 και έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες 
με το λανθάνιο. 

 
 
 

 IΑ  VIIΑ 
       . . . . . . . . . 

2η 3Li . . . 9F 
3n 11Nα . . . 19Cl 
4n 19K . . .  
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 14. Τα ιόντα Α και Β3 έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο Αr (Ζ=18). Ποιοι 
είναι οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Α και Β αντίστοιχα; 

 

Απάντηση : Ο ατομικός αριθμός του Α είναι 19 και ο ατομικός αριθμός του Β είναι 15. 
 
 15. Να αναφέρετε ένα στοιχείο, του οποίου ο αριθμός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας δε 
συμπίπτει με το λατινικό αριθμό που συμβολίζει την ομάδα του Π.Π. στην οποία αυτό ανήκει. Να 
δώσετε μία σύντομη εξήγηση. 

 

Απάντηση :  
Ο Fe έχει 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και ανήκει στην VIIIΒ ομάδα. Ανήκει στα στοιχεία 

μετάπτωσης και δεν συμπληρώνονται οι στιβάδες του με βάση τους γνωστούς κανόνες.  
 
 16. 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 περιόδου. 

 
Απάντηση : Η 1η περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει 2 στοιχεία, που ανήκουν στην IΑ και την 

VIIIΑ  ομάδα που έχουν  ατομικούς αριθμούς 1 και 2 αντίστοιχα.  
Τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 3 (21e)  και 10 (28e) αντίστοιχα ανήκουν στην ίδια ομάδα με τα 

στοιχεία της 1ης περιόδου. 
 
 17. Ποια από τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 με ατομικούς αριθμούς 11, 12, 20 και 21 έχουν παρόμοιες 
ιδιότητες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Απάντηση : Σ1 : 11e (281e)     Σ2 : 12e (282e)     Σ3 : 20e (2882e)  και Σ4 : 21e (2883e) 
Τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 12 και 20 έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες γιατί έχουν τον ίδιο αριθμό 

ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα. 
 

 18. Ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει ΜΟΝΟ ΑΕΡΙΑ στοιχεία;  
Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του ΠΡΩΤΟΥ και του ΤΡΙΤΟΥ στοιχείου αυτής της ομάδας;  
Πόσα ΣΥΝΟΛΙΚΑ 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. 
Απάντηση : Η ομάδα του περιοδικού πίνακα με μόνο αέρια στοιχεία είναι η VIIIΑ ομάδα, των ευγενών 

αερίων.  
Ο ατομικός αριθμός του πρώτου είναι 2 και του τρίτου 18   (288e)  
Δεν μπορεί ν’ ανακαλυφθεί άλλο στοιχείο στη ΦΥΣΗ σ’ αυτή την ομάδα. Ο ατομικός του αριθμός θα πρέπει 

να είναι 118  (7η περίοδος VIIIΑ ομάδα 28183232188e) και θα είναι ραδιενεργό, οπότε ο πυρήνας του 
θα διασπάται εύκολα και δεν θα μπορεί να είναι σταθερό. 
 

 19. Εξηγήστε γιατί: 
α) Τα στοιχεία Mg και Cα με ατομικούς αριθμούς 12 και 20 αντίστοιχα βρίσκονται στην ίδια ομάδα 

του περιοδικού πίνακα. 
β) Το Cα είναι χημικά δραστικότερο (μετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν) από το Mg. 
Απάντηση : α) Έχουν ηλεκτρονική δομή 12Mg : 282e και 20Cα : 2882e  
Έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων  στην εξωτερική στιβάδα.  
 β) Το Cα είναι χημικά δραστικότερο γιατί αποβάλλει ευκολότερα τα ηλεκτρόνια του γιατί έχει 

μεγαλύτερη ατομική ακτίνα, επειδή έχει μια στιβάδα περισσότερη. 
 
 20. ∆ίνεται το σύνολο των χημικών στοιχείων: Σ = Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ με αντίστοιχους 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. 

Απάντηση : 9Α:27e    10Β :28e  12Γ  : 282e      17Δ :287e      18Ε :288e     20ΣΤ :2882e 
 Στην ίδια ΟΜΑΔΑ ανήκουν τα στοιχεία Α  Δ,    Β  Ε,     Γ  ΣΤ.  
Στην ίδια ΠΕΡΙΟΔΟ ανήκουν τα στοιχεία Α  Β,    Γ Δ Ε. 
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 21. Υπάρχει περίπτωση να ανακαλυφθούν στο μέλλον νέα στοιχεία, τα οποία να ανήκουν σε μία 
καινούρια ομάδα του περιοδικού πίνακα;  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Απάντηση : Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακαλυφθούν στοιχεία που ν’ ανήκουν σε ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ 
 του περιοδικού πίνακα γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν πάνω από 8 e  στην εξωτερική στιβάδα. 

 
 22. Το αργό (Αr) βρίσκεται στην τρίτη περίοδο και στην VIIIΑ 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. 

Απάντηση :  
Αφού το ιόν Α2  έχει 18e το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό 20 (20Α :2882e) και ανήκει στην 4η 

περίοδο και την ΙΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα.  
Αφού το ιόν Β3  έχει 18e το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό 15  (15Β :285e) και ανήκει στην 3η περίοδο 

και την VΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα. 
 
 23. Ένα στοιχείο Σ1 με ατομικό αριθμό Ζ1 ανήκει στην IVΑ 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=Ζ27 αντίστοιχα. 

Απάντηση : Το στοιχείο  Σ1 με ατομικό αριθμό Ζ1 ανήκει στην IVΑ ομάδα (έχει 4e στην εξωτερική στιβάδα) 
και στην 3η περίοδο ( έχει 3 στιβάδες) 284e   Ζ1 = 14  

 Το στοιχείο  Σ2 με ατομικό αριθμό Ζ2 = Ζ1+5 =145=19  2881e ανήκει στην IΑ ομάδα (έχει 1e στην 
εξωτερική στιβάδα) και στην 4η περίοδο ( έχει 4 στιβάδες)  

Το στοιχείο  Σ3 με ατομικό αριθμό Ζ3 = Ζ27 =197=12  282e ανήκει στην IIΑ ομάδα (έχει 2e στην 
εξωτερική στιβάδα) και στην 3η περίοδο ( έχει 3 στιβάδες)  
 
Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 
 1. Η 2η περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει συνολικά .....8... στοιχεία με ατομικούς  
αριθμούς από ....3.... μέχρι ....10.... .  
Το 1ο στοιχείο αυτής της περιόδου ανήκει στην ....ΙΑ.... ομάδα η οποία περιλαμβάνει το αμέταλλο 
....υδρογόνο...... και τα μέταλλα που ονομάζονται .....αλκάλια...... .  
∆ύο από τα μέταλλα αυτά είναι το ....Να...... και το .....Κ . 
 
 

 2. Το τελευταίο στοιχείο της δεύτερης περιόδου έχει ατομικό αριθμό ....10.... και ανήκει στην 
....8η....    ομάδα του Π.Π. στην οποία βρίσκονται όλα τα ....ευγενή. 
 
 3. Ο αριθμός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου συμπίπτει με ....την ομάδα.... του 
Π.Π., ενώ ο αριθμός των .... στιβάδων.... συμπίπτει με ....την περίοδο.... που βρίσκεται το στοιχείο αυτό 
στον Π.Π. 
 
 

 4. Ένα στοιχείο Α με ατομικό αριθμό 35 έχει στην εξωτερική του στιβάδα ....7.... ηλεκτρόνια, 
ανήκει στην ....4η .... περίοδο του Π.Π. της οποίας το πρώτο στοιχείο έχει ατομικό αριθμό ....19.... . Το 
στοιχείο Α ανήκει στην ....7η.... ομάδα του Π.Π. η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που ονομάζονται 
....αλογόνα . 
 
 

 5. Τα στοιχεία που έχουν συμπληρωμένη τη στιβάδα σθένους με ....8.... ηλεκτρόνια ονομάζονται 
....ευγενή αέρια.... και ανήκουν στην ...  VIIIA ή 18.... ομάδα του Π.Π. 
 
 6. Συμπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα 

 
Στοιχείο Ατομ. αριθ. Κατανομή ηλεκτρονίων Περίοδος Ομάδα
Αs 33 Κ(2) L(8) M(18) N(5) 4η  VΑ 
Kr 36 K(2) L(8) M(18) N(8) 4η O 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

1. 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 
∆. τον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας 
Ε. από άλλους παράγοντες 

 

 2. 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 
∆. για όλα τα παραπάνω. 

 

 3. 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)  
Β. το (Σ1, Σ3) και το (Σ2, Σ4) 
Γ. το (Σ1, Σ2) και το (Σ2, Σ4) 
∆. το (Σ1, Σ3) και το (Σ4, Σ5) 

 

 4. 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 VIΑ 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 
∆. έχει ατομικό αριθμό 12 και βρίσκεται στην ΙΙΑ ομάδα του Π.Π. 
 

 5. 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  
∆. στην ίδια ομάδα και στην ίδια περίοδο του Π.Π. 
 

 6. Δίνονται 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                                         Β. το Cα2+ και το Cl   

Γ. το S2 και το Nα+                                         ∆. το Mg2+ και το F 

 

ii) Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα στον περιοδικό πίνακα: 
Α. σε 3 περιόδους και σε 8 ομάδες 
Β. σε 3 ομάδες και σε 8 περιόδους  
Γ. σε 2 ομάδες και σε 9 περιόδους 
∆. σε 3 ομάδες και σε 8 περιόδους 

 
 7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στον περιοδικό πίνακα είναι 

 σωστή;  
Α. Η 1η 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 3η περίοδος περιλαμβάνει 18 στοιχεία 
∆. 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.  
 

   [Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Γ, 2  Α, 3  Β, 4 Δ, 5  Γ,  6  iΔ  iiA, 7  Δ]   
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στην αριστερή στήλη με τη θέση στον Περιοδικό Πίνακα στη δεξιά στήλη : 

1.     49Α   Α.   4η περίοδος,  IVΑ ομάδα 
2.     83Β   Β.   5η περίοδος, IIIΑ ομάδα 
3.     55Γ   Γ.   6η περίοδος, IΑ ομάδα 
4.    32∆   ∆.   6η περίοδος, VΑ ομάδα 

 

[Απ.  : 1  Β, 2  Δ, 3  Γ, 4 Α]   
 
 2. Να γίνουν όλες οι υπόλοιπες δυνατές αντιστοιχήσεις στις παρακάτω στήλες 

     
(Ι)  

Ομάδα Π.Π.  
 

(ΙΙ)  
Σύμβολο στοιχείου  

(III) 
 Ατομικός αριθμός 

 

(IV) 
 Περίοδος Π.Π. 

  
VIIIΑ      
IIIΑ  
IVΑ    
VIIΑ 

He 
Br  
Αl 
C 

6  
2 
13 
35    

1η 

3η 
2η 
4η 

 

 Απάντηση :     
  2He : 2e           13Αl  : 2 - 8 - 3e            6C : 2 - 4e             35Br : 2 - 8 - 18 - 7e 
 

VIIIΑ       
IIIΑ  

IVΑ    
VIIΑ 

He  
Αl      
C       
Br     

2         
13      
6     

35     

1η 

3η 
 

2η 
4η 

 

Ερωτήσεις διάταξης 
 

 1. Να διατάξετε τα στοιχεία: Αl, 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. 

Απάντηση :  
13Al : 28 3e          3η περίοδος 

2He : 2e                      1η περίοδος 

35Br : 28  18 7e     4η περίοδος 

7N : 25e                     2η περίοδος 

55Cs : 2 8 18 18  8 1e       6η περίοδος 

Άρα τα στοιχεία κατά αυξανόμενη περίοδο τοποθετούνται : He   N   Al   Br   Cs. 
 
 2. Να διατάξετε τα στοιχεία Si, Nα, Sc, Se, Br και He με αντίστοιχους ατομικούς αριθμούς 14, 11, 
21, 34, 35 και 2 κατά σειρά αυξανόμενης ομάδας στον περιοδικό πίνακα. 

Απάντηση :     
11Na: 2 - 8 - 1e                  1η  ομάδα  

 21Sc : 2 - 8 - 8 - 3e           3η  ομάδα 

 14Si : 2 - 8 - 4e                 14η  ομάδα 

 34Se : 2 - 8 - 18 - 6e        16η  ομάδα 

 35Br : 2 - 8 - 18 -7e         17η  ομάδα 

        2He : 2e                             18η  ομάδα 

Άρα τα στοιχεία κατά αυξανόμενη ομάδα τοποθετούνται : Na   Sc   Si   Se  Br   He 
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Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
  
 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
 

1. Τα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα τοποθετούνται με αυξανόμενο τον ατομικό αριθμό. 
Απάντηση : Σωστό.   

 

2. Οι χημικές ιδιότητες των στοιχείων εμφανίζουν περιοδικότητα δηλαδή επαναλαμβάνονται 
παρόμοιες μετά από ορισμένα στοιχεία και αυτό εξαρτάται από τον αριθμό e της εξωτερικής 
στιβάδας των στοιχείων που και αυτός εμφανίζει περιοδικότητα. 

Απάντηση : Σωστό.   
 

3. Περίοδος είναι η κάθετη στήλη του περιοδικού πίνακα που περιέχει στοιχεία με αυξανόμενο 
ατομικό αριθμό αλλά με τον ίδιο αριθμό στιβάδων. 

Απάντηση : Λάθος.     
 

4. Η 1η περίοδος περιέχει 2 στοιχεία, η 2η και 3η περίοδος περιέχει 8 στοιχεία, η 4η και 5η περίοδος 
περιέχει 18 στοιχεία, η 6η περίοδος περιέχει 32 στοιχεία, και η 7η περίοδος περιέχει 26 στοιχεία. 

Απάντηση : Σωστό.   
 

5. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθμό στιβάδων και τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων 
στην εξωτερική στιβάδα. 

Απάντηση : Λάθος.     
  

6. Ομάδες είναι οι οριζόντιες σειρές του περιοδικού πίνακα που περιέχουν στοιχεία με παρόμοιες 
χημικές ιδιότητες επειδή έχουν ίδιο αριθμό e στην εξωτερική στιβάδα. 

Απάντηση : Λάθος.     
 

7. Οι κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα είναι 8. 
Απάντηση : Σωστό.   

 

8. Τα στοιχεία της IΑ (1) ομάδας λέγονται αλκάλια και έχουν 1e στην εξωτερική στιβάδα, της   IIΑ (2) 
λέγονται αλκαλικές γαίες και έχουν 2e στην εξωτερική στιβάδα, της VIIΑ  (17) λέγονται αλογόνα και 
έχουν 7e στην εξωτερική στιβάδα και της VIIIΑ (18) λέγονται ευγενή αέρια και έχουν όλα 8e στην 
εξωτερική στιβάδα. 

Απάντηση : Λάθος.   
 

9. Όλα τα στοιχεία των δευτερευουσών ομάδων λέγονται στοιχεία μετάπτωσης ή μεταβατικά 
στοιχεία. 

Απάντηση : Λάθος.   
  

10. Το στοιχείο 34Χ : K  (2),  L(8),  M (18),  N (6) βρίσκεται στην 4η κύρια ομάδα και 6η περίοδο του 
περιοδικού πίνακα. 
 Απάντηση : Λάθος. Βρίσκεται στην  16η (VIΑ) ομάδα και 4η περίοδο.  
 

11. Οι λανθανίδες είναι 14 στοιχεία που έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το λανθάνιο (57Lα) που έπρεπε 
να τοποθετηθούν στην ίδια θέση του Lα στην IIIΒ ομάδα.   
       Αντίστοιχα οι ακτινίδες με το Ακτίνιο (89Αc). 
Απάντηση : Σωστό.   
 
12. Αν γνωρίζουμε τις γενικές παρασκευές και ιδιότητες του χλωρίου (17Cl) τότε γνωρίζουμε και του 
θείου (16S). 
Απάντηση : Λάθος. Πρέπει να είναι στην ίδια ομάδα. 
 
13. Το άγνωστο στοιχείο  117Χ : K  (2),  L(8),  M (18),  N (32),  O (32,  P (18), Q(7) έχει παρόμοιες 
ιδιότητες με το 17Cl: K  (2),  L(8),  M (7). 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 14. Η ταξινόμηση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα γίνεται κατά σειρά 

 αυξανόμενου ατομικού τους βάρους.  
Απάντηση :    Λάθος. Γίνεται κατά σειρά αυξανόμενου ατομικού αριθμού.  
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 15. Αν τα ιόντα Α+ και Β έχουν δομή ευγενούς αερίου, τότε τα στοιχεία Α και Β είναι αλογόνα.  
 Απάντηση :    Λάθος. Το Α είναι στοιχείο της ΙΑ ομάδας του περιοδικού πίνακα δηλαδή αλκάλιο και το Β  θα 

είναι αλογόνο ή το υδρογόνο. 
 
 16. Τα στοιχεία της ίδιας κύριας ομάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τον  
ίδιο αριθμό ηλεκτρονικών στιβάδων. 
Απάντηση :    Λάθος. Έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα. 

 
 17. Τα άτομα των στοιχείων της ίδιας περιόδου του Π.Π. έχουν περίπου ίσες 

 ατομικές ακτίνες.  
 Απάντηση : Λάθος. Οι ατομικές ακτίνες ελαττώνονται γιατί αυξάνεται το φορτίο του πυρήνα. 

 
 18. Τα στοιχεία της τρίτης περιόδου του Π.Π. έχουν ατομικούς αριθμούς από  

11 μέχρι 18. 
Απάντηση :    Σωστό.  
 

 19.  Αν από ένα άτομο ασβεστίου (Ζ=20) αφαιρεθούν δύο ηλεκτρόνια, τότε 
 αυτό μετατρέπεται σε άτομο αργού. 
Απάντηση : Λάθος. Απλά το ιόν Ca2 είναι ισοηλεκτρονικό (δηλαδή έχει ίσα ηλεκτρόνια)  με το αργό  18Αr . 

Για να ανήκουν 2 άτομα στο ίδιο στοιχείο πρέπει να έχουν ίσα   πρωτόνια. 
 
 20. Εφαρμόζοντας τον τύπο 2n2 βρίσκουμε ότι η τρίτη περίοδος του Π.Π.  
περιλαμβάνει 18 στοιχεία. 
 Απάντηση :  Λάθος. Ο τύπος μας δείχνει τον μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων κάθε στιβάδας δηλαδή ότι η τρίτη 

στιβάδα μπορεί να περιέχει 18  ηλεκτρόνια.  
 
 21. Κάθε στοιχείο της IVΑ ομάδας του Π.Π. έχει μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από όλα τα στοιχεία της 
ΙΙΙΑ ομάδας. 

Απάντηση :  Λάθος. Ισχύει μόνο για τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο. 
 
 22. Μεταξύ δύο στοιχείων της ίδιας ομάδας του Π.Π. μεγαλύτερο ατομικό αριθμό έχει το στοιχείο 
που ανήκει σε περίοδο μεγαλύτερης τάξης. 

Απάντηση : Σωστό. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός της περιόδου τόσο μεγαλώνει ο ατομικός αριθμός. 
 
 23. Οι ακτινίδες αποτελούνται κυρίως από υπερουράνια στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι ανήκουν 
στην ίδια ομάδα και στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα. 

 Απάντηση :    Σωστό. 
 
 

Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1.  Τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που βρίσκονται κατά μήκος μιας οριζόντιας γραμμής του, 
αποτελούν μία ....περίοδο....... αυτού και έχουν: 
Α. τις ίδιες ιδιότητες 
Β. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα 
Γ. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονικών στιβάδων. 
∆. τον ίδιο ατομικό αριθμό.        [Απ. :    Γ] 

 
 
 2. Τα στοιχεία του Π.Π. που βρίσκονται κατά μήκος της ίδιας κατακόρυφης στήλης του  
      αποτελούν μία .....ομάδα............ αυτού και έχουν: 
Α. παρόμοιες ιδιότητες 
Β. παραπλήσιο ατομικό αριθμό 
Γ. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονικών στιβάδων 
∆. την ίδια ατομική ακτίνα.        [Απ. :   Α] 
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    2.3. Χημικός δεσμός 
 
1. ∆ίνονται τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς Ζ = 19 και Ζ = 35. 
  Να βρεθεί :  α) η ομάδα και η περίοδος στην οποία ανήκουν,  
           β) με τι δεσμό θα ενωθούν.  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 To στοιχείο 19Α έχει ηλεκτρονιακή δομή : Κ : 2e, L : 8e, M : 8e, N : 1e 
  Tο στοιχείο 35Β έχει ηλεκτρονιακή δομή : Κ : 2e, L : 8e, M : 18e, N : 7e 
 

α) Η θέση τους στον περιοδικό πίνακα  
   θα είναι :  
  
β) Το Α έχει 1e στην εξωτερική στιβάδα και το αποβάλλει 

(είναι μέταλλο) και το Β παίρνει 1e (είναι αμέταλλο) για να αποκτήσουν και τα δύο δομή ευγενούς αερίου, 
δηλαδή 8e στην εξωτερική στιβάδα. 

 Ο δεσμός είναι ιοντικός (ετεροπολικός)  και ο τύπος της ένωσης θα είναι : Α+Β-.  
 
 
2. Τρία στοιχεία Α, Β, Γ έχουν αντίστοιχα ατομικούς αριθμούς n, n + 1 και n + 2.  
  Το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο. Με τι δεσμό θα ενωθούν τα Α και Γ μεταξύ τους 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

  
Tο Α επειδή έχει ένα ηλεκτρόνιο λιγότερο 
 από το Β θα έχει 7e την εξωτερική στιβάδα 
 και θα βρίσκεται στην VIIΑ ομάδα.  
 Το Γ επειδή έχει ένα ηλεκτρόνιο περισσότερο από το Β και επειδή δεν μπορεί να έχει 9e στην εξωτερική 

στιβάδα, θα έχει 1e στην εξωτερική στιβάδα και θα βρίσκεται στην ΙΑ ομάδα και στην επόμενη περίοδο. Το Γ 
αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και το Α προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο.  

 Έχουμε 1 ιοντικό (ετεροπολικό) δεσμό και ο τύπος είναι : Γ+Α-. 

   0     Ειδικά στην περίπτωση που το Β  έχει 2 e- στην εξωτερική στιβάδα, δηλαδή είναι το ήλιο (He), το Α θα 
είναι το υδρογόνο (Η) και το Γ θα ανήκει στα αλκάλια, οπότε ο δεσμός θα είναι ιοντικός (ετεροπολικός) : 
Γ+Η- (υδρίδιο). 

 
 
3. Γιατί η έννοια του μορίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των αλάτων ; 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 Tα άλατα είναι ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις και στις ιοντικές ενώσεις υπάρχουν κρυσταλλικά πλέγματα, 

δηλαδή ιόντα τακτοποιημένα σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα στον χώρο, τα οποία έλκονται με 
ηλεκτροστατικές δυνάμεις που κατανέμονται στο χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις.  

 
                   - Cl- -     
                 |    
  - Cl- -  Να+ - Cl- -   
                |   
               - Cl- -   

Για παράδειγμα, στο ΝαCl κάθε ιόν Να+ έλκεται το ίδιο από 
 6 διαφορετικά Cl- (στις τρεις διαστάσεις). 
Έτσι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα μόριο ΝαCl. 
Ο μοριακός τύπος ΝαCl μας δείχνει την αναλογία ιόντων του Να+ και Cl- : 1 : 1. 

 
4. Ποιο είναι το ηλεκτροθετικότερο στοιχείο και ποιο το αμέσως επόμενο ; 
 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Το ηλεκτροθετικότερο στοιχείο θεωρητικά είναι το φράγκιο (Fr).  

0    Γενικά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαγώνια τα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα, όσον αφορά στην 
ηλεκτροθετικότητα και την ηλεκτραρνητικότητα, αλλά μόνο στην ίδια ομάδα και την ίδια περίοδο (εκτός αν 
έχετε μπροστά σας τον περιοδικό πίνακα με τις ηλεκτραρνητικότητες).  

 
 

 ΙΑ ομάδες VIIΑ 
 . . . . . . . . . .  

4n Α . . . . B 

ΙΑ . . . VIIΑ VIIIA 
 . . . Α Β 
Γ    
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5. Ποιο είναι το ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο και ποιο το αμέσως επόμενο; 
 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Το ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο είναι το φθόριο (F) και το αμέσως επόμενο είναι το οξυγόνο 

(Ο) που βρίσκεται αριστερά του. 
 
6. Πώς μεταβάλλεται ο ηλεκτροθετικός (μεταλλικός) και ο ηλεκτραρνητικός (αμεταλλικός) 
χαρακτήρας των στοιχείων σε μια ομάδα και σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα ; 

 

   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 Τα μέταλλα ή ηλεκτροθετικά στοιχεία : έχουν την τάση να δίνουν ηλεκτρόνια.. Βρίσκονται κυρίως στις  ΙΑ , 

ΙΙΑ και ΙΙΙΑ ομάδες του Π.Π. 
 Πιο ηλεκτροθετικό είναι το στοιχείο που έχει λίγα e στην εξωτερική στιβάδα και πολλές στιβάδες, οπότε τα e 

της εξωτερικής στιβάδας έλκονται λιγότερο κι αποβάλλονται ευκολότερα. 
 
 Σε μια περίοδο, ο μεταλλικός χαρακτήρας (ή 

ηλεκτροθετικότητα) αυξάνεται προς τα αριστερά.  
 Σε μια ομάδα, ο μεταλλικός χαρακτήρας (ή  ηλεκτροθετικότητα) 

αυξάνεται προς τα κάτω. 
 
 
 Αμέταλλα ή ηλεκτραρνητικά στοιχεία : έχουν την τάση να 

παίρνουν ηλεκτρόνια. Βρίσκονται κυρίως στις VΑ , VΙΑ και VΙΙΑ ομάδες του Π.Π. 
 Πιο ηλεκτραρνητικό χαρακτηρίζεται ένα στοιχείο από ένα άλλο, όταν προσλαμβάνει πιο εύκολα ηλεκτρόνια 

και αποκτά δομή ευγενούς αερίου, δηλαδή 8e στην εξωτερική στιβάδα. Πιο ηλεκτραρνητικά είναι τα στοιχεία 
που έχουν λίγες στιβάδες και χρειάζονται λίγα e για να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου.  

 

 
 Σε μια περίοδο, ο αμεταλλικός χαρακτήρας (ή ηλεκτραρνητικότητα) 

αυξάνεται προς τα δεξιά.  
 Σε μια ομάδα, ο αμεταλλικός χαρακτήρας (ή ηλεκτραρνητικότητα) 

αυξάνεται προς τα πάνω. 
 
 

 
7. Ποιες χαρακτηριστικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ ομοιοπολικού και ιοντικού (ετεροπολικού)  
δεσμού ;  

 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

α) Ο ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός σχηματίζεται με μεταφορά e από ένα μέταλλο σε ένα αμέταλλο, ενώ ο 
ομοιοπολικός σχηματίζεται με αμοιβαία συνεισφορά μονών e από δύο αμέταλλα.  

 
β) Ο ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός οδηγεί σε ενώσεις που περιέχουν κρυσταλλικό πλέγμα, ενώ ο ομοιοπολικός 

σε ενώσεις που περιέχουν μόρια.  
 
γ) Οι ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις είναι σώματα στερεά, έχουν υψηλά σημεία τήξης και ζέσης και εμφανίζουν 

ηλεκτρική αγωγιμότητα όταν βρίσκονται σε υγρή κατάσταση.  
Οι ομοιοπολικές ενώσεις είναι αέρια ή πτητικά υγρά.  
 

δ) Ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις είναι οι βάσεις, τα άλατα και τα οξείδια των μετάλλων, ενώ ομοιοπολικές 
είναι τα οξέα, όλες οι οργανικές ενώσεις και τα αμέταλλα στοιχεία τα διατομικά, τριατομικά κλπ.  

 
ε) Ο ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός είναι ηλεκτροστατικής φύσης, ενώ ο ομοιοπολικός είναι ηλεκτρομαγνητικής 

φύσης.  
 
 

 
         Cs   Ba 
 
       Fr   Ra 
  

                O   F

              S   Cl
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8. Τι είναι ηλεκτραρνητικότητα ; Ποιος ο ρόλος της στον καθορισμό του είδους του χημικού δεσμού ;   

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ηλεκτραρνητικότητα είναι η ικανότητα του στοιχείου να έλκει το ζευγάρι των ηλεκτρονίων 

του ομοιοπολικού δεσμού, που σχηματίζει με άλλα άτομα.  
  Μεταξύ ομοίων ατόμων : μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός.  
 Μεταξύ διαφορετικών ατόμων (που θα έχουν διαφορά στην ηλεκτραρνητικότητα) : πολικός ομοιοπολικός 

δεσμός.  
 
9. Τι σημαίνει ότι ο δεσμός στο  Η  Cl  είναι πολωμένος ;  
 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  
 Το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο (Cl) έλκει περισσότερο το κοινό ζευγάρι ηλεκτρονίων, οπότε αποκτά αρνητικό 

φορτίο και το λιγότερο ηλεκτραρνητικό (Η) , αποκτά θετικό φορτίο . 
 
10. Υπάρχουν δύο διαφορετικά στοιχεία με την ίδια ηλεκτραρνητικότητα ; 
 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όχι, όλα τα στοιχεία έχουν έστω και ελάχιστη διαφορά στην ηλεκτραρνητικότητα.  
  
11. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να σχηματιστεί :  
 α) ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός, β) ομοιοπολικός δεσμός; 
 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Προϋποθέσεις για να σχηματιστεί :  
α) Ιοντικός (ετεροπολικός) 
δεσμός : 

Ένα από τα στοιχεία της ένωσης είναι συνήθως μέταλλο.  
 

 

β) Ομοιοπολικός δεσμός : 
 

Γίνεται μεταξύ αμετάλλων με αμοιβαία συνεισφορά μοναχικών 
ηλεκτρονίων.    

 0   Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας από 1 - 4 τοποθετούνται "μόνα τους" επειδή έχουν ομόρροπα 
spin και απωθούνται.  

 

 Το 5ο e φτιάχνει 1 ζευγάρι, το 6ο e φτιάχνει 2ο ζευγάρι και το 7ο e φτιάχνει 3ο ζευγάρι, επειδή το 5ο,  6ο, 7ο 
e έχουν αντίρροπα spin με τα 4 πρώτα και έλκεται το 5ο με το 1ο, το 6ο με το 2ο και το 7ο με το 3ο και 
φτιάχνουν ζευγάρια.  

 
12. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός : α) ιοντικών (ετεροπολικών), β) ομοιοπολικών δεσμών που μπορεί 
να σχηματίσει ένα άτομο και γιατί ;  

 

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Ένα στοιχείο για να σχηματίσει ιοντικό (ετεροπολικό) δεσμό, πρέπει να είναι μέταλλο. 
 
 Αν έχει 1e π.χ.  Nα σχηματίζει 1 ιοντικό (ετεροπολικό) δεσμό, 
 
 αν έχει 2e π.χ.   Cα   σχηματίζει 2 ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς, 
 
 αν έχει 3e π.χ.   Αl   σχηματίζει 3 ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς, 
 

β) Ένα στοιχείο για να σχηματίσει ομοιοπολικό δεσμό πρέπει να είναι αμέταλλο και να διαθέτει "μονά" e. 
 
  Αν έχει 4e π.χ.   C  σχηματίζει μέχρι 4 ομοιοπολικούς,  
 
  αν έχει 5e π.χ.   N  σχηματίζει μέχρι 3 ομοιοπολικούς, 
 
  αν έχει 6e π.χ.   O  σχηματίζει μέχρι 2 ομοιοπολικούς, 
 
  αν έχει 7e π.χ.   Cl    μπορεί να σχηματίσει 1 ομοιοπολικό.  
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

1. α) Πώς μεταβάλλεται η ατομική ακτίνα σε μια ομάδα και σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα ; Να 
αιτιολογήσεις την απάντησή σου 

  β) Ποιο έχει μεγαλύτερη ακτίνα και γιατί ;  1) Να ή Να+,  2) Cα ή Cα2+,  3) Cα2+ ή Κ+,  
         4) Cl ή Κ+,  5) F ή Ι,   6) Mg ή Cα,   7)  S ή Cl,  8) Κ ή Cα. 
 

[Απ. β) 1) το Να επειδή έχει μια στιβάδα περισσότερη, 2) το Cα όμοιο με το 1, 3) το Κ γιατί έχει λιγότερα p και 
έλκει λιγότερο τα e της εξωτερικής στιβάδας, 4) όμοια με το 3, 5) το Ι γιατί έχει περισσότερες στιβάδες, 6) το Cα 

όμοια με το 5,  
7) το S επειδή έχει λιγότερα p στον πυρήνα, 8) το Κ όμοια με το 7] 

 

2. Πώς μεταβάλλεται ο μεταλλικός και πώς ο αμεταλλικός χαρακτήρας των στοιχείων σε μια ομάδα 
και μια περίοδο του περιοδικού πίνακα ; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 

[Απ. : Ο μεταλλικός χαρακτήρας δείχνει την τάση αποβολής e και σε μια ομάδα αυξάνεται προς τα κάτω και σε μια 
περίοδο προς τα αριστερά. Ο αμεταλλικός χαρακτήρας μεταβάλλεται όπως η ηλεκτραρνητικότητα και δείχνει την 

τάση πρόσληψης e και σε μια ομάδα αυξάνεται προς τα πάνω και σε μια περίοδο προς τα δεξιά] 
 
3.Ποιο από τα επόμενα διαγράμματα (1,2,3), παριστάνει καλύτερα τη σχέση που περιγράφεται σε 
κάθε μια από τις επόμενες μεταβολές. 

 
           Ζ                  (1)                    Ζ                 (2)            Ζ                  (3)        
 
 
 
 
  α) Αριθμός ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας, με την αύξηση του ατομικού αριθμού στην ΙΙΙΑ 
ομάδα. 

  β) Αριθμός ηλεκτρονίων εξωτερικής στιβάδας, με την αύξηση του ατομικού αριθμού στη 2η 
περίοδο. 

  γ) Ατομική ακτίνα με την αύξηση του ατομικού αριθμού στην ΙΙΑ ομάδα. 
  δ) Ατομική ακτίνα με την αύξηση του ατομικού αριθμού στην 3η περίοδο. 

[Απ. : α  2 επειδή όλα τα στοιχεία της ΙΙΙΑ ομάδας έχουν ίσα e στην εξωτερική στιβάδα,  
β  1  σε μια περίοδο με την αύξηση του Ζ αυξάνεται και ο αριθμός e στην εξωτ. στιβάδα,  

γ  1 σε μια ομάδα τα στοιχεία με μεγαλύτερο Ζ έχουν πιο πολλές στιβάδες και μεγαλώνει η ατομική ακτίνα,  δ  3 
σε μια περίοδο με την αύξηση του Ζ αυξάνει το φορτίο του πυρήνα και μειώνεται η ατομική ακτίνα] 

 
4.Να αναφέρεις : 2 χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ ομοιοπολικού και ιοντικού (ετεροπολικού) 
δεσμού. 

[Απ. : ο ιοντικός (ετεροπολικός) σχηματίζεται με μεταφορά e, σχηματίζεται κρυσταλλικό πλέγμα, και δεν υπάρχουν 
μόρια, αλλά μόνο ιόντα] 

 

5. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές ; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 
  α) Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν την ίδια ατομική ακτίνα. 

  β) Η ατομική ακτίνα των στοιχείων της ομάδας των αλογόνων αυξάνεται με την αύξηση του 

ατομικού αριθμού. 

  γ) Τα στοιχεία της 5ης περιόδου έχουν ως εξωτερική στιβάδα την N. 

  δ) Η 3η περίοδος περιέχει 18 στοιχεία. 

  ε) Τα αλκάλια και οι αλκαλικές γαίες είναι μέταλλα. 

  στ) Τα ευγενή αέρια δε σχηματίζουν ενώσεις. 

  ζ) Τα στοιχεία της ομάδας VIIΑ είναι αμέταλλα. 

 [Απ. : α  Λάθος. Σε μια περίοδο με την αύξηση του Ζ μειώνεται η ατομική ακτίνα,   
β  Σωστό. Με την αύξηση του Ζ στα αλογόνα αυξάνει ο αριθμός των στιβάδων και αυξάνει η ατομική ακτίνα,  
γ   Λάθος. Έχουν εξωτερική στιβάδα την Ο,  
 δΛάθος. Έχει 8 στοιχεία,  ε  Σωστό,στ  Λάθος,     ζ  Σωστό.] 
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6. α) Από τι καθορίζεται το είδος του χημικού  δεσμού που θα σχηματίσουν 2 άτομα ; 
  β) Με τι δεσμό θα ενωθεί το ασβέστιο (Cα) : i) με υδρογόνο, ii) με χλώριο, iii) με θείο.  
 (Να γραφούν οι μοριακοί και oι ηλεκτρονιακοί τύποι των ενώσεων που θα προκύψουν). 

[Απ. : β) Το ασβέστιο θα σχηματίζει μόνον ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς. Οι αντίστοιχοι Μ.Τ. θα είναι CαΗ2  
(2 ιοντικοί -ετεροπολικοί δεσμοί), CαCl2  (2 ιοντικοί-ετεροπολικοί),  

CαS  (2 ιοντικοί- ετεροπολικοί)] 
 
7. ∆ίνονται τα άτομα : 19Χ και  17Ψ.  
  α) Σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο ανήκει το καθένα ; 
  β) Με τι δεσμό θα ενωθούν ; 
  γ) Ποιος είναι ο ηλεκτρονιακός τύπος της ένωσής τους ; 

[Απ. : α) Χ : ΙΑ ομάδα, 4η περίοδος, Ψ : VIIΑ ομάδα, 3η περίοδος, β) ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός, Χ+Ψ] 
 
8. Τρία στοιχεία Α, Β, Γ έχουν ατομικούς αριθμούς : ν, ν + 1, ν + 2. Το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο. 
Με τι δεσμό θα ενωθούν τα Α και Γ ; 
[Απ. Δύο περιπτώσεις : i) ν = 1, οπότε το Β είναι το He, το Α το υδρογόνο και το Γ αλκάλιο (ΙΑ), οπότε ιοντικός 

(ετεροπολικός) δεσμός : ΓΗ, ii) ν  1, οπότε το Α είναι αλογόνο (VIIΑ) και το Γ αλκάλιο, άρα ιοντικός 
(ετεροπολικός) δεσμός : ΓΑ] 

 
9. Πώς μεταβάλλεται η ηλεκτραρνητικότητα σε μια ομάδα και σε μια περίοδο 
    του περιοδικού πίνακα ;  (Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου). 
[Απ. : Σε μια ομάδα η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνει προς τα πάνω επειδή μικραίνει η απόσταση από τον πυρήνα και 

μεγαλώνει η ελκτική δύναμη στα e της εξωτ. στιβάδας,  
και σε μια περίοδο αυξάνει προς τα δεξιά γιατί αυξάνει το φορτίο του πυρήνα  

και η ελκτική δύναμη στα e της εξωτ. στιβάδας] 
 
10. Τα άτομα τείνουν να ενωθούν :  
  α) για να χάσουν ηλεκτρόνια. 
  β) για να κερδίσουν ηλεκτρόνια. 
  γ) για ν' αποκτήσουν τον ίδιο ατομικό αριθμό με ένα ευγενές αέριο. 
  δ) για να μεταπέσουν σε μικρότερη ενεργειακή κατάσταση. 

[Απ. : δ  Σωστό] 
 
11. ∆ίνονται τα άτομα 20Α, 35B, 7Γ, 13∆, 16Ε. 
  α) Ποια είναι η ομάδα και η περίοδος στην οποία ανήκει το καθένα ; 
  β) Ποιοι είναι oι ηλεκτρονιακοί τύποι της ένωσης μεταξύ : Α και Β, Α και Ε, ∆ και Β, Γ και Γ, Β και Β. 
Χαρακτήρισε το είδος του δεσμού σε κάθε περίπτωση. 

[Απ. : α) Α : 2882e ΙΙΑ ομάδα, 4η περίοδος, Β : 28187e  VIIΑ, 4η,  
Γ : 25e  VΑ, 2η, Δ : 283e ΙΙΙΑ, 3η, Ε : 286e  VIΑ, 3η, 

β) ΑΒ2 (2 ιοντικοί-ετεροπολικοί), ΑΕ (2 ιοντικοί), ΔΒ3 (3 ιοντικοί),  
Γ2 (3 μη πολικοί ομοιοπολικοί),   Β2 (1 μη πολικός ομοιοπολικός)] 

 
12. Ποια από τις επόμενες προτάσεις ∆ΕΝ είναι αληθής για την ένωση SrCl2 :  
  α) Είναι αέριο σε συνήθεις συνθήκες. 
  β) Είναι ευδιάλυτη στο νερό. 
  γ) Αποτελείται από ιόντα. 
  δ) Έχει υψηλό σημείο βρασμού.                                                            

[Απ. : α] 
13. Να γράψεις τους ηλεκτρονιακούς τύπους των ενώσεων : 
  α) ΝΗ3,    β) CH4,   γ) Nα2S,    δ) H2S,    ε) CαO,     στ) CHCl3,    ζ) MgBr2. 
 
Απάντηση :  
α) ΝΗ3 
   7Ν : 25e 
   1H : 1e 

 

 
3 πολικοί ομοιοπολικοί 
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β) CH4 
    6C : 24e 
    1H : 1e 

 

 
4 πολικοί ομοιοπολικοί 

   
γ) Nα2S 
     11Να : 281e 
      16S : 286e  

2 ιοντικοί (ετεροπολικοί) 

   
δ) Η2S 
    1H : 1 e 
   16S : 286e 

 

 
2 πολικοί ομοιοπολικοί  

   
ε) CαΟ  
    20Cα : 2882e 
     8O : 26e 
 

 

 

 
2 ιοντικοί (ετεροπολικοί) 

   
στ) CHCl3 
      6C : 24 e 
      1H : 1 e 
      17Cl : 287e 

 

 
3 πολικοί ομοιοπολικοί  C  Cl 
1 πολικός ομοιοπολικός Η  C 

   
ζ) MgBr2  
    12Mg : 282 e 
    35Br : 28187e 

 

 
2 ιοντικοί (ετεροπολικοί) 

 
 

 14. Ποια είναι η αιτία για την οποία τα διάφορα στοιχεία ενώνονται για να σχηματίσουν χημικές 
ενώσεις; 

 
Απάντηση : Τα στοιχεία θέλουν ν’ αποκτήσουν μικρότερη ενέργεια (αρχή της ελάχιστης ενέργειας)   

 
 

 15.  ∆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. 

 
Απάντηση : Η ενέργεια Ε2 του μορίου ΑΒ θα είναι μικρότερη από την ενέργεια Ε1 των δύο ατόμων Α, Β. 

Αυτό γίνεται με βάση την αρχή ελάχιστης ενέργειας, ώστε κάθε σώμα να μεταβεί σε σταθερότερη ενεργειακή 
κατάσταση.  
 
 

 16.  Η μελέτη της χημικής συμπεριφοράς των ευγενών αερίων καθώς και της ηλεκτρονικής τους 
δομής μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλα τα στοιχεία τείνουν να αποκτήσουν δομή ευγενών 
αερίων. Ποια είναι αυτή η χημική συμπεριφορά των ευγενών αερίων και ποια η ηλεκτρονική τους 
δομή; 

Απάντηση : Τα ευγενή αέρια είναι σώματα χημικά αδρανή και έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική τους 
στιβάδα.  
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 17.  Τα στοιχεία Li, Nα, K, Rb, Cs έχουν όλα ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα. Για το 
λόγο αυτό έχουν μεν παρόμοιες, αλλά όχι τις ίδιες ιδιότητες. Έτσι για παράδειγμα το Κ είναι πιο 
δραστικό από το Να. Σε τι οφείλεται αυτή η ποσοτική διαφορά στις ιδιότητες αυτών των στοιχείων ;  

 
Απάντηση : Οι διαφορές στις ιδιότητες οφείλονται στην διαφορετική ατομική ακτίνα του κάθε στοιχείου. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα τόσο μικρότερη είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί ο πυρήνας στα ηλεκτρόνια 
της εξωτερικής στιβάδας.   

Δηλαδή το Κ που έχει 4 στιβάδες και μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έλκει λιγότερο το 1 ηλεκτρόνιο της 
εξωτερικής στιβάδας το οποίο αποβάλει ευκολότερα  και άρα είναι πιο δραστικό από το Να που έχει 3 στιβάδες.  

Σε μια ομάδα αυξάνεται η ατομική ακτίνα προς τα κάτω και η ηλεκτροθετικότητα και η δραστικότητα των 
μετάλλων.     

 
 18.  Να εξηγήσετε πως μεταβάλλεται  
α) η ατομική ακτίνα και  
β) η τάση αποβολής ηλεκτρονίων των στοιχείων,  
κατά μήκος μιας περιόδου του περιοδικού πίνακα.  
 
Απάντηση : Όσο προχωράμε  προς τα δεξιά σε μια περίοδο, επειδή αυξάνεται το φορτίο του πυρήνα, τα 

ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας έλκονται με μεγαλύτερη δύναμη οπότε :  
 
α) μειώνεται η ατομική ακτίνα και  
 
β) η τάση αποβολής ηλεκτρονίων μειώνεται. Εξάλλου δεξιά στον περιοδικό πίνακα βρίσκονται τα αμέταλλα 

που έχουν τάση πρόσληψης ηλεκτρονίων.  
 
 19. Τι είδους χημικοί δεσμοί υπάρχουν: α) στο φθόριο,  
β) στο υδροφθόριο και   
  γ) στο φθοριούχο νάτριο; 

 
Απάντηση : Το φθόριο είναι αλογόνο και έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα τα οποία  
είναι 3 ζευγάρια και 1 μονήρες.  
Το υδρογόνο έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα και είναι αμέταλλο. 
Το νάτριο είναι αλκάλιο και έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα. 
 
 α) Στο μόριο του F2  υπάρχει 1 ομοιοπολικός μη πολικός δεσμός : FF που προκύπτει από την αμοιβαία 

συνεισφορά των 2 μονήρων ηλεκτρονίων.  
Μετά και τα 2 άτομα έχουν δομή ευγενούς αερίου δηλαδή 8 e στην εξωτερική στιβάδα.  
Επειδή οι πυρήνες είναι ίδιοι το κοινό ζευγάρι έλκεται το ίδιο και ο δεσμός είναι μη πολικός.  
 
 β) Στο υδροφθόριο ΗF υπάρχει 1 ομοιοπολικός πολικός δεσμός HF που προκύπτει με αμοιβαία συνεισφορά 

του μονήρους ηλεκτρονίου του Η και του μονήρους ηλεκτρονίου του F.  
Μετά το άτομο του Η έχει 2 e στην εξωτ. στιβάδα και μοιάζει με το ευγενές He και το F έχει 8 e στην εξωτ. 

στιβάδα.  
Επειδή το F είναι πιο ηλεκτραρνητικό έλκει ισχυρότερα το κοινό ζευγάρι e και ο δεσμός είναι πολικός. 
 
 γ) Στο φθοριούχο νάτριο υπάρχει ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός.  
Το Να αποβάλλει 1e και το F το προσλαμβάνει.  
Τα ιόντα Να και F που σχηματίζονται έλκονται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις και σχηματίζουν το στερεό  

ΝαF, το οποίο δεν περιέχει μόρια αλλά στο κρυσταλλικό πλέγμα περιέχονται ιόντα.  
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 20.  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. 

 
Απάντηση : Η2S :          Η : 1 e     S : 286e  
Το S είναι αμέταλλο έχει 2 μονήρη e και σχηματίζει 2 πολικούς ομοιοπολικούς με το Η και είναι φορτισμένο 

αρνητικά επειδή είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Η. 
 
HBr :      Br : 28187e  
Το Br είναι αμέταλλο έχει 1 μονήρες e και σχηματίζει 1 πολικό ομοιοπολικό με το Η και είναι φορτισμένο 

αρνητικά επειδή είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Η. 
 
 PH3 :           P : 285e   
Ο Ρ είναι αμέταλλο έχει 3 μονήρη e και σχηματίζει 3 πολικούς ομοιοπολικούς με το Η και είναι φορτισμένος 

αρνητικά επειδή είναι πιο ηλεκτραρνητικός από  το Η. 
 
 21. Το οξείδιο του ασβεστίου είναι μία πολύ σταθερή ετεροπολική ένωση. Κατά τη διάσπαση μιας 
ποσότητας οξειδίου του ασβεστίου στα συστατικά του στοιχεία απορροφάται ή αποβάλλεται ενέργεια 
στο περιβάλλον ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
Απάντηση : Κατά τη διάσπαση απορροφάται ενέργεια για να διασπάσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στο 

ασβέστιο και το οξυγόνο. Το ασβέστιο και το οξυγόνο έχουν μεγαλύτερη ενέργεια όταν είναι μόνα τους παρά 
όταν είναι ενωμένα σε CαΟ.  
 
 22. Να εξηγήσετε τα είδη των δεσμών που σχηματίζει το Η (Ζ=1): α) με το Cl (Z=17) και  
          β) με το Nα (Ζ=11). 

 

Απάντηση : α) HCl :      Cl : 287e  
Το Cl είναι αμέταλλο έχει 1 μονήρες e και σχηματίζει  
1 πολικό ομοιοπολικό με το Η και είναι φορτισμένο αρνητικά επειδή είναι πιο ηλεκτραρνητικό από το Η. 
β) ΝαΗ :      Να : 281e  
Το Να αποβάλλει 1e και το Η το προσλαμβάνει. Τα ιόντα Να και Η που σχηματίζονται έλκονται με 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις και σχηματίζουν το στερεό  ΝαΗ, το οποίο δεν περιέχει μόρια αλλά στο κρυσταλλικό 
πλέγμα περιέχονται ιόντα.  
 

 23. 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;  
 

Απάντηση :  α) Α : 283e,               B : 286e,                 Γ : 1e. 
 
β) Το στοιχείο Α είναι μέταλλο, ενώ τα στοιχεία Β και Γ είναι αμέταλλα.  
 
γ) Μεταξύ των στοιχείων Β και Γ σχηματίζεται ομοιοπολική ένωση ΒΓ2 : το Β είναι αμέταλλο έχει 2 μονήρη 

e και σχηματίζει 2 πολικούς ομοιοπολικούς με το Γ και είναι φορτισμένο αρνητικά επειδή είναι πιο 
ηλεκτραρνητικό από το Η. 

Μεταξύ των στοιχείων Α και Γ σχηματίζονται 3 ιοντικοί (ετεροπολικοί) δεσμοί ΑΓ3  
Το Α αποβάλλει 3e και το κάθε Γ το προσλαμβάνει. Τα ιόντα Α3 και Γ που σχηματίζονται έλκονται με 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις και σχηματίζουν το στερεό  ΑΓ3, το οποίο δεν περιέχει μόρια αλλά στο κρυσταλλικό 
πλέγμα περιέχονται ιόντα.  

 
δ) Ο αριθμός οξείδωσης του Α είναι +3, του Β  2  και του Γ +1 και 1 . 
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 24. Τα χημικά στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε έχουν ατομικούς αριθμούς 8, 10, 12, 16, 19.  
1. Γράψτε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ανά δύο των παραπάνω στοιχείων, έτσι ώστε τα 

στοιχεία του κάθε ζεύγους: 
α) να σχηματίζουν μεταξύ τους ετεροπολικό δεσμό 
β) να σχηματίζουν μεταξύ τους ομοιοπολικό δεσμό. 
2. Να περιγράψετε το σχηματισμό μίας ετεροπολικής και μίας ομοιοπολικής ένωσης του στοιχείου Α 

με ένα από τα παραπάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση.  
 

Απάντηση :  Α : 26e (αμέταλλο)         B : 28e   (ευγενές)           Γ : 282e   (μέταλλο) 
                            Δ : 286e   (αμέταλλο)                    E : 2881e  (μέταλλο) 
1. Το Γ που είναι μέταλλο σχηματίζει 2 ετεροπολικούς δεσμούς με το κάθε στοιχείο Α και Δ που είναι 

αμέταλλα : Γ2 Α2 και Γ2 Δ2 . 
Όμοια το Ε που είναι μέταλλο σχηματίζει ετεροπολικούς δεσμούς με τα στοιχεία Α και Δ που είναι αμέταλλα 

: Ε2
 Α2  και  Ε2

 Δ2 . 
Ομοιοπολικός δεσμός θα σχηματιστεί μεταξύ των δύο αμετάλλων. Α, Δ όμως υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί 

οι οποίοι πετυχαίνουν τα στοιχεία να έχουν 8e στην εξωτ. στιβάδα. 
Μια υποθετική ομοιοπολική ένωση είναι η ΑΔ με 2 ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ των 2 μονήρων 

ηλεκτρονίων των Α, Δ.  
 

2.  Γ2 Α2  2 ετεροπολικοί δεσμοί         
  ΑΔ  2 ομοιοπολικοί δεσμοί 
 
 25. 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. 
Απάντηση : 
 

        Η2S 
  1H  
   16S : 2 - 8 - 6 

 

    

 

2  ομοιοπολικοί δεσμοί     
         (πολικοί)   
        (περιγραφή) 

 
CO2 
  6C : 2  4e  
   8O : 2 - 6e 

 

 

    
O =C = O 

4 ομοιοπολικοί δεσμοί     
         (πολικοί)   
        (περιγραφή) 

 
CO 
 6C : 2  4e  
   8O : 2 - 6e 

 

 
     OC


 

2 ομοιοπολικοί δεσμοί     
         (πολικοί)   
 και 1 ημιπολικός δεσμός 

 
HOCl 
1H  
 8O : 2 - 6e  

17Cl : 2  8  7e  

 

 

 
 

Η  Ο  Cl 
1 πολικός ομοιοπολικός ανάμεσα H, O 
και  
1 πολικός ομοιοπολικός ανάμεσα O, 
Cl 

 
 26. 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 ομοιοπολικό και ένα ετεροπολικό δεσμό. 
  (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία: Η, F, Nα, 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.  
Απάντηση :  Ο : 26e       H :1e        F : 27e         Nα : 281e         K : 2881e        Cl : 287e 
α) Να2

 Ο2  και    Κ2
 Ο2   :   2 ετεροπολικοί δεσμοί στην κάθε ένωση. Το Να και το Κ είναι μέταλλα έχουν 1 

e στην εξωτερική στιβάδα το αποβάλλουν και γίνονται ιόντα με φορτίο 1. Το οξυγόνο είναι αμέταλλο και 
σχηματίζει 2 ετεροπολικούς δεσμούς με το καθένα από τα προηγούμενα μέταλλα, παίρνοντας 2 e και 
μετατρέπεται σε ιόν με φορτίο 2. 
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β)  Η2Ο :  Το υδρογόνο έχει 1 e στην εξωτερική στιβάδα και είναι αμέταλλο. Το οξυγόνο κάνει 2  πολικούς 

ομοιοπολικούς δεσμούς με 2 άτομα Η κάνοντας αμοιβαία συνεισφορά τα 2 μονήρη e που έχει. 
ΟF2  :    Το F έχει 7e στην εξωτερική στιβάδα και έχει 1 μονήρες e. Το Ο κάνει 2 πολωμένους ομοιοπολικούς 

με το F. Πιο ηλεκτραρνητικό είναι το F. 
 
Cl2O :    Σχηματίζονται 2 ομοιοπολικοί δεσμοί όπως προηγουμένως. Πιο ηλεκτραρνητικό τώρα είναι το Ο. 
 
γ) Να ΟΗ  :  το Να κάνει 1 ετεροπολικό δεσμό με το Ο. Το Ο κάνει επιπλέον 1 πολικό ομοιοπολικό δεσμό  

με το άλλο μονήρες e που έχει με το Η. 
 

 
27. Μια ένωση που περιέχει 1 ιοντικό (ετεροπολικό) και 1 ομοιοπολικό δεσμό θα είναι στερεό, υγρό ή αέριο ; 
 

28. Υπάρχουν ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις που δεν περιέχουν μέταλλο ; 
 [ΥΠΟΔ. : ΝΗ4Cl ] 

 
29. Δίνονται τρία στοιχεία Α, Β, Γ με ατομικούς αριθμούς n - 2, n  και n + 1 (n  2). Αν το Β είναι ευγενές, να 

βρεθεί σε ποιες ομάδες του περιοδικού πίνακα ανήκουν τα Α, Γ, τι δεσμό μπορούν να σχηματίσουν μεταξύ 
τους και ποιος ο τύπος της ένωσής τους. 

                                                 [Απ. : Γ2Α] 
 
30. Δίνονται τρία στοιχεία Α, Β, Γ με ατομικούς αριθμούς n - 1, n και n + 2 (n  2). Αν το Β είναι αλογόνο, να 

βρεθεί με τι δεσμούς ενώνονται και οι τύποι των σωμάτων που προκύπτουν :  
  α) Άτομα Α μεταξύ τους, β) Άτομα Β μεταξύ τους, γ) Α και Γ,  δ) Β και Γ,  ε) Α και Β. 

[Απ. : γ) Γ2Α, δ) ΓΒ, ε) ΑΒ2] 
 
31. Δίνονται τρία στοιχεία Α, Β, Γ με ατομικούς αριθμούς n - 3, n - 2 και n (n  3). Αν το Γ είναι αλκαλική γαία, να 

βρεθεί σε ποιες ομάδες ανήκουν τα Α και Β και με τι είδους δεσμό ενώνονται τα Α και Γ και ποιος ο τύπος 
της ένωσης που προκύπτει.           [Απ. : ΓΑ2] 

 
32. Δίνονται τρία στοιχεία Α, Β, Γ με ατομικούς αριθμούς n - 3, n, n + 2 (n  2). Αν το Β είναι ευγενές, να βρεθεί 

σε ποιες ομάδες ανήκουν τα Α, Γ, με τι δεσμό θα ενωθούν μεταξύ τους και ο τύπος της ένωσης που 
προκύπτει.                                           [Απ. : Γ3Α2] 

 
33. Το άτομο στοιχείου Β μπορεί να δώσει τρεις (3) ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς. Σε ποιες ομάδες του 

περιοδικού πίνακα είναι δυνατό να ανήκει ;  
Πόσους ομοιοπολικούς δεσμούς μπορεί να σχηματίσει ; 

 
34. Το άτομο στοιχείου Χ μπορεί να σχηματίσει το πολύ δύο (2) ομοιοπολικούς δεσμούς. Τι συμπεραίνετε για 

την ομάδα του περιοδικού πίνακα, στην οποία ανήκει ; Πόσους ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς μπορεί να 
σχηματίσει ; 

 
 

35. Δίνονται τα στοιχεία  1Α, 6Β, 8Γ, 17Δ.  
 Να σχηματίσετε όλες τις ομοιοπολικές ενώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν, αν ενωθούν τα Α, Β, Γ, Δ 

ανά δύο μεταξύ τους.                          [Απ. : ΒΑ4, ΓΑ2, ΔΑ, ΒΓ2, ΒΔ4, ΓΔ2] 
 
Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 
 1. Οι βασικές κοινές ιδιότητες των ετεροπολικών ενώσεων είναι: 
Α)  Βρίσκονται σε .....στερεή...... φυσική κατάσταση. 
Β)  Σε στερεή κατάσταση ....είναι κακοί........ αγωγοί του ηλεκτρισμού. 
Γ)  Τα διαλύματά τους, καθώς και τα .....τήγματα τους ..... είναι ....καλοί αγωγοί.... του ηλεκτρισμού. 
∆)  Έχουν ....υψηλά.... σημεία τήξεως. 
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 2. Ο χημικός δεσμός στο μόριο του ΗCl είναι ....πολικός (πολωμένος) ομοιοπολικός..... γιατί το ....Cl..... 
είναι περισσότερο ....ηλεκτραρνητικό..... από το ....Η.... και έλκει περισσότερο το ....κοινό ζεύγος 
ηλεκτρονίων. 
 
 3. O χημικός τύπος που δείχνει: 
Α) ....από ποια και πόσα άτομα αποτελείται το μόριο της ένωσης...... 
Β) ....τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων στο μόριο....... 
Γ) ....τη διάταξη των ηλεκτρονίων στις εξωτερικές στιβάδες των ατόμων..... 
ονομάζεται ηλεκτρονικός τύπος της ένωσης. 

 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
 1. 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. 

 
 2. 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 

 
 3.  Η ένωση χλωριούχο νάτριο είναι ετεροπολική 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. 

 
 4. 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 ευγενές αέριο 
Δ. να αποκτήσουν τον ατομικό αριθμό του αντίστοιχου ευγενούς αερίου. 
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 5. Οι ετεροπολικές (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. 

 
 6. Αν τα στοιχεία Α και Β σχηματίζουν μεταξύ τους μία μόνο ετεροπολική ένωση με χημικό τύπο ΑΒ3, τότε 
τα στοιχεία Α και Β ανήκουν αντίστοιχα στις ομάδες του περιοδικού πίνακα: 

Α. ΙΙΙΑ και VIIΑ                        Γ. ΙΙΙΑ και ΙΑ  
Β. VIIΑ και IIIΑ      Δ. ΙΑ και ΙΙΙΑ  

 
 7. Στοιχείο Α της πρώτης περιόδου του Π.Π. σχηματίζει με στοιχείο Β της τρίτης περιόδου ετεροπολική 
ένωση με χημικό 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 

 
 8. Τα αλογόνα μπορούν να σχηματίσουν: 

Α. μόνο ομοιοπολικούς δεσμούς 
Β. μόνο ετεροπολικούς δεσμούς 
Γ. ομοιοπολικούς και ημιπολικούς δεσμούς 
Δ. ομοιοπολικούς  και ετεροπολικούς  δεσμούς. 

 
 9. 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 
 
 10. Όταν σε μία χημική ένωση υπάρχουν ομοιοπολικοί και ετεροπολικοί δεσμοί, τότε αυτή η ένωση 
χαρακτηρίζεται ως: 

Α. ετεροπολική        Γ. ομοιοπολική 
Β. ημιπολική               Δ. μικτή 

 
 11. Τα στοιχεία Α και Β με ατομικούς αριθμούς 19 και 35 αντίστοιχα σχηματίζουν μεταξύ τους: 

Α. ομοιοπολική ένωση με χημικό τύπο ΑΒ 
Β. ομοιοπολική ένωση με χημικό τύπο ΑΒ2 
Γ. ετεροπολική ένωση με χημικό τύπο Α2Β 
Δ. ετεροπολική ένωση με χημικό τύπο ΑΒ 
Ε. ετεροπολική ένωση με χημικό τύπο ΒΑ.  

 
12. Δίνονται τα στοιχεία Χ και Ψ, των οποίων η θέση στον Περιοδικό Πίνακα είναι η εξής : 
     Χ : 3η περίοδος και VIIΑ ομάδα 
     Ψ : 4η περίοδος και ΙΙΑ ομάδα. 
 Η ένωση μεταξύ των Χ και Ψ θα έχει τον τύπο : 
  Α. ΧΨ2  Β. ΨΧ2  Γ. ΨΧ4   Δ. Χ2Ψ3 .  
 
13. Στοιχείο Χ έχει Ζ = 19 και στοιχείο Ψ με Ζ = 34. Ποιος από τους παρακάτω τύπους ανταποκρίνεται στην 

ένωση μεταξύ τους :  
 Α. ΧΨ,   Β. ΧΨ2,    Γ. Χ2Ψ,     Δ. ΧΨ3,    Ε. Χ3Ψ2.  
 
14. Στοιχείο Χ σχηματίζει με το θείο ένωση με τύπο ΧS. 
 Ποιος από τους παρακάτω τύπους είναι σωστός : 
 Α. Χ2Ο3  Β. ΧCl2   Γ. ΗΧ    Δ. ΧΒr 
 

[Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Β, 2  Β, 3  Β, 4  Β,  5  Α, 6  Α,  
7 i) Α , ii)  Β,  8  Δ,  9  Β ,  10  Α,  11  Δ,  12  B,  13  Γ,  14  Β] 
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
 1. Να γίνει η αντιστοίχηση μεταξύ του κάθε σώματος της στήλης ( Ι ) και του είδους χημικού δεσμού που 
περιγράφεται στη στήλη ( ΙΙ ). 

  
(Ι) 

 1. οξυγόνο  
2. χλωριούχο νάτριο  

3. φθόριο  
4. νερό  

5. υδροβρώμιο 
 6. ιωδιούχο κάλιο 

(ΙΙ) 
Α. πολωμένος ομοιοπολικός   

 
Β. ετεροπολικός  

 
 Γ. ομοιοπολικός μη πολωμένος 

   
   Απάντηση :     
1  Γ            2  Β           3  Γ             4  Α            5  Α           6  Β 

 
 2. Να αντιστοιχήσετε τα είδη των χημικών δεσμών της στήλης (Ι) με τα σώματα της στήλης (ΙΙ) στα οποία 
αυτοί περιέχονται.  

(Ι)  
1. ομοιοπολικός πολικός  

2. ομοιοπολικός μη πολικός 
3.  ετεροπολικός δεσμός  

 

(ΙΙ) 
 Α. ενώσεις των μετάλλων  

B. μόρια στοιχείων  
Γ. υδραλογόνα 

  
 
Απάντηση : 1  Γ                2  Β                     3  Α                        

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

   
Απάντηση : H   S   Cl  O   F 
 

 2. Να διατάξετε τις χημικές ενώσεις: HCl, HΙ, HF, HBr κατά σειρά αυξανόμενης πολικότητας του 
χημικού τους δεσμού. 

Απάντηση : ΗΙ   HBr   HCl   HF  
 
Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
  

 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
 

 1. Με τους χημικούς δεσμούς, στις χημικές ουσίες, τα άτομα συγκρατούνται μεταξύ τους με 
ελκτικές δυνάμεις. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 2. Αιτία της δημιουργίας των χημικών δεσμών είναι η τάση που έχουν όλα τα σώματα στη φύση να 
μεταβούν σε σταθερότερες καταστάσεις δηλαδή σε καταστάσεις μικρότερης ενέργειας. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 3. Για να σχηματισθεί δεσμός μεταξύ δύο ατόμων, τα άτομα μπορεί να είναι μακριά το ένα από το 
άλλο. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 4. Η ενέργεια της ένωσης (ΑΒ) είναι μικρότερη από το άθροισμα των ενεργειών των ατόμων Α και Β 
που ενώνονται :   ΕΑΒ ΕΑ+ΕΒ 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 5. Όταν πρόκειται να ενωθούν 2 άτομα πρώτα θα πλησιάσουν τα e των εξωτερικών στιβάδων που 
λέγονται ηλεκτρόνια σθένους. 
Απάντηση : Σωστό.   
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 6. Ο αριθμός των δεσμών που μπορεί να σχηματίσει ένα άτομο καθορίζεται από τα e της εξωτερικής 
στιβάδας που λέγεται στιβάδα σθένους. 
Απάντηση : Σωστό.   
  
 7. Όλα τα ευγενή αέρια έχουν 8 e στην εξωτερική στιβάδα τους και δεν ενώνονται ούτε σε ειδικές 
συνθήκες με άλλα στοιχεία. 
Απάντηση : Λάθος. Εκτός από το Ηe που έχει 2 e στην εξωτερική στιβάδα. Το Xe κάτω από ειδικές συνθήκες 
σχηματίζει ενώσεις με άλλα στοιχεία. 
 
 8. Τα άτομα των στοιχείων όταν σχηματίζουν ενώσεις τείνουν με αποβολή ή πρόσληψη e να 
αποκτήσουν σταθερή ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς αερίου. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 9. Το 7Ν έχει στην εξωτερική στιβάδα 2 ζευγάρια e και 1 μονήρες e. 
Απάντηση : Λάθος. Έχει 1 ζευγάρι ηλεκτρονίων και 3 μονήρη ηληκτρόνια.   
 
 10. To 11Να  : K  (2),  L(8),  M (1), έλκει περισσότερο το  1 e της εξωτερικής στιβάδας και έχει 
μικρότερη ατομική ακτίνα από το  3Li  : K  (2),  L(1) επειδή έχει μεγαλύτερο θετικό φορτίο στο πυρήνα. 
Απάντηση : Λάθος.   
  
 11. Ανάμεσα στο 16S   K  (2),  L(8),  M (6), και το  17Cl  : K  (2),  L(8),  M (7), το χλώριο έχει  μικρότερη 
ατομική ακτίνα επειδή έχει μεγαλύτερο θετικό φορτίο στον πυρήνα. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 12. Το είδος ενός δεσμού εξαρτάται από την ένταση των ελκτικών δυνάμεων που ασκούν οι 
πυρήνες των ατόμων στα e των εξωτερικών στιβάδων και από την διάταξη των e των εξωτερικών 
στιβάδων. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 13. Ο ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός σχηματίζεται με μεταφορά e μεταξύ των ατόμων και τη 
δημιουργία ιόντων. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 14. Τα κατιόντα Nα+  και τα ανιόντα Cl-  έλκονται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις και σχηματίζουν στο 
χώρο γεωμετρικά σχήματα που λέγονται κρυσταλλικό πλέγμα. 
Απάντηση : Σωστό 
 
 15. Στο NαCl δεν υπάρχουν μόρια αλλά ο τύπος NαCl δείχνει ότι στο κρυσταλλικό πλέγμα η 
αναλογία ιόντων Nα+ , Cl-  είναι 1 : 1. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 16. Για να προκύψει ιοντικός (ετεροπολικός) δεσμός πρέπει το ένα άτομο να είναι ηλεκτρονιοδότης 
δηλαδή να δίνει e (π.χ. μέταλλο) και το άλλο άτομο ηλεκτρονιοδέκτης,  δηλαδή να παίρνει e (π.χ. 
αμέταλλο) και τότε ενώνονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Απάντηση : Λάθος. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες.   
 
 17. Οι ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις είναι ουσίες στερεές, κρυσταλλικές, με υψηλό σημείο 
τήξεως και όταν διαλυθούν ή λιώσουν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 18. Στο μόριο του φθορίου (F2)   9F : K  (2),  L(7), υπάρχει 1 κοινό ζευγάρι e που έχει σχηματιστεί με 
αμοιβαία συνεισφορά των μονήρων e οπότε και τα δύο άτομα αποκτούν δομή ευγενούς αερίου. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 19. Στο μόριο του νερού  (H2O   1H     8O)  υπάρχουν 2 ομοιοπολικοί δεσμοί ανάμεσα στα 2 μονήρη e 
της εξωτερικής στιβάδας του οξυγόνου και στα 2 μονήρη e των δύο ατόμων Η. 
Απάντηση : Σωστό.   
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 20. Στο μόριο του διοξειδίου του άνθρακα   (CO2     6C    8O)  υπάρχουν δύο διπλοί ομοιοπολικοί 
δεσμοί. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 21. Ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων μεταξύ 2 ατόμων που 
μετά συγκρατούνται επειδή οι πυρήνες τους έλκουν ταυτόχρονα το κοινό ζεύγος e. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 22. Για να προκύψει ομοιοπολικός δεσμός θα πρέπει τα άτομα να είναι αμέταλλα και να διαθέτουν 
μονήρη e. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 23. Ηλεκτραρνητικότητα είναι η τάση των στοιχείων να αποβάλουν τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών 
στιβάδων τους. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 24. Το πιο ηλεκτραρνητικό στοιχείο είναι το φθόριο και μετά το οξυγόνο. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 25. Το λιγότερο ηλεκτραρνητικό από τα αμέταλλα είναι το Η. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 26. Ο ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ δύο διαφορετικών αμετάλλων λέγεται πολικός επειδή το πιο 
ηλεκτραρνητικό άτομο έλκει προς το μέρος του το κοινό ζευγάρι e και φορτίζεται αρνητικά ενώ το 
άλλο άτομο θετικά. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 27. Μεταξύ δύο ατόμων του ίδιου αμετάλλου σχηματίζεται μη πολικός ομοιοπολικός επειδή το 
κοινό ζευγάρι έλκεται το ίδιο από  τους δύο πυρήνες. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 28. Ο ηλεκτρονιακός τύπος μας δείχνει από ποια και πόσα άτομα αποτελείται το μόριο της ένωσης 
και επίσης το τρόπο σύνδεσης των e των εξωτερικών στιβάδων των ατόμων στο μόριο της ένωσης. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 29. Ο συντακτικός τύπος δείχνει ό,τι δείχνει και ο ηλεκτρονιακός τύπος αν στη θέση των κοινών 
ζευγαριών των e βάλουμε παύλες. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 30. Ενέργεια δεσμού είναι το ποσό της ενέργειας που χρειάζεται για τη διάσπαση του δεσμού. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 31. Ημιπολικός (ή δοτικός ομοιοπολικός) είναι ο δεσμός κατά τον οποίο το κοινό ζευγάρι e 
προσφέρεται από το ένα άτομο που διαθέτει αδέσμευτο ζευγάρι e στο άλλο άτομο που μπορεί να το 
δεχτεί. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 32. Όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τήγμα NαCl, τότε τα αρχικά ουδέτερα άτομα Nα και 
Cl μετατρέπονται σε Nα και Cl αντίστοιχα. 

  Απάντηση :    Λάθος. Τα ιόντα προϋπάρχουν στο τήγμα και έχουν σχηματιστεί επειδή με την αύξηση  της 
θερμοκρασίας διασπάται το κρυσταλλικό πλέγμα και ελευθερώνονται τα ιόντα. 

 
 33.  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. 

  Απάντηση :    Σωστό. Η εσωτερική ενέργεια μιας ένωσης είναι μικρότερη από το άθροισμα της ενέργειας 
των στοιχείων από τα οποία προέκυψε η ένωση. 
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 34.  Το χλωριούχο νάτριο τήκεται (λιώνει), όταν το ρίξουμε σε νερό που βράζει. 

  Απάντηση :    Λάθος. Όταν προσθέτουμε το NαCl στο Η2Ο αυτό διαλύεται επειδή το νερό διασπά το 
κρυσταλλικό πλέγμα. Για να λιώσει το χλωριούχο νάτριο και να διασπαστεί το κρυσταλλικό πλέγμα με τη 
θέρμανση χρειάζεται θερμοκρασία 800ο C ενώ το νερό που βράζει έχει θερμοκρασία 100ο C. 
 
 35.  Τα στοιχεία της VIIΑ ομάδας του Π.Π. μπορούν να σχηματίσουν ένα ομοιοπολικό δεσμό. 

  Απάντηση :    Σωστό. Επειδή έχουν 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα από τα οποία το ένα είναι 
μονήρες και με αυτό ακριβώς μπορούν να σχηματίσουν έναν ομοιοπολικό δεσμό. 
 
 36.  Αν ένα στοιχείο Α σχηματίζει με το καθένα από τα στοιχεία Β και Γ ετεροπολική ένωση, τότε 
η ένωση των Β και Γ είναι επίσης ετεροπολική. 

  Απάντηση :     
Λάθος. Αν το στοιχείο Α είναι μέταλλο για να σχηματίζει ετεροπολικό δεσμό πρέπει τα στοιχεία Β και Γ να 

είναι αμέταλλα και να σχηματίζουν μεταξύ τους ομοιοπολικό δεσμό. 
Αν το στοιχείο Α είναι αμέταλλο για να σχηματίζει ετεροπολικό δεσμό πρέπει τα στοιχεία Β και Γ να είναι 

μέταλλα και τότε σχηματίζουν μεταξύ τους μεταλλικό δεσμό. 
 
 37.  Κάθε ετεροπολική ένωση περιέχει ένα τουλάχιστον μεταλλικό κατιόν, ενώ οι χημικοί δεσμοί 
σ΄ αυτή είναι μόνο ετεροπολικοί. 

  Απάντηση :     
Λάθος. Υπάρχουν ετεροπολικές ενώσεις που δεν έχουν μεταλλικό κατιόν (π.χ. ΝΗ4Cl), καθώς επίσης μπορούν 

να περιέχουν ομοιοπολικούς δεσμούς. 
 
 38. Η ηλεκτρική ουδετερότητα των ετεροπολικών ενώσεων οφείλεται στο ότι έχουν τον ίδιο αριθμό 
θετικών και αρνητικών ιόντων. 

 Απάντηση :  
Λάθος. Οφείλεται στο ότι έχουν ίδιο αριθμό θετικών και αρνητικών φορτίων. 

 
 39. Το ασβέστιο (Ζ=20) σχηματίζει μόνο ετεροπολικές ενώσεις. 

  Απάντηση :    Σωστό. Είναι μέταλλο, έχει δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα και σχηματίζει 
ετεροπολικές ενώσεις. 
 
 40.  ∆εν υπάρχει μόριο χημικής ένωσης, στο οποίο να περιέχεται το στοιχείο κάλιο (Ζ=19). 
  Απάντηση :    Σωστό. Το κάλιο σχηματίζει ετεροπολικές ενώσεις που δεν υπάρχει η έννοια του μορίου αλλά 

υπάρχει κρυσταλλικό πλέγμα που περιέχει ιόντα. 
 
 
 
 
Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1. Η χημική συμπεριφορά ενός στοιχείου καθορίζεται από τον αριθμό των ηλεκτρονίων που 
υπάρχουν ....στην εξωτερική στιβάδα....... και από ....την ατομική ακτίνα...... . 
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). 
 
Απάντηση : α) Έχουν 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα άρα μπορούν μόνο να δεχτούν e β)  Το φθόριο 

είναι πιο ηλεκτραρνητικό γιατί έχει μικρότερη ατομική ακτίνα και  άρα έλκει περισσότερο τα ηλεκτρόνια της 
εξωτερικής στιβάδας. 
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 2. ∆ίνονται τα άτομα: 137

56Bα, 127
53I και τα αντίστοιχα ιόντα τους Bα2, Ι με δομή ευγενών αερίων 

α) Συμπληρώστε τον επόμενο πίνακα που αναφέρεται στα παραπάνω σωματίδια  
 137

56Bα 127
53I Bα2+ Ι 

Αριθμός 
ηλεκτρονίων 

    

Αριθμός 
πρωτονίων 

    

Αριθμός 
νετρονίων 

    

β) Περιγράψτε τον τρόπο σχηματισμού της ένωσης Ε μεταξύ των δύο παραπάνω στοιχείων.  
γ) Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες της ένωσης Ε. 
 

 
Απάντηση : 
   

α) Συμπλήρωση του πίνακα 
 137

56Bα 127
53I Bα2+ Ι 

Αριθμός 
ηλεκτρονίων 

56 53 54 52 

Αριθμός 
πρωτονίων 

56 53 56 53 

Αριθμός 
νετρονίων 

13756=81 12753=74 13756=81 12753=74 

 
β) Η ένωση θα είναι ετεροπολική και θα σχηματίζεται με αποβολή 2 ηλεκτρονίων από ένα άτομο βαρίου και 

πρόσληψη τους από 2 άτομα ιωδίου. 
 

  γ) Η ένωση θα είναι στερεή, με υψηλό σημείο τήξης και σε διάλυμα της θα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 
 3.  Τα στοιχεία K, Αl, Si, C και Nα 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, Αl. 
 
Απάντηση : Τη μικρότερη ατομική ακτίνα έχει το άτομο  6C : 24e,    
Την αμέσως μεγαλύτερη έχουν  14Si : 284e      13Αl : 283e   11Nα : 281e που έχουν ίσες στιβάδες 

αλλά το Να έχει μικρότερο φορτίο στον πυρήνα οπότε έλκει λιγότερο τα e της εξωτ. στιβάδας οπότε έχει και τη 
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. Τέλος το   19K : 2881e έχει ακόμα μεγαλύτερη ατομική ακτίνα επειδή έχει μια 
στιβάδα περισσότερο. 

Δηλαδή  C       Si      Αl      Nα       Κ  
Ο C έχει λιγότερες στιβάδες από το Si οπότε θα έχει μικρότερη ατομική ακτίνα. Το Si θα έχει μικρότερη 

ατομική ακτίνα από το Αl γιατί έχει περισσότερα πρωτόνια. 
 

 4.  Το στοιχείο 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 Ζ3 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 ............................. . 

 
Απάντηση : α) Το στοιχείο θα έχει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και αφού έχει 3 στιβάδες ισχύει : 

286e, άρα θα έχει ατομικό αριθμό 16. 
 
β) Το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό 163 = 13 και κατανομή : 283e. 
Με το Α σχηματίζει την ιοντική (ετεροπολική) ένωση Β2Α3 που έχει 6 ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς. 
Το στοιχείο Γ έχει ατομικό αριθμό 161 = 17 και κατανομή : 287e. 
Με το Γ σχηματίζει την ιοντική (ετεροπολική) ένωση ΒΓ3 που έχει 3 ιοντικούς (ετεροπολικούς) δεσμούς. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - Παραδείγματα περιγραφής δεσμών 
 

 ΙΑ ΙΙΑ ΙΙΙΑ IVΑ VΑ VIΑ VIIΑ VIIIΑ 
1 1Η        
2    6C 7N 8O 9F 10Ne 
3 11Na 12Mg 

13A      

 
1H : 1 e  αμέταλλο (είναι το υδρογόνο) μπορεί να σχηματίσει 1 ομοιοπολικό δεσμό. 
    (και 1 ιοντικό δεσμό στα υδρίδια π.χ. ΝαΗ) 
 
11 Na : 2 - 8 - 1 e μέταλλο μπορεί να σχηματίσει μόνο 1 ιοντικό δεσμό αν δώσει το 1e.  
 

12 Mg : 2 - 8 - 2 e μέταλλο μπορεί να σχηματίσει μόνο 2 ιοντικούς δεσμούς αν δώσει τα 2e.  
 

13 A : 2 - 8 - 3 e μέταλλο μπορεί να σχηματίσει μόνο 3 ιοντικούς δεσμούς αν  δώσει τα 3e. 

 
6 C: 2 - 4 e αμέταλλο  μπορεί να σχηματίσει 4 ομοιοπολικούς δεσμούς αν κάνει  
      αμοιβαία συνεισφορά τα 4 μοναχικά ηλεκτρόνια και 4 ιοντικούς δεσμούς Β αν πάρει 4e.   
    (Ακόμα 1 ιοντικό +3 ομοιοπολικούς, 2 ιοντικούς +2 ομοιοπολικούς 
                 και  3 ιοντικούς+ 1 ομοιοπολικό) 
 
7Ν: 2 - 5 e  αμέταλλο μπορεί να σχηματίσει :  
        3 ιοντικούς δεσμούς  αν πάρει 3 e  
            3 ομοιοπολικούς δεσμούς αν κάνει αμοιβαία συνεισφορά τα 3 μοναχικά e  
                 (Ακόμα 1 ιοντικό +2 ομοιοπολικούς και  2 ιοντικούς+ 1 ομοιοπολικό) 
 
8O : 2 - 6 e   αμέταλλο μπορεί να σχηματίσει :  
        2 ιοντικούς δεσμούς αν πάρει 2 e  
        2 ομοιοπολικούς δεσμούς αν κάνει αμοιβαία συνεισφορά τα 2 μοναχικά e 
                 (Ακόμα 1 ιοντικό +1 ομοιοπολικό) 
 
9F: 2 - 7 e   αμέταλλο  μπορεί να σχηματίσει :   
         1 ιοντικό δεσμό αν πάρει 1 e  
     1 ομοιοπολικό δεσμό αν κάνει αμοιβαία συνεισφορά το 1 μοναχικό e 
 
10Ne: 2 - 8 e   είναι ευγενές αέριο δεν σχηματίζει δεσμούς.  
 
1. Μη οξυγονούχα άλατα, οξείδια μετάλλων : ιοντικοί δεσμοί (Μόνο) 
 
Να2S  
11Να : 2 - 8 - 1   
16S : 2 - 8 - 6 

 

 

 

2 ιοντικοί δεσμοί  
      (περιγραφή)  

 

 
(συμβολισμός) 

 
       CαO 
20Cα : 2 - 8 - 8 - 2 

 

2  ιοντικοί 
       δεσμοί  

 
2. Μη οξυγονούχα οξέα : μόνον ομοιοπολικοί δεσμοί 
 
 

        Η2S 
  1H  
   16S : 2 - 8 - 6 

 

    

 

 
(συμβολισμός) 

2  ομοιοπολικοί δεσμοί     
         (πολωμένοι)   
        (περιγραφή) 

 
       ΗCN 
1H ,  6C : 2 - 4,  
7Ν : 2 - 5   

 

 

 

 

 

1  πολωμένος  ομοιοπολικός  Η, C 
3 πολωμένοι  ομοιοπολικοί  C, Ν 
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   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Επιδιώκουμε κάθε στοιχείο να αποκτά δομή ευγενούς αερίου, δηλ. 8e- στην εξωτερική 

στιβάδα. 
  
 Τα μέταλλα  σχηματίζουν μόνον ιοντικούς δεσμούς. 
 
 Τα αμέταλλα  συμμετέχουν :  
 α) σε ιοντικούς δεσμούς με μέταλλα,  
 β) σε ομοιοπολικούς δεσμούς με αμέταλλα που διαθέτουν μονήρη e-, 
 
3. Βάσεις : ιοντικοί και ομοιοπολικοί δεσμοί 
 
 

ΝαΟΗ 
11Να : 2 - 8 - 1   

 

 
1 ιοντικός Να, Ο 
1 ομοιοπολικός Ο, Η (πολωμένος) 

 

 
Cα(ΟΗ)2 

20Cα : 2 - 8 - 8 - 2 

 

 

 

2 ιοντικοί Cα, Ο 
2 ομοιοπολικοί Ο, Η 
       (πολωμένοι) 

 
 

 Το Ο οξυγόνο  στους πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς γενικά έχει αρνητικό φορτίο . 

 Ποτέ δεν ενώνω δύο άτομα οξυγόνου μεταξύ τους εκτός από το Ο2 και στα υπεροξείδια π.χ.  
      Η2Ο2  :      Η - Ο - Ο - Η  

 Το Η υδρογόνο στους πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς γενικά έχει θετικό φορτίο. 

 Το υδρογόνο γενικά κάνει ομοιοπολικούς δεσμούς και συμπληρώνει την μοναδική του στιβάδα με 2 
ηλεκτρόνια.  

 Το υδρογόνο στα υδρίδια κάνει μόνο ιοντικούς δεσμούς   
 π.χ.  ΝαΗ   1 ιοντικός δεσμός. 
 Μείωση ηλεκτραρνητικότητας για πολωμένους ομοιοπολικούς δεσμούς :  

F ,  O ,  Cl ,  N ,  C ,  H  (αύξηση ηλεκτροθετικότητας) 

 
  ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
 Υδρίδια 
 

π.χ.  ΝαΗ 
11Να : 2 - 8 - 1 

 

 

 

 

 

 
1 ιοντικός Να, Η 

 
 

Yπεροξείδια 
 
      H2O2 

(υπεροξείδιο  
του υδρογόνου) 

 
 

 

 
    
 

υπεροξειδική γέφυρα 

2  ομοιοπολικοί  Ο, Η 
    (πολωμένοι)  
1  ομοιοπολικός  Ο, O 
     (μη πολωμένος) 

 

 
      Να2Ο2   
(υπεροξείδιο του νατρίου) 

 

 

 

2  ιοντικοί  Να, Ο  
1  ομοιοπολικός  Ο, Ο  
       (μη πολωμένος) 
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2.4  Αριθμός οξείδωσης  Γραφή χημικών τύπων  
 
1. Να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.) του θείου στις παρακάτω ενώσεις :  
        Η2S,      SO2,  SO3,     Η2SO3,      Nα2SO4 .    
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 Η2S :  2 . 1 + x = 0  x = - 2 
 SO2 :  x + 2 (- 2) = 0  x = + 4 
 SO3 :  x + 3 (- 2) = 0  x = + 6 
 Η2SO3 :  2 . 1 + x + 3 (-2) = 0  x = + 4 
 Nα2SΟ4 :  2 . 1 + x + 4 (- 2) = 0  x = + 6 
 

2. Να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.)του θείου στα ιόντα : SΟ3
2-, SΟ4

2-. 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

 2
3SO  : x + 3 (- 2) = - 2  x = + 4   και   2

4SO  : x + 4 (- 2) = - 2  x = + 6 
 

3. Ποια είναι η μεγαλύτερη και η μικρότερη τιμή του Α.Ο. ;  
 

 [ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ : Η μεγαλύτερη τιμή είναι + 7 και η μικρότερη - 4 (γιατί ;)] 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ο Α.Ο. ενός στοιχείου είναι μεγαλύτερος από + 3, το στοιχείο δεν εμφανίζει μεταλλικό 
χαρακτήρα.  

 

4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 
 Cl OH SO4

2 NO3
 

H+     
Να+     
Cα2+     
Fe2+     
Αl3+     

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Cl OH SO4
2  NO3

  

H+ HCl H2O Η2SO4  ΗΝΟ3 

Να+ ΝαCl NαOH Να2SO4 NαΝΟ3 

Cα2+ CαCl2 Cα(ΟΗ)2 CαSO4 Cα(ΝΟ3)2 

Fe2+ FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 Fe(NO3)2 

Αl3+ ΑlCl3 Αl(OH)3 Αl2(SO4)3 Αl(NO3)3 

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

1. Να βρεθεί ο αριθμός οξείδωσης του θείου (S) στις ενώσεις : H2S, SO2, SΟ3, H2SO4 Nα2S4Ο6.              
[Απ. H2S : -2, SO2 : +4, SΟ3 : +6, H2SO4 : +6] 

 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 

 1. To υδρογόνο στις ενώσεις του έχει αριθμό οξείδωσης ....1.... , εκτός από τα ....υδρίδια των 
μετάλλων...., όπου έχει αριθμό οξείδωσης ...1.... . Το υδρογόνο έχει αριθμό οξείδωσης μηδέν μόνο 
όταν ....είναι ελεύθερο Η2 . 
 

 2.  Το χλώριο σχηματίζει:  
Ετεροπολικούς (ιοντικούς) δεσμούς, όπως στην ένωση .....ΝαCl 

 χλωριούχο νάτριο..... , 
ομοιοπολικούς μη πολωμένους δεσμούς όπως στο .... μόριο του Cl2.... και ομοιοπολικούς πολωμένους 
δεσμούς, όπως για παράδειγμα στην ένωση ....υδροχλώριο HCl ..... .  
Στα παραπάνω σώματα το χλώριο έχει αριθμούς οξείδωσης αντίστοιχα ...1..,0 , 1. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
 1. Ο μοριακός τύπος ενός ανθρακικού άλατος κάποιου Μ μετάλλου ΔΕΝ  μπορεί να είναι: 
Α. M2CO3      Β. M2(CO3)3         Γ. M3CO3      ∆. MCO3 

 
 2. Ποιος από τους παρακάτω μοριακούς τύπους είναι λανθασμένος; 
Α. KClO        Β. Al2S3          Γ. Na2PO4        ∆. CaSO4         Ε. (NH4)2SO4 
 

3. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου στο υπερμαγγανικό κάλιο (ΚΜnO4) με ποιον από τους παρακάτω Α.Ο. 
θα είναι ίσος :  

 Α. Mε τον Α.Ο. του χρωμίου στο Κ2Cr2O7. 
Β. Με τον Α.Ο. του αζώτου στο ΗΝΟ3.  
Γ. Με τον Α.Ο. του φωσφόρου στο Η3PO4. 

 ∆. Με τον Α.Ο. του χλωρίου στο Cl2O7. 
 
4. Ο αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.) του θείου στο θειικό ιόν  (SO4 

2) : 
Α. Είναι 2 γιατί τόσο έχει στις περισσότερες ενώσεις το θείο. 
Β. Είναι ίσος με τον Α.Ο. του θείου στο SO3.  
Γ. Είναι 8 γιατί ισχύει x  4 (2) = 0. 

 ∆. Είναι 4 επειδή σχηματίζει 4 ομοιοπολικούς δεσμούς. 
 
5. Ο αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.) του άνθρακα στην ένωση CH2O  : 
Α. Είναι μηδέν. 
Β. Είναι ίσος με τον Α.Ο. του άνθρακα στο H2CO3.  
Γ. Είναι 4 επειδή σχηματίζει 4 ομοιοπολικούς δεσμούς. 

 ∆. Είναι 4. 
 [Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Γ, 2  Γ, 3  Δ,  4  Β, 5  Α ] 

 

Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
 1. Να κάνετε την αντιστοίχηση μεταξύ των στοιχείων της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης στήλης. 

(Ι)   
(χημ. τύπος ιόντος)  

1. HSO3
 

2. SO3
2-  

3. HSO4
  

4. HS  
5. SO4

2  
6. S2   

(ΙΙ)  
(ονομασία ιόντος) 

 Α. όξινο θειικό  
Β. θειούχο  

 Γ. θειώδες  
∆. όξινο θειούχο  
Ε. όξινο θειώδες 
ΣΤ.  θειικό 

(III)  
(αριθμός οξείδωσης S)  

α. +4 
 

β. +6 
 

γ. 2 

 
Απάντηση :   
1  Ε  α        2  Γ  α        3  Α  β       4  Δ  γ          5  ΣΤ  β            6  Β  γ 
 

Ερωτήσεις διάταξης 
 
 1. Να διατάξετε τις χημικές ουσίες: NO, NH3, N2, NO2, Ν2Ο και KNO2 με σειρά αυξανόμενου 
αριθμού οξείδωσης του αζώτου. 
Απάντηση : ΝΗ3   Ν2   Ν2Ο   ΝΟ   ΚΝΟ2   ΝΟ2  
NH3 : x+3 = 0   x= - 3 
N2 : x= 0 
N2O : 2x - 2 = 0    x= +1 
NO :  x- 2  = 0    x= +2 
KNO2 : +1 + x- 4 = 0    x= +3 
NO2 :  x - 4 = 0    x =  +4 
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 2. Να διατάξετε τις χημικές ενώσεις: Η2SO4, SO3, Nα2S2O8, H2S και SO2 κατά σειρά ελαττούμενου 
αριθμού οξείδωσης του θείου. 

 
Απάντηση : Na2S2O8    H2SO4 = SO3     SO2     H2S 
Ná2S2O8   : + 2 + 2x - 16 = 0    x= +7 
H2SO4 : +2 + x - 8 = 0    x= +6 
SO3 : x - 6 =0    x= +6 
SO2 ; x - 4 = 0    x = +4 
H2S : +2 + x = 0    x = - 2 

 
Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
 
 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
 

1. Τα ονόματα των πολυατομικών ιόντων είναι :  
NO3


 νιτρικό, CO3

2 ανθρακικό, SO3
2   θειϊκό,   P Ο4

3 φωσφορικό,    
ClO2

 χλωρικό,    OH υδροξείδιο,   CNκυάνιο,  ΝΗ4
+ αμμώνιο. 

Απάντηση : Λάθος.   
 
 2. Τα ονόματα των πολυατομικών ιόντων είναι :    
 ΝΟ2

 νιτρώδες, HCO3
 όξινο ανθρακικό,   HSO4

 όξινο θειώδες,  
 H2PO4

 όξινο φωσφορικό,  BrO2
 υποβρωμιώδες,    

 ΙΟ4
υπεριωδικό,    MnO4

   υπερμαγγανικό, Cr2O7
2 διχρωμικό. 

Απάντηση : Λάθος.   
 
  3. Το μόνο θετικό πολυατομικό ιόν είναι το αμμώνιο ΝΗ4

+.  
Απάντηση : Σωστό.   
  
 4. Τα ονόματα των μονοατομικών ιόντων είναι :  
 Cl χλωρίδιο,  Η οξείδιο,  Ο2 υδρίδιο,  S2 σουλφίδιο,  Ν3  νιτρίδιο, P3 φωσφίδιο. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 5. Αριθμός οξείδωσης είναι μια συμβατική έννοια (άλλοτε πραγματικό φορτίο και άλλοτε 
φαινομενικό φορτίο) που μας βοηθάει να γράφουμε τους χημικούς τύπους, να εφαρμόζονται οι 
ορισμοί της οξείδωσης και αναγωγής και να βάζουμε συντελεστές στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 6. Στα ελεύθερα στοιχεία κάθε άτομο έχει αριθμό οξείδωσης ίσο με τον αριθμό e της εξωτερικής 
του στιβάδας. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 7. Στο MgS  (12Mg,  16S) που είναι ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης είναι ίσος με το φορτίο των 
ιόντων δηλαδή Mg : + 1,  S :  1. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 8. Στις ενώσεις τους πάντα το F έχει Α.Ο.  1 , τα αλκάλια (Να, Κ, . . .)  + 1 και οι αλκαλικές γαίες 
(Cα, Mg, . . . ) + 2. 
Απάντηση : Σωστό.   
 
 9. Το Η έχει στην ένωση HCl Α.Ο.  1 και στην ΝαΗ Α.Ο. + 1. 
Απάντηση : Λάθος.   
 
 10. Το οξυγόνο έχει στις ενώσεις Η2Ο και Να2Ο Α.Ο.  2, ενώ στις Η2Ο2 και Να2Ο2 Α.Ο.  1 
Απάντηση : Σωστό.  Στις ενώσεις Η2Ο2 και Να2Ο2  Α.Ο.  του οξυγόνου : 2 . (+1) + 2x = 0   x = 1  
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 11. O αριθμός οξείδωσης του Cr είναι + 6 και στις δύο περιπτώσεις : Cr2O7

2 και Να2CrO4. 
Απάντηση : Σωστό. Ο αριθμός οξείδωσης του χρωμίου :  Cr2O7

2 : 2x + 7 (2) = 2    x = +6    
και Να2CrO4     2 (+1) + x + 4 (2) = 0    x = +6      
  
 12. Ο αριθμός οξείδωσης του S είναι + 6 και στις δύο περιπτώσεις : H2SO4, SO3

2. 
Απάντηση :  
Λάθος. Ο αριθμός οξείδωσης του θείου :      H2SO4 2 (+1) + x + 4 (2) = 0      x = + 6 και  
 SO3

2 : x + 3(2) = 2    x = +4     
 
 13. Τα στοιχεία  Να, Κ, Αg έχουν Α.Ο. + 1 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 14. Τα στοιχεία Αl, Αu έχουν Α.Ο. + 2 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 15. Τα στοιχεία Cu, Hg έχουν Α.Ο. + 1, + 2 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 16. Τα στοιχεία Fe, Cr, Ni έχουν Α.Ο. + 2, + 4 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 17. Τα στοιχεία F, Cl, Br, I έχουν Α.Ο.  1, + 3, + 5, + 7 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Λάθος. Το φθόριο έχει πάντα Α.Ο. : 1   
 
 18. Τα στοιχεία O, S έχουν Α.Ο.  2, + 4, + 6 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Λάθος. Το οξυγόνο έχει συνήθως 2.   
 
 19. Τα στοιχεία N, P έχουν Α.Ο.  3, + 3, + 5 στις ενώσεις τους. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 20. Ο άνθρακας έχει Α.Ο. + 4 ή   4 στις επόμενες ενώσεις :  
          Να2CO3, CCl4, CH4, CHCl3, CH3OH. 
Απάντηση : Λάθος. CHCl3 : x +1 3 = 0    x = +2        
CH3OH : x + 4  2 = 0     x =  2     
 
 21. Tα στοιχεία είναι γραμμένα με τη σωστή σειρά στις ενώσεις :  
          SiH4, CCl4, H3N, NI3, F2O, ICl. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 22. Οι μοριακοί τύποι είναι γραμμένοι σωστά : SΝα2, (SO4)3Αl2, (PO4)2Cα3, (ΝΗ4)2S. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1.  Τα στοιχεία της VIIΑ ομάδας του Π.Π ονομάζονται ....αλογόνα...... , έχουν όλα .....7...... ηλεκτρόνια 
στην εξωτερική τους στιβάδα και: 
Α. έχουν 7 ηλεκτρονικές στιβάδες 

Β. έχουν όλα αριθμό οξείδωσης  1 

Γ. είναι συνολικά επτά 

Απάντηση : Β.  
Εχουν όλα αριθμό οξείδωσης  1 επειδή είναι πολύ ηλεκτραρνητικά  και παίρνουν  πάντα 1e.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ   
 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 Είναι της μορφής :  Α+Β + Γ+∆  Α∆ + ΓΒ 
 
 Για να γίνουν, πρέπει  

0     να εκλυθεί αέριο 
 Τα συνηθέστερα αέρια είναι :  HCl,   HBr,   HI,   H2S,    ΝΗ3,   CO2,  SO2 
 
 

0     ή να καταβυθιστεί ίζημα  
 ΙΖΗΜΑΤΑ ΕΥΔΙΑΛΥΤΑ 

OΞΕΑ κανένα όλα 

ΒΑΣΕΙΣ  όλες ΚΟΗ,  ΝαΟH, Cα(ΟΗ)2, Βα(ΟΗ)2 

ΑΛΑΤΑ    

1. ανθρακικά (CO3
2)  όλα Κ2CO3, Να2CO3, (ΝΗ4)2CO3  

2. θειούχα (S2-)  όλα K2S,  Να2S,  (ΝΗ4)2S,   

3. αλογονούχα X (Cl, Br, I
)  ΑgX όλα 

4. θειϊκά (SO4
2) ΒαSO4, CαSO4, PbSO4 όλα 

  

 0   Πάντα είναι ευδιάλυτα τα άλατα : Κ+, Να+,  ΝΗ4
+,   NO3

 , ClO3
 , HCO3

  
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ  ∆ΙΠΛΗΣ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

1. ΟΞΥ1 + ΑΛΑΤΙ1  ΟΞY2 + ΑΛΑΤΙ2 
 

 Πρέπει το αλάτι2 να είναι ίζημα ή το οξύ2 να είναι αέριο. 
 Παραδείγματα :   Η2

+
 SO4

2 + Βα2+ Cl2
  Βα2+ SO4

2  + 2H+ Cl    
 

0    Τα ανθρακικά (CO3
2) και θειώδη (SO3

2) άλατα με επίδραση ισχυρών οξέων ελευθερώνουν CO2 
και SO2 αντίστοιχα επειδή τα οξέα H2CO3, H2SO3, είναι ασταθή και διασπώνται :   

   

H2CO3  CO2  + Η2Ο,  Η2SO3  SO2  + Η2Ο 
 

 Να2CO3 + 2HCl  2ΝαCl + (H2CO3) CO2  + Η2Ο  
 

 ΒαSO3 + 2HNO3   Βα(ΝΟ3)2 + (Η2SO3) SO2  + Η2Ο  
 

2. ΒΑΣΗ1 + ΑΛΑΤΙ1  ΒΑΣΗ2 + ΑΛΑΤΙ2 
 

 Πρέπει το αλάτι2 να είναι ίζημα ή η βάση2 να είναι ίζημα ή ΝΗ3.  
 Παραδείγματα : Cα(ΟΗ)2 + Να2CO3  2ΝαΟΗ + CαCO3   

 0    Τα αμμωνιακά άλατα με επίδραση ισχυρών βάσεων ελευθερώνουν ΝΗ3 επειδή γίνεται η 
διάσπαση : ΝΗ4ΟΗ  ΝΗ3  + Η2Ο : 

 

 ΝΗ4
+

 Cl + Να+ ΟΗ     Να+ Cl + (ΝΗ4ΟΗ) ΝΗ3   + Η2Ο  
  CαΟ + NH4Cl  CαCl2 +  (ΝΗ4ΟΗ) ΝΗ3   + Η2Ο  
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3. ΑΛΑΤΙ1 + ΑΛΑΤΙ2  ΑΛΑΤΙ3 + ΑΛΑΤΙ4 
 

  Πρέπει το αλάτι3 ή το αλάτι4  να είναι ίζημα 
 Παραδείγματα :  Pb2+ (ΝΟ3

)2  +  2Κ+ Ι  Pb2+ I2 


   +   2Κ+ ΝΟ3
 

 

ΑΝTI∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ 
 

α) ΟΞΥ + ΒΑΣΗ  ΑΛΑΤΙ + Η2Ο   ή    Η+ + ΟΗ-  H2O  
 

 Παράδειγμα :  2H+ΝΟ3
  + Βα2+ (ΟΗ)2     Βα2+ (ΝΟ3

)2  +  2Η2Ο 

0    Όταν έχουμε ΝΗ3 στα αντιδρώντα σώματα στις εξουδετερώσεις, δεν θα παραχθεί Η2Ο, αλλά 
μόνον αλάτι του αμμωνίου NH4

 : 
 (NH4OH) ΝΗ3 + ΗΝΟ3  ΝΗ4ΝΟ3 ,    2ΝΗ3 + Η2SO4   (ΝΗ4)2SO4  
 
 
 

β) ΒΑΣΗ + ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΟΞΕΟΣ  ΑΛΑΤΙ + Η2Ο 
 

  0    Ανυδρίτες οξέων ή όξινα οξείδια : έχουν προέλθει από τα οξέα με  
                                                      πλήρη αφαίρεση νερού (Η2Ο). 
 

Η2SO4  
- Η2Ο 

Η2SO3 
- Η2Ο 

H2CO3 
- H2O 

2HNO3 
- H2O 

2HNO2 
- H2O 

2Η3PO4 
- 3H2O 

2HClO 
- H2O 

2HClO3 
- H2O 

2HClO4 
- H2O 

SO3 SO2 CO2 N2O5 N2O3 P2O5 Cl2O Cl2O5 Cl2O7 
 
 Συμπεριφέρονται όπως τα αντίστοιχα οξέα : 
 Cα(ΟΗ)2 + CO2  CαCO3  + Η2Ο ,          2ΚΟΗ + Ν2Ο5  2ΚΝΟ3 + Η2Ο 
 

0    Όταν αντιδρά ΝΗ3 με ανυδρίτη οξέος, πρέπει να προσθέσουμε Η2Ο στο α΄ μέλος      
            π.χ.  2ΝΗ3 + CO2 + H2O  (ΝΗ4)2CO3 
 
 
 

γ) ΟΞΥ + ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΗΣ   ΑΛΑΤΙ + Η2Ο 
 

 0    Ανυδρίτες βάσεων ή βασικά οξείδια : έχουν προέλθει από τις βάσεις με  
            πλήρη αφαίρεση Η2Ο. 
 

2NαΟΗ 
- H2O 

2ΚΟΗ 
- H2O 

Cα(ΟΗ)2 
- H2O 

Fe(OH)2 
- H2O 

2Fe(OH)3 
- 3H2O 

2Αl(OH)3 
- 3H2O 

Να2Ο Κ2Ο CαΟ FeO Fe2O3 Αl2O3 
 

 Συμπεριφέρονται όπως οι αντίστοιχες βάσεις : 
 K2O + 2HCl  2ΚCl + H2O,        3CuO + 2H3PO4  Cu3(PO4)2  + 3Η2Ο 
 
 
 

δ) ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΟΞΕΟΣ + ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΗΣ  ΑΛΑΤΙ  
 π.χ. CαΟ + SO2  CαSO3 ,                 Να2Ο + SO3  Να2SO4 
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ÁÍÔÉÄÑÁÓÅÉÓ ÁÐËÇÓ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ 
 
 1. Óôá áìÝôáëëá (êõñßùò áëïãüíá) 
 

 ÓåéñÜ çëåêôñáñíçôéêüôçôáò : 
 

 F2 ,  Cl2 ,   Br2 ,  I2 , S,  . . .      ìåßùóç äñáóôéêüôçôáò   
     åõ    óå     â      ß     ò  
 
 ÁíôéêáôÜóôáóç ÁÌÅÔÁËËÏÕ áðü ÁÌÅÔÁËËÏ :  
 

 Cl2 + 2KI  2ÊCl + I2 , åíþ É2 + ÊCl  (áäýíáôç) 
 
 2. Óôá ìÝôáëëá 
 

 ÓåéñÜ çëåêôñïèåôéêüôçôáò : 
Ê,Âá,Cá,Íá,    Ìg, Ál,       Mn, Zn,           Fe,    Ni,          Sn,    Pb, 
êáé âÜóáíá      ìåãáëá      ìÜíá æÞôù     öÝñå Íßêï      óáíü  ðïëý   
 

 H,    Cu,     Hg,      Ág,     Pt,     Áu        ìåßùóç äñáóôéêüôçôáò 
  ç Êïýëá     ç   ãéáãéÜ αγαπάτε αλλήλους   

 

 á. ÌÅÔÁËËÏ1 +  ÁËÁÓ1  ÌÅÔÁËËÏ2 + ÁËÁÓ2 
   ÁíôéêáôÜóôáóç ÌÅÔÁËËÏÕ áðü ÌÅÔÁËËÏ :  
 

 Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu ,  Zn + 2ÁgNO3   Æn(NO3)2 + 2Ág 
 åíþ Hg + MnSO4  (áäýíáôç) 
 

 â. ÌÅÔÁËËÏ +  ÏÎÕ    ÁËÁÓ +   ÕÄÑÏÃÏÍÏ 
      ÁíôéêáôÜóôáóç ôïõ Ç ôùí ïîÝùí áðü ôá : Ê, Âá, Cá, . . . , Pb 
 Zn + Ç2SO4  αραιο

 ZnSO4 + H2   ,    Fe + 2HCl   FeCl2 + H2   
 

 åíþ Cu + HCl  (áäýíáôç) 
 
 ÓÇÌÅÉÙÓÇ : Ôá ïîÝá ÇÍÏ3 êáé ðõêíü äéÜëõìá Ç2SO4 ìå ìÝôáëëá äåí äßíïõí áíôéäñÜóåéò 

áðëÞò áíôéêáôÜóôáóçò, áëëÜ ðéï ðïëýðëïêåò. 
 

 ã. ÌÅÔÁËËÏ +  ÍÅÑÏ     ÂÁÓÇ  +  ÕÄÑÏÃÏÍÏ 
       Ôá Ê, Âá, Cá, Íá áíôéäñïýí "åí øõ÷ñþ" ìå Ç2Ï êáé äßíïõí ôçí áíôßóôïé÷ç 

âÜóç êáé õäñïãüíï (Ç2) :  
 

 Íá + Ç2Ï   ÍáÏÇ + 
1
2

 Ç2  ,                Âá + 2Ç2Ï   Âá(ÏÇ)2 + Ç2   

 

0    Ôá õðüëïéðá, áðü Ìg, . . , Pb áíôéäñïýí "åí èåñìþ" ìå Ç2Ï êáé äßíïõí  ôï áíôßóôïé÷ï 
ïîåßäéï êáé Ç2  : 

  Ìg + H2O    MgO + H2  ,     Zn + H2O    Zn O + H2  

0     ÔÝëïò, ôá Cu, Hg, Ág, Pt, Áu,  äåí áíôéäñïýí ìå Ç2Ï. 
 

  ΟΞΕΙΔΩΣΗ : Αύξηση του αριθμού οξείδωσης  (Α.Ο.) 
 ΑΝΑΓΩΓΗ : Μείωση του αριθμού οξείδωσης  (Α.Ο.) 

 Παράδειγμα :  C0 + O2
0     C4+ O2

2 
 Οξειδωτικό : προκαλεί οξείδωση, παθαίνει αναγωγή, μειώνεται ο Α.Ο. : O2

0    O2
2 

 Αναγωγικό : προκαλεί αναγωγή, παθαίνει οξείδωση, αυξάνεται ο Α.Ο. : C0     C4+ 
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Χημικές αντιδράσεις 
 
 

1. Πώς θα μεταβληθεί η ταχύτητα σύνθεσης της αμμωνίας : N2(g) + 3H2(g)   2ΝΗ3(g)  
 εάν : α) αυξήσουμε τη θερμοκρασία,  
    β) ελαττώσουμε τη συγκέντρωση του Η2, 
  γ) προσθέσουμε καταλύτη Fe       και  
  δ) εισάγουμε στο δοχείο ποσότητα αέρα (80% v/v Ν2 -  20% v/v O2). 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Η αύξηση της θερμοκρασίας θα αυξήσει την ταχύτητα,   
β) Ελάττωση της συγκέντρωσης του Η2 θα ελαττώσει την ταχύτητα, 
γ) Η προσθήκη καταλύτη θα αυξήσει την ταχύτητα, 
δ) Με την εισαγωγή αέρα, η συγκέντρωση του Ν2 θα αυξηθεί, άρα θα αυξηθεί η ταχύτητα. 
 
2. α) Γιατί βάζουμε το κρέας στο ψυγείο ; Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε ;  
  β) Σε ίσες ποσότητες ενός κομματιού κιμωλίας και σκόνης κιμωλίας ρίχνουμε διάλυμα HCl. Σε ποια 
από τις δύο περιπτώσεις η αντίδραση θα είναι γρηγορότερη ; 

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
α) Στο ψυγείο, λόγω ελάττωσης της θερμοκρασίας, επιβραδύνεται η αντίδραση αλλοίωσης του κρέατος. Θα 

μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε ουσίες που συντηρούν τα φαγητά (συντηρητικά). Μια από τις πιο 
κοινές είναι το μαγειρικό αλάτι (ΝαCl) π.χ. παστά κρέατα. 

β) Αντιδρά το ανθρακικό ασβέστιο της κιμωλίας :  

CαCO3(s) + 2HCl(aq)  CαCl2(aq) + Η2Ο( ) + CO2(g) 
  Επειδή στη σκόνη κιμωλίας θα έχουμε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής, οι συγκρούσεις που θα οδηγούν σε 

αντίδραση θα είναι περισσότερες. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα αντίδρασης, δηλαδή μικρότερο 
χρόνο μέχρι να τελειώσει. 

 
3. Τι θα συμβεί αν : α) σε ασβεστόλιθο (CαCO3) ρίξουμε διάλυμα HCl,  
  β) σε διάλυμα Cα(ΟΗ)2 διαβιβαστεί CO2,   
     γ) σε ρινίσματα Fe επιδράσει διάλυμα HCl.     
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

α) CαCO3 + 2ΗCl  CαCl2 + CO2  + Η2Ο  
   Θα παραχθούν CαCl2, CO2 (αέριο) και Η2Ο. Αυτό που θα παρατηρήσουμε θα είναι αφρισμός του CαCO3 

(έκλυση CO2).  

β) Cα(ΟΗ)2 + CO2  CαCO3  + Η2Ο       
Θα παρατηρήσουμε θόλωμα του διαλύματος, λόγω σχηματισμού ιζήματος CαCO3 (λευκού).  

γ) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2    
 Ο σίδηρος θα διαλυθεί και θα σχηματιστεί διάλυμα FeCl2, ενώ ταυτόχρονα θα εκλυθεί Η2.  
 
4.  Σε μια φιάλη περιέχεται διάλυμα KCl ή KBr ή ΚΙ. Πώς θα διαπιστώσουμε ποιο άλας από τα 
παραπάνω περιέχεται στη φιάλη ;  

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Αν περιέχεται διάλυμα KCl, τότε προσθέτοντας διάλυμα ΑgNO3, θα καταβυθιστεί ΑgCl, που 
είναι λευκό ίζημα, διαλυτό στην ΝΗ3.  

 Αν περιέχεται διάλυμα KBr, τότε προσθέτοντας διάλυμα ΑgNO3, θα καταβυθιστεί ΑgΒr, που είναι 
υποκίτρινο ίζημα, διαλυτό στην ΝΗ3.  

 Αν περιέχεται διάλυμα KΙ, τότε προσθέτοντας διάλυμα ΑgNO3, θα καταβυθιστεί ΑgΙ, που είναι κίτρινο 
ίζημα, αδιάλυτο στην ΝΗ3.  

 Συμπερασματικά, με την προσθήκη διαλύματος ΑgNO3 και από το χρώμα και τη διαλυτότητα στην ΝΗ3 του 
ιζήματος που σχηματίζεται, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιο διάλυμα περιέχεται στη φιάλη.  
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Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.   α) Να αναφέρεις 3 παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης. 
  β) Γιατί βάζουμε τα φαγητά στο ψυγείο ; Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον ίδιο λόγο ; 
  γ) Σε ίσες ποσότητες ενός κομματιού κιμωλίας και σκόνης κιμωλίας, ρίχνουμε υδροχλωρικό οξύ. 
Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις θα είναι γρηγορότερη η αντίδραση ; 

 
[Απ. :   α) συγκέντρωση, θερμοκρασία, καταλύτες, 

β) στο ψυγείο έχουμε μικρή θερμοκρασία οπότε μικραίνει η ταχύτητα αλλοίωσης  
των τροφίμων. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε συντηρητικά, γ) όταν αντιδρά σκόνη κιμωλίας η ταχύτητα θα 

είναι μεγαλύτερη επειδή έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής] 
 
2. Να αιτιολογήσεις τις επόμενες προτάσεις : 
1. Οι σκόνες που εξουδετερώνουν τα οξέα στο στομάχι, επενεργούν γρηγορότερα από τα αντίστοιχα 
χάπια. 

2. Οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων σκουριάζουν γρηγορότερα από τα άλλα μέρη του αυτοκινήτου. 
3. Τα πριονίδια καίγονται γρηγορότερα από τα κούτσουρα.  
4. Τα φρούτα ωριμάζουν γρηγορότερα το καλοκαίρι. 
5. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) διασπάται γρηγορότερα παρουσία της ουσίας καταλάση. 
6. Το συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό απομακρύνει τα λίπη από τα πιάτα γρηγορότερα από ίση 
ποσότητα αραιού υγρού απορρυπαντικού. 

[Απ. : 1. Η σκόνη έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής από το χάπι και αντιδρά πιο γρήγορα, 
2. Λόγω μεγαλύτερης θερμοκρασίας η αντίδραση «σκουριάσματος» γίνεται πιο γρήγορη,  

3. Μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής,  4. Μεγαλύτερη θερμοκρασία,   
5. Ο καταλύτης καταλάση επιταχύνει την αντίδραση,  6. Μεγαλύτερη συγκέντρωση] 

 
3.Να συμπληρωθούν οι επόμενες χημικές εξισώσεις (στις αντιδράσεις που δεν γίνονται, να διαγράψεις το βέλος 

της εξίσωσης με Χ) : 
1. ΑgNO3(αq) + NαBr(αq)     ΑgBr  + ΝαΝΟ3(αq) 
2. Cα(ΝΟ3)2(αq) + K2SO4(αq)    CαSO4  + 2ΚΝΟ3(αq) 
3. K2S(αq) + Pb(NO3)2(αq)    PbS  2ΚΝΟ3(αq) 
4. Nα2CO3(αq) + CαCl2(αq)  CαCO3  + 2ΝαCl(αq) 
5. Cu(ΝΟ3)2(αq) + Nα2S(αq)   CuS  + 2ΝαΝΟ3(αq) 
6. Cα(ΝΟ3)2(αq) + ΝΗ4Ι(αq)   όχι 
7. FeCl2(αq)+ K2S(αq)   FeS  + 2KCl (αq) 
8. CαCl2(αq) + Nα2S(αq)    όχι 
9. Pb(ΝΟ3)2(αq) + 2ΚΙ(αq)   PbI2  + 2ΚΝΟ3(αq) 
10. 2NH4Cl(αq) + Cα(ΟΗ)2(αq)   CαCl2(αq) + 2NH3  + 2Η2Ο() 
11. (ΝΗ4)2SO4(αq) + 2ΝαΟΗ(αq)  Να2SΟ4(αq) + 2NH3  + 2H2O () 
12. FeCl2(αq) + 2ΝΗ3(αq) + 2Η2Ο ()   Fe(OH)2  + 2ΝΗ4Cl(αq) 
13. Pb(ΝΟ3)2(αq) + ΚΟΗ(αq)  Pb(OH)2  + 2ΚΝΟ3(αq) 
14. Nα2CO3(αq)+ Cα(ΟΗ)2(αq)  CαCO3  + 2ΝαΟΗ(αq) 
15. Cu(ΝΟ3)2(αq) + HCl(αq)   όχι  
16. Pb(ΝΟ3)2(αq) + H2S(αq)  PbS  + 2ΗΝΟ3(αq) 
17. Nα2CO3(αq) + H2SO4(αq)  Να2SO4(αq) + CO2    + Η2Ο 
18. Pb(ΝO3)2(αq) + H2SO4(αq)  PbSO4  + 2ΗΝΟ3(αq) 
19. Nα2SO3(αq) + HBr(αq)  ΝαΒr(αq) + SO2    + Η2Ο 
20. FeS(s) + HCl(αq)  FeCl2(αq) + H2S     
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4. Να συμπληρωθούν οι επόμενες χημικές εξισώσεις : 
1. H2SO4(αq) + 2ΝαΟΗ(αq)  Να2SO4(αq) + 2H2O() 
2. 2H3ΡΟ4(αq) + 3Cα(ΟΗ)2(αq)  Cα3(PO4)2  + 6H2O() 
3. 2HΝΟ3(αq) + Cu(ΟΗ)2(αq)  Cu(NO3)2(αq) + 2H2O () 
4. H2SO4(αq) + 2ΝΗ3(g)  (NH4)2SO4(αq) 
5. SO3() + 2ΝαΟΗ(αq)  Να2SO4(αq) + H2O() 
6. Ν2Ο3 ()+ Cα(ΟΗ)2(αq)  Cα(ΝΟ2)2 (αq)+ Η2Ο()  
7. Ν2Ο5(s) + 2ΚΟΗ(αq)  2ΚΝΟ3(αq) + Η2Ο() 
8. SO2(g) + Βα(ΟΗ)2(αq)  ΒαSO3(αq) + H2O() 
9. Fe2Ο3(s) + 6ΗΝΟ3(αq)  2Fe(NO3)3(αq) + 3H2O() 
10. CαΟ(s) + 2HCl(αq)  CαCl2(αq) + H2O () 
11. CαΟ(s) + Ν2Ο5(αq)  Cα(ΝΟ3)2(αq) + Η2Ο() 
 
5. Σε ένα διάλυμα περιέχονται τα ιόντα: Αg+,  Cu+2, Fe+2, Cα+2.  
 Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε HCl(αq), οπότε σχηματίζεται ίζημα Α.  
  Μετά τη διήθηση, διαβιβάζεται στο διήθημα H2S, οπότε σχηματίζεται ίζημα Β.   
  Μετά τη διήθηση, προσθέτουμε (ΝΗ4)2CO3 στο νέο διήθημα, οπότε σχηματίζεται ίζημα Γ.   Να 
βρεθεί η ποιοτική σύσταση των ιζημάτων Α, Β, Γ. 

[Απ.  Α : ΑgCl,  B : CuS, FeS, Γ : CαCO3] 
 
6. Πώς θα διαπιστώσεις αν ένα στερεό είναι : 
α) NαCl ή NαNO3,   β) NαCl ή Nα2SO4,   γ) ΚΝΟ3 ή Cα(ΝΟ3)2,    
δ) NαCl ή ΑgCl,             ε) Να2S ή FeS, 

 
[Απ. : α) Το ΝαCl με δ. ΑgNO3 θα δώσει ίζημα (ΑgCl), το ΝαΝΟ3 όχι, 

β) Το Να2SO4 με δ. ΒαCl2 θα δώσει ίζημα (ΒαSO4), το NαCl όχι, 
γ) Το Cα(ΝΟ3)2 με δ. Να2SO4 θα δώσει ίζημα (CαSO4), το ΚΝΟ3 όχι, 
δ) Ο ΑgCl είναι αδιάλυτος στο νερό, ενώ το NαCl διαλύεται στο νερό, 

ε) Το Να2S διαλύεται στο νερό, ο FeS όχι, 
 
7. Να συμπληρωθούν οι επόμενες χημικές εξισώσεις (στις αντιδράσεις που δε γίνονται, να διαγράψεις το βέλος 

της εξίσωσης με Χ) : 
1. Ζη(s) + 2HBr(αq)  ZnBr2(αq) + H2  
2. Fe(s) + H2SO4(αq)(αραιό)  FeSO4(αq) + H2   
3. Cu(s) + FeCl2(αq)  όχι 
4. Cu(s) + 2ΑgNO3(αq)  Cu(NO3)2(αq) + 2Αg(s) 
5. Sn(s) + 2HCl(αq)  SnCl2(αq) + H2     
6. 3Ζη(s) + 2ΑuCl3(αq)  3ZnCl2(αq) + 2Αu(s) 
7. 2Αl(s) + 3SnCl2(αq)  2ΑlCl3(αq) + 3Sn(s) 
8. Cu(s) + ΗΙ(αq)  όχι 
9. 2Αl(s) + 6HCl(αq)  2ΑlCl3(αq) + 3H2      

10. Fe(s) + CαCl2(αq)  όχι 
11. 3Ζη(s)+2Η3PO4(αq)  Zn3(PO4)2(αq)+3H2    
12. Κ(s) + Η2Ο()  KOH(αq) + ½ H2    
13. Αg(s) + Η2Ο()  όχι 
14. Cα(s) + 2Η2Ο()  Cα(ΟΗ)2(αq) + Η2    
15. Cl2(g) + H2S(αq)  2HCl(αq) + S(s) 
16. Br2() + NαCl(αq)  όχι 
17. Cl2(g) + CαΙ2(αq)  CαCl2(αq) + I2 (s) 

 
8. Να αιτιολογήσεις τις προτάσεις :  
  α) Ο χαλκός δε διαλύεται στο υδροχλωρικό οξύ. 
  β) Όταν προσθέσουμε χλώριο σε άχρωμο διάλυμα ΚΙ, τότε το διάλυμα γίνεται καστανέρυθρο. 
  γ) Όταν τα μέταλλα της ομάδας ΙΑ αντιδρούν με νερό δίνουν βασικό διάλυμα. 

[Απ. : α) Ο χαλκός είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο (Η) και  
δεν μπορεί να το αντικαταστήσει στα οξέα π.χ. HCl. 

 
β) Το χλώριο είναι πιο δραστικό από το ιώδιο και το αντικαθιστά : Cl2 + 2KI  Ι2 + 2KCl. 

Το ιώδιο που παράγεται διαλύεται και το διάλυμα γίνεται καστανέρυθρο. 
γ) Τα μέταλλα της ΙΑ ομάδας με νερό δίνουν την αντίστοιχη βάση και υδρογόνο,  

οπότε το διάλυμα που προκύπτει είναι βασικό] 
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9. Να γράψεις 3 μεθόδους παρασκευής οξέων, 3 μεθόδους παρασκευής βάσεων και 8 μεθόδους 
παρασκευής αλάτων, καθώς και ένα παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. 

 
 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

α) Να παρασκευαστεί HCl με 2 τρόπους 
  

1. Απ' ευθείας ένωση Η2 με αμέταλλο : Η2 + Cl2  2HCl  
2. Με διπλή αντικατάσταση : οξύ1 + αλάτι1  οξύ2 + αλάτι2  
        Η2SO4 + ΝαCl  2HCl  + Να2SO4 
 
 
β) Να παρασκευαστεί Η2SO4 με 2 τρόπους 
 

1. Ανυδρίτης οξέος ή όξινο οξείδιο + Η2Ο :  SO3 + H2O  Η2SO4  
2. Με διπλή αντικατάσταση : οξύ1 + αλάτι1  οξύ2 + αλάτι2  
                2HCl + Αg2SO4  Η2SO4 + 2ΑgCl   
 
γ)  Να παρασκευαστεί ΝαΟΗ με 3 τρόπους 
 

1. Δραστικό μέταλλο (Κ, Βα, Cα, Να) + Η2Ο  βάση + Η2 : 
Να + Η2Ο  ΝαΟΗ + 1/2Η2 

2. Ανυδρίτης βάσης (βασικό οξείδιο Κ2Ο, ΒαΟ, CαΟ, Να2Ο) + Η2Ο  βάση : 
Να2Ο + Η2Ο  2ΝαΟΗ 

3. Με διπλή αντικατάσταση : βάση1 + αλάτι1  βάση2 + αλάτι2 : 
Cα(ΟΗ)2 + Να2CO3  2ΝαΟΗ + CαCO3   

 

δ) Να παρασκευαστεί CαSO4 με 9 τρόπους 
 

 Εξουδετέρωση  
1.  οξύ + βάση  αλάτι + Η2Ο : Η2SO4 + Cα(ΟΗ)2  CαSO4  + 2Η2Ο  
2. ανυδρίτης οξέος (όξινο οξείδιο) + βάση  αλάτι + Η2Ο  
           SO3 + Cα(ΟΗ)2  CαSO4  + Η2Ο  
3. οξύ + ανυδρίτης βάσης (βασικό οξείδιο)  αλάτι + Η2Ο  
        Η2SO4 + CαΟ  CαSO4  + Η2Ο  
4. ανυδρίτης οξέος (όξινο οξείδιο) + ανυδρίτης βάσης (βασικό οξείδιο)  αλάτι  
      SO3 + CαΟ  CαSO4  
 

 ∆ιπλή αντικατάσταση  
5. οξύ1 + αλάτι1  οξύ2 + αλάτι2 :  Η2SO4 + CαCl2  CαSO4  + 2HCl   
 

6. βάση1 + αλάτι1  βάση2 + αλάτι2 : Cα(ΟΗ)2 + Να2SO4   CαSO4  + 2NαΟΗ 
 

7. αλάτι1 + αλάτι2  αλάτι3 + αλάτι4 : CαCl2 + Nα2SO4   CαSO4  + 2ΝαCl  
 
 Απλή αντικατάσταση  
8. μέταλλο  +  οξύ     αλάτι  +  Η2  :    Cα + Η2SO4   CαSO4 + H2   
 

9. μέταλλο1   +   αλάτι1     μέταλλο2   +   αλάτι2  : Cα + CuSO4  CαSO4 + Cu 
 
 
10. Να αναφέρεις 2 στοιχεία και 2 ενώσεις, που αντιδρούν με το νερό.   Να γράψεις τις αντίστοιχες 
εξισώσεις των αντιδράσεων.  

[Απ. : 2Να + 2Η2Ο    2ΝαΟΗ + Η2  ,  Cα + 2Η2Ο  Cα(ΟΗ)2 + Η2   
SO3 + H2O  H2SO4,   CαΟ + Η2Ο   Cα(ΟΗ)2] 
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11. ∆ίνονται 4 διαλύματα και 4 δοχεία. Τα 2 δοχεία είναι από χαλκό, το 1 είναι από αλουμίνιο και το 
ένα από γυαλί.  

  Τα διαλύματα είναι : (1) NαCl, (2) HCl, (3) HgCl2, (4) FeSO4. 
  Να διαλέξεις το κατάλληλο δοχείο για να τοποθετήσεις κάθε ένα διάλυμα και να δικαιολογήσεις 
την επιλογή σου. 

       

 
δ. HCl  

  
δ. FeSO4 

  
δ. ΝαCl 

  
δ. HgCl2 

 
χάλκινο 
δοχείο 

 χάλκινο 
δοχείο 

 αλουμινένιο 
δοχείο 

 γυάλινο 
δοχείο 

 

[Απ. : χάλκινο δοχείο (2) HCl,  (4) FeSO4,  
αλουμινένιο δοχείο : (1) NαCl, γυάλινο δοχείο : (3) HgCl2] 

 
 

 12. Με ποια μέταλλα αντιδρούν τα οξέα (πλην HNO3 και πυκνού Η2SO4) και ποια προϊόντα δίνουν; 
Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης ενός απ’ αυτά με το υδροχλώριο. 
Απάντηση :  
Τα μέταλλα που είναι δραστικότερα του υδρογόνου αντιδρούν με οξέα και δίνουν αλάτι του μετάλλου και 

αέριο υδρογόνο. 
  Fe + 2 HCl    FeCl2 + H2     

 

 13. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης: 
α) ενός οξέος με μια βάση  

β) ενός οξέος με ένα βασικό οξείδιο  

γ) μιας βάσης με ένα όξινο οξείδιο  

δ) ενός όξινου με ένα βασικό οξείδιο  

Απάντηση :      
HCl + NαOH    NαCl + H2O 
2 HBr + CαO    CαBr2 + H2O  
Bα(OH)2 + SO3  BαSO4 + H2O  
Nα2O + N2O5    2 NαNO3  

 
 14. Γράψτε τη χημική εξίσωση μιας χημικής αντίδρασης στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. όταν αντιδρά ένα οξύ με ένα αλάτι και ελευθερώνεται αέριο. 

β. όταν αντιδρά μια ευδιάλυτη βάση με ένα ευδιάλυτο αλάτι και παράγεται μια δυσδιάλυτη βάση. 

Απάντηση :   α. Nα2CO3 + 2 HCl    2 NαCl + CO2  + H2O 
      β. Cα(OH)2 + FeCl2    CαCl2 + Fe(OH)2   
 

 15.  1.  Ποια είναι τα προϊόντα της αντίδρασης ενός άλατος: 
α. με ένα οξύ,     β. με μία βάση και        γ. με ένα αλάτι; 

2. Σε ποια κατηγορία ανήκουν αυτές οι αντιδράσεις και με ποια προϋπόθεση πραγματοποιούνται; 

3. Να γράψετε τη χημική εξίσωση μιας αντίδρασης για κάθε περίπτωση. 

   
Απάντηση :     
αλάτι + οξύ  νέο αλάτι + νέο οξύ              π.χ. CαCl2 + H2SO4  CαSO4   + 2 HCl  
αλάτι + βάση  νέο αλάτι + νέα βάση       π.χ. NH4Cl + NαOH  NαCl + NH3  + H2O 
αλάτι1 + αλάτι2  αλάτι3 + αλάτι4                 π.χ. BαBr2 + (NH4)2SO4  BαSO4  + 2 NH4Br  

Οι αντιδράσεις αυτές είναι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης και γίνονται όταν ένα από τα προϊόντα είναι 
ίζημα ή αέριο. 
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 16.  α) Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων από τις οποίες παρασκευάζονται τα 

άλατα: τριχλωριούχος σίδηρος, θειικό κάλιο, φωσφορικό νάτριο και νιτρικό ασβέστιο με 

εξουδετέρωση του κατάλληλου βασικού οξειδίου από το κατάλληλο οξύ. 

β)Ποια από τα παραπάνω άλατα αντιδρούν μεταξύ τους; Γράψτε τις χημικές εξισώσεις των 

αντίστοιχων αντιδράσεων. 

Απάντηση : 
α)Fe2O3 + 6 HCl  2 FeCl3 + 3 H2O 
K2O + H2SO4  K2SO4 + H2O 
3 Nα2O + 2 H3PO4   2 Nα3PO4 + 3 H2O 
CαO + 2 HNO3   Cα(NO3)2 + H2O  
β)FeCl3 + Nα3PO4   FePO4  + 3 NαCl 
K2SO4 + Cα(NO3)2  2 KNO3 + CαSO4  
2 Nα3PO4 + 3 Cα(NO3)2  6 NαNO3 + Cα3(PO4)2  

 
 17.  ∆ίνονται οι χημικές ενώσεις: N2O5, NαOH, H2O, HClO3. 

α. Βρείτε όλα τα δυνατά ζεύγη από τις ενώσεις αυτές που αντιδρούν μεταξύ τους και γράψτε τις 

χημικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. 

β. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται καθεμιά από τις αντιδράσεις αυτές και 

γράψτε τα ονόματα των προϊόντων. 

Απάντηση : 

Ν2Ο5 +  Η2Ο 2 ΗΝΟ3                                όξινο οξείδιο και νερό  
2 ΝαΟΗ + Ν2Ο5   2 ΝαΝΟ3 + Η2Ο      εξουδετέρωση 
NαOH + HClO3  NαClO3 + H2O           εξουδετέρωση 
 

 18. Τέσσερα άλατα έχουν τους μοριακούς τύπους: CαCl2, K3PO4, Cα(NO3)2 και Αl2(SO4)3. 

α. Να γράψετε το όνομα των αλάτων αυτών με την κοινή ονομασία τους. 

β. Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης από την οποία προκύπτει καθένα από τα 

παραπάνω άλατα με εξουδετέρωση του κατάλληλου οξέος από την κατάλληλη βάση. 

Απάντηση : 
α. Χλωριούχο ασβέστιο, φωσφορικό κάλιο, νιτρικό ασβέστιο, θειικό αργίλιο. 
 
β. 2 HCl + Cα(OH)2   CαCl2 + 2 H2O 

H3PO4 +  3 KOH   K3PO4 + 3 H2O 
2 HNO3 + Cα(OH)2 Cα(NO3)2 + 2 H2O 
3 H2SO4 + 2 Αl(OH)3   Αl2(SO4)3 + 6 H2O 
 

 19.  Σε απεσταγμένο νερό ρίχνουμε μια σταγόνα διαλύματος φαινολοφθαλεϊνης και στη συνέχεια 

ένα μικρό κομμάτι νάτριο. 

α. Να περιγράψετε 2 φαινόμενα που θα παρατηρηθούν μετά την προσθήκη του νατρίου. 

β. Να γράψετε τη χημική εξίσωση που περιγράφει ένα χημικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε. 

Απάντηση : Με την προσθήκη του νατρίου θα παρατηρήσουμε την έκλυση φυσαλίδων που αποτελούνται 

από υδρογόνο και ταυτόχρονα θα δούμε το διάλυμα από άχρωμο να γίνεται κόκκινο.  

Nα + H2O  NαOH + ½ H2O.  
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 20.  Ένα αέριο μείγμα που αποτελείται από διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και 

αμμωνία, διαβιβάζεται διαδοχικά σε περίσσεια διαλύματος υδροχλωρίου και σε περίσσεια διαλύματος 

καυστικού νατρίου. 

α. Να αιτιολογήσετε τα φαινόμενα που θα πραγματοποιηθούν. 

β. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις όλων των αντιδράσεων. 

γ. Να ονομάσετε τα προϊόντα όλων των αντιδράσεων. 

 
Απάντηση :     Το διάλυμα HCl θα συγκρατήσει την αμμωνία, γιατί θα αντιδράσει το οξύ με τη βάση, 

σύμφωνα με την αντίδραση: 
HCl + NH3 NH4Cl                                     χλωριούχο αμμώνιο 
Το διάλυμα καυστικού νατρίου θα συγκρατήσει τα άλλα δύο οξείδια, γιατί είναι όξινα οξείδια, σύμφωνα με 

τις αντιδράσεις: 
CO2 + 2 NαOH  Nα2CO3 + H2O          ανθρακικό νάτριο 
SO2 + 2 NαOH  Nα2SO3 + H2O           θειώδες νάτριο 
 

 

 
 21. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις που περιγράφουν τα χημικά φαινόμενα που θα 

παρατηρηθούν στις εξής περιπτώσεις: 

α. Όταν ρίξουμε ένα κομμάτι FeS σε διάλυμα HCl και διαβιβάσουμε το αέριο που ελευθερώνεται σε 

διάλυμα ZnCl2. 

β. Όταν σε ένα αραιό διάλυμα Η2SO4 ρίξουμε μια ποσότητα μείγματος CαCl2 - Nα2CO3 

γ. Όταν προσθέσουμε μία ποσότητα (ΝΗ4)2SO4 σε πυκνό διάλυμα ΝαOH και διαβιβάσουμε το αέριο 

που ελευθερώνεται σε διάλυμα HCl. 

Απάντηση : 

α. FeS + 2 HCl  FeCl2 + H2S   
H2S + ZnCl2  ZnS   + 2 HCl  
β. CαCl2 + H2SO4  CαSO4  + 2 HCl 
Nα2CO3 + H2SO4  Nα2SO4 + CO2    + H2O  
γ.  (NH4)2SO4 + 2 NαOH Nα2SO4 + 2 NH3   + 2 H2O  
NH3 + HCl   NH4Cl  
 

 22. Σε τρία ποτήρια περιέχονται τα διαλύματα ∆1, ∆2 και ∆3 που περιέχουν αντίστοιχα Nα2CO3, 

Η2SO4 και Cα(ΟΗ)2. 

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν στις εξής 

περιπτώσεις: 

α. αν αναμείξουμε το διάλυμα ∆1 με το διάλυμα ∆2 

β. αν αναμείξουμε το διάλυμα ∆2 με το διάλυμα ∆3 

γ. αν αναμείξουμε το διάλυμα ∆1 με το διάλυμα ∆3. 

Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται καθεμιά από τις παραπάνω αντιδράσεις. 

Απάντηση : 

Nα2CO3 + H2SO4  Nα2SO4 + CO2  + H2O          (σχηματισμός αερίου) 
H2SO4 + Cα(OH)2  CαSO4   + 2 H2O                    (σχηματισμός ιζήματος) 
Nα2CO3 + Cα(OH)2  CαCO3  + 2 NαOH             (σχηματισμός ιζήματος) 
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 23. Τρία ποτήρια περιέχουν το καθένα ένα από τα παρακάτω διαλύματα: διάλυμα KCl, διάλυμα 

Η2SO4 και διάλυμα Nα2SO4. ∆ιαθέτουμε ρινίσματα σιδήρου και διάλυμα CαCl2. 

Περιγράψτε ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε το περιεχόμενο κάθε ποτηριού, 

χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο χημικές ουσίες που διαθέτουμε. 

Γράψτε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία που 

περιγράψατε. 

Απάντηση :     Τα ρινίσματα σιδήρου αντιδρούν με το διάλυμα H2SO4  και εκλύεται αέριο υδρογόνο, το 
διάλυμα CαCl2 αντιδρά με το διάλυμα Nα2SΟ4 και δίνει ίζημα. 

Fe + H2SO4FeSO4 + H2  
CαCl2 + Nα2SO4  2 NαCl + CαSO4  

 
 24. Βυθίζουμε μια σιδερένια ράβδο διαδοχικά: 

α. σε θερμό υδροχλωρικό οξύ και παρατηρούμε ότι ελευθερώνεται ένα αέριο, ενώ το διάλυμα 

χρωματίζεται πράσινο. 

β. σε διάλυμα CuSO4 και παρατηρούμε ότι η ράβδος καλύπτεται από ένα κεραμέρυθρο στρώμα, 

ενώ το αρχικό θαλασσί χρώμα του διαλύματος τελικά μετατρέπεται σε ανοιχτόχρωμο πράσινο. 

γ. σε άχρωμο διάλυμα Αg2SO4. 

Να εξηγήσετε τα φαινόμενα που περιγράφονται στις περιπτώσεις α και β και να γράψετε τις 

αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 

Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται στην περίπτωση γ και να 

περιγράψετε τα φαινόμενα που παρατηρούνται. 

Απάντηση : 

α. Ο σίδηρος αντιδρά με το HCl εκλύεται αέριο υδρογόνο και το διάλυμα γίνεται πράσινο λόγω της ύπαρξης 
ιόντων Fe+2 μέσα στο διάλυμα. 

Fe + 2 HCl FeCl2 + H2  
β. Η ράβδος καλύπτεται από κεραμέρυθρο χαλκό και μέσα στο διάλυμα δημιουργούνται ιόντα σιδήρου.Fe + 

CuSO4 FeSO4 + Cu 
γ. Η ράβδος του Fe θα καλυφθεί από στρώμα Αg, που θα έχει αργυρόλευκο χρώμα, ενώ το διάλυμα θα έχει 

ανοικτό πράσινο χρώμα. 
Fe + Αg2SO4 FeSO4 + 2 Αg 

 
 25. ∆ίνεται η σειρά δραστικότητας των στοιχείων: 

Κ, Βα, Cα, Nα, Mg, Αl, Zn, Fe, Ni, H, Cu, Hg, Αg 

και ότι από τα χλωριούχα άλατα δυσδιάλυτα είναι τα: CuCl, ΑgCl και PbCl2, ενώ από τα θειικά 

άλατα δυσδιάλυτα είναι τα: PbSO4, ΒαSO4 και CαSO4. Τρία ποτήρια περιέχουν το καθένα, ένα από τα 

παρακάτω διαλύματα: διάλυμα HCl, αραιό διάλυμα H2SO4 και διάλυμα Να2SO4. 

Αν διαθέτουμε ένα σύρμα μαγνησίου και διάλυμα BαCl2, περιγράψτε ένα τρόπο με τον οποίο 
μπορούμε να διαπιστώσουμε το περιεχόμενο του κάθε ποτηριού χρησιμοποιώντας μόνο τις δύο 
αυτές χημικές ουσίες. 
Γράψτε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθούν.  
Εξηγήστε αν θα μπορούσαμε ή όχι να κάνουμε την ίδια διαπίστωση αν διαθέτουμε μόνο ένα 

σύρμα μαγνησίου και διάλυμα Pb(NO3)2. 
 

     

 
δ. HCl  

  
δ. Η2SO4 

  
δ. Να2SO4 

δοκιμή με 
Mg  

 δοκιμή με 
Mg  

 δοκιμή με 
BαCl2 
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Απάντηση :     Το διάλυμα BαCl2 αντιδρά με το H2SO4 και με το Nα2SO4 δίνοντας ίζημα.  
Το σύρμα μαγνησίου αντιδρά με το HCl και με το H2SO4 και εκλύεται αέριο υδρογόνο.  
Δοκιμάζω σ’ ένα ποτήρι με το σύρμα μαγνησίου.  
Αν δεν παρατηρήσουμε τίποτα το ποτήρι θα περιέχει Nα2SO4.  
Αν παρατηρήσουμε αντίδραση το ποτήρι θα περιέχει ένα από τα οξέα.  
Στη συνέχεια ρίχνουμε στο ποτήρι διάλυμα BαCl2 κι αν παρατηρήσουμε σχηματισμό ιζήματος θα έχουμε 

στο ποτήρι H2SO4.  
Mg + 2 HCl MgCl2 + H2   
Mg + H2SO4 MgSO4 + H2           BαCl2 + H2SO4 BαSO4  + 2 HCl 
 
Δεν μπορούμε με σύρμα μαγνησίου και διάλυμα Pb(NO3)2, γιατί το διάλυμα αντιδρά και με τα δύο οξέα και 

δίνει ίζημα. 
 

 26. Είναι γνωστό ότι τα άλατα ΑlCl3 και (CH3COO)2Mg δεν είναι δηλητηριώδη για τον ανθρώπινο 

οργανισμό, ακόμη και όταν λαμβάνονται εσωτερικά. Είναι κατά τη γνώμη σας δηλητηριώδη τα 

διαλύματα των αλάτων (CH3COO)3Αl και MgCl2; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η δηλητηριώδης δράση των αλάτων οφείλεται σε ένα ή περισσότερα από τα ιόντα που 

περιέχουν. 

Απάντηση :     Από τη στιγμή που τα άλατα μας δίνουν τα ίδια ιόντα τότε δεν θα είναι δηλητηριώδη.    
AlCl3  (CH3COO)2 Mg  (CH3COO)3 Al  MgCl2 
 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 
 1. Τα οξέα αντιδρούν με μέταλλα που είναι δραστικότερα του ............. και σχηματίζεται 
................................... και .............................. , όπως για παράδειγμα: 

Zn +  HCl  ............... + .................. 
Fe + ....................  FeΒr2 + ..................... 

 
 2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: 
α. HCl + NαOH  ................ + ................. 
β. Zn +   HCl  ................. + ................ 
γ. H2SO4 + BαCl2  ........ .... + ................ 
δ. NαCl + ΑgNO3  ............... + ................. 

 
3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: 
α. FeS + ..................  H2S + FeCl2 
β. ...................... + CαO  CαCl2 + H2O 
γ. Nα2CO3 + ........................  CαCO3 + ...................... 
δ. NαOH + .....................  NαCl + NH3 + .................... 

 
 4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: 
α. ................. + H2O  H2SO4 
β. .................. + H2O  NαOH +  H2 
γ. .................. + H2O    NαOH 
δ. ................. + ................   NH3 

 
 5. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω χημικές εξισώσεις ποιοτικά και ποσοτικά: 
α. Fe(OH)3 + ....................  Fe(NO3)3 +  H2O 
β. BαO + H3PO4  ............... + .................... 
γ. NH3 + .................  (NH4)2SO4 
δ. Cα(OH)2 + N2O5  ................. + ................... 
ε. CO2 + ........................  Nα2CO3 + H2O 
στ. P2O5 + .....................   H3PO4 
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Απαντήσεις  :    

1. Τα οξέα αντιδρούν με μέταλλα που είναι δραστικότερα του ....υδρογόνου.... και σχηματίζεται ....αέριο 
υδρογόνο..... και ....αλάτι.... , όπως για παράδειγμα: 

Zn + 2 HCl  ...ZnCl2..... + .....Η2..... 
Fe + ..2 HBr......  FeΒr2 + ....H2...... 

 
2. α. HCl + NαOH  ...NαCl..... + ....Η2Ο.... 
β. Zn +  2 HCl  ...ZnCl2..... + ...H2..... 
γ. H2SO4 + BαCl2  ....BαSO4  .... + ...2 HCl..... 
δ. NαCl + ΑgNO3  ....ΑgCl   .... + ...NαNO3.... 

 
3. α. FeS + .....2 HCl.....  H2S + FeCl2 
β. ....2 ΗCl......... + CαO  CαCl2 + H2O 
γ. Nα2CO3 + ....Cα(OH)2........  CαCO3 + ....2 NαOH...... 
δ. NαOH + ..... ΝΗ4Cl.........  NαCl + NH3 + ....H2O......... 

 
4. α. ....SO3........ + H2O  H2SO4 
β. ....Nα........ + H2O  NαOH + ½ H2 
γ. ....Nα2O........ + H2O   2 NαOH 
δ. .....N2....... + ....3 H2.....  2 NH3 

 
5. α. Fe(OH)3 + ...3 HNO3......  Fe(NO3)3 + 3 H2O 
β. 3 BαO + 2 H3PO4  ....Bα3(PO4)2........ + ...3 H2O......... 
γ. 2 NH3 + ....H2SO4.........  (NH4)2SO4 
δ. Cα(OH)2 + N2O5  ....Cα(NO3)2......... + ....H2O...... 
ε. CO2 + .....2 NαOH.........  Nα2CO3 + H2O 
στ. P2O5 + ....3 H2O........  2 H3PO4 

 
 6. Να βάλετε σε κάθε κενό του ακόλουθου πίνακα τους χημικούς τύπους των αλάτων που θα 
προκύψουν από την αντίδραση του κάθε οξέος που περιέχεται στην πρώτη στήλη του πίνακα με την 
αντίστοιχη ουσία που περιέχεται στην πρώτη σειρά του πίνακα. 

 K2O Fe(OH)2 CαCO3 NH3 Nα 
H2SO4  

 
    

HCl  
 

    

H3PO4  

 

    

 
 

Απάντηση :      
 

 K2O Fe(OH)2 CαCO3 NH3 Nα 
H2SO4 K2SO4 FeSO4 CαSO4 (NH4)2SO4 Nα2SO4 

HCl KCl FeCl2 CαCl2 NH4Cl NαCl 
H3PO4 K3PO4 Fe3(PO4)2 Cα3(PO4)2 (NH4)3PO4 Nα3PO4 

 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

 1.  Σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα των προϊόντων σωμάτων της αντίδρασης : 
Α. είναι πάντα ίση με τη μάζα των αντιδρώντων που μετατράπηκαν σε προϊόντα 
Β. είναι μικρότερη από τη μάζα των αντιδρώντων, όταν κατά την αντίδραση παράγονται αέρια 
Γ. εξαρτάται από την ταχύτητα της αντίδρασης 
∆. είναι ίση με το άθροισμα των μαζών των σωμάτων που αναμείξαμε αρχικά. 
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 2. Κάθε χημική αντίδραση : 
Α. πραγματοποιείται μόνο στα χημικά εργαστήρια 
Β. μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες 
Γ. πραγματοποιείται μόνο σε κατάλληλες συνθήκες 
∆. απαιτεί θέρμανση του συστήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί. 

 

 3.  Σε κάθε χημική αντίδραση αποσύνθεσης : 
Α. μία χημική ουσία διασπάται σε απλούστερες ενώσεις 
Β. δύο χημικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερες ενώσεις 
Γ. ένα χημικό στοιχείο διασπάται σε άλλα στοιχεία 
∆. μειώνεται η μάζα του συστήματος. 

 

 4. Κάθε οξύ αντιδρά : 
Α. με τις βάσεις και με τα βασικά οξείδια καθώς και με τα μέταλλα που είναι ηλεκτροθετικότερα από το 

υδρογόνο 
Β. μόνο με τις βάσεις 
Γ. με τις βάσεις, με τα όξινα και με τα βασικά οξείδια 
∆. με τις βάσεις, με τα βασικά οξείδια και με όλα τα άλατα. 

 

 5.  Όλες οι βάσεις αντιδρούν : 
Α. με τα οξέα, με τα όξινα οξείδια και με όλα τα άλατα 
Β. μόνο με τα οξέα 
Γ. με τα οξέα και με τα όξινα οξείδια 
∆. με τα οξέα και με τα βασικά οξείδια. 
 

 6.  Από τις ενώσεις: H2SO4, H2O, Ν2O5 και NH3 αντιδρούν με το ΝαΟΗ μόνο οι : 
Α. H2SO4  
Β. H2SO4 και Ν2O5 
Γ. Ν2O5 και H2O  
∆. H2SO4, Ν2O5 και NH3 

 

 7. Από τις ενώσεις: Κ2SO4, SO3, Cα(OH)2, BαO και NH3 αντιδρούν με το HCl οι : 
Α. SO3, Cα(OH)2 και BαO  
Β. Κ2SO4, Cα(OH)2 και BαO  
Γ. Κ2SO4 και NH3 
∆. Cα(OH)2, BαO και NH3. 

 

 8. Τα συνήθη υδροξείδια των μετάλλων είναι : 
Α. ευδιάλυτα στο νερό, εκτός από τα: ΚΟΗ, NαOH, Cα(OH)2 και Bα(ΟH)2  
Β. δυσδιάλυτα στο νερό, εκτός από τα: ΚΟΗ, NαOH, Cα(OH)2 και Bα(ΟH)2  
Γ. όλα ευδιάλυτα στο νερό 
∆. όλα δυσδιάλυτα στο νερό. 

 

 9. Κατά την προσθήκη Zn σε διάλυμα HCl : 
Α. θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε χημική αντίδραση 
Β. δε θα παρατηρηθεί κανένα φαινόμενο 
Γ. θα πραγματοποιηθεί χημική αντίδραση, μόνο αν το διάλυμα είναι θερμό 
∆. θα πραγματοποιηθεί χημική αντίδραση, μόνο αν το διάλυμα έχει κατάλληλη συγκέντρωση. 

 

 10. Αν σε ένα αραιό διάλυμα H2SO4 βυθίσουμε μια σιδερένια ράβδο θα αντιδράσει με το οξύ,     
      διότι : 
Α. όλα τα μέταλλα αντιδρούν με τα οξέα 
Β. ο σίδηρος είναι  ηλεκτροθετικότερος από το υδρογόνο 
Γ. το υδρογόνο είναι ηλεκτροθετικότερο από το σίδηρο 
∆. καταβυθίζεται ίζημα. 

 

 11. Ένα διάλυμα H2SO4 μπορεί να αντιδράσει με διάλυμα ενός άλατος : 
Α. μόνο όταν σχηματίζεται δυσδιάλυτο αλάτι 
Β. μόνο όταν ελευθερώνεται αέριο 
Γ. σε οποιαδήποτε περίπτωση 
∆. όταν καταβυθίζεται ίζημα ή ελευθερώνεται αέριο. 
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 12. Κατά την ανάμειξη ΑgNO3 με διάλυμα HCl πραγματοποιείται χημική αντίδραση, διότι : 
Α. ελευθερώνεται ένα αέριο 
Β. το υδρογόνο είναι ηλεκτροθετικότερο στοιχείο από τον άργυρο 
Γ. τα οξέα αντιδρούν με όλα τα άλατα 
∆. καταβυθίζεται ίζημα. 

 
 13. Το CO2 αντιδρά με διάλυμα NαOH, διότι : 
Α. καταβυθίζεται δυσδιάλυτο ανθρακικό αλάτι 
Β. τα όξινα οξείδια αντιδρούν με τα διαλύματα των βάσεων 
Γ. όλα τα οξείδια αντιδρούν με τις βάσεις 
∆. το CΟ2 είναι αέριο. 

 
 14. Αν προσθέσουμε N2O5 σε διάλυμα NαOH, θα προκύψει ένα νέο διάλυμα που θα περιέχει : 
Α. νιτρικό οξύ και υδροξείδιο του νατρίου 
Β. νιτρικό οξύ και νιτρικό νάτριο 
Γ. νιτρικό νάτριο και υδροξείδιο του νατρίου 
∆. μόνο νιτρικό νάτριο 
Ε. δεν είναι επαρκή τα δεδομένα για να γνωρίζουμε τι θα περιέχει. 

 
 15. Αν προσθέσουμε Ν2Ο5 σε διάλυμα ΚOH, θα προκύψει διάλυμα που δεν είναι δυνατό να περιέχει : 
Α. ΗΝΟ3 και ΚΝΟ3         Β. ΚΝΟ3 και ΚΟΗ  
Γ. μόνο ΚΝΟ3                  ∆. ΗΝΟ3 και ΚΟΗ. 

 
 16. Αν προσθέσουμε Cu(OH)2 σε διάλυμα οξέος : 
Α. θα σχηματιστεί ένα αλάτι και θα ελευθερωθεί ένα αέριο 
Β. δε θα γίνει καμία αντίδραση, διότι ο χαλκός είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο 
Γ. θα σχηματιστεί αλάτι και νερό 
∆. δε γνωρίζουμε αν θα πραγματοποιηθεί αντίδραση, διότι αυτό εξαρτάται από το είδος του οξέος. 

 
 17. Από τις χημικές ουσίες: Nα2O, KNO3, SO3, Cα(OH)2 και Bα, αντιδρούν με το νερό μόνο οι : 
Α. Nα2O, SO3 και Bα                    Β. Nα2O και SO3  
Γ. ΚΝΟ3, Cα(OH)2 και Bα               ∆. Cα(OH)2 και Bα. 

 
 18. Από τις χημικές ενώσεις: SO2, NH3, NαOH, H2S, CO2, CαO, NH4Cl και H2SO4, στις συνήθεις συνθήκες 
είναι αέριες μόνο οι : 
Α. ΝH3, Η2S, H2SO4 και CO2                                 Β. SO2 και CO2 
Γ. NH3, H2S, CO2 και NH4Cl                                ∆. SO2, NH3, H2S και CO2. 
 

 19. Σε τέσσερα κουτιά Α, Β, Γ και Δ ενός εργαστηρίου περιέχονται αντίστοιχα οι ενώσεις: CuO, SO3, KCl 
και οξικό οξύ. Τίνος κουτιού το περιεχόμενο αντιδρά με διάλυμα ΚΟΗ ; 
Α. του Β και του Δ                           Β. του Α, του Β και του Δ  
Γ. μόνο του Δ                                     ∆. του Α, του Γ και του Δ. 

 
 20. Κατά την ανάμειξη διαλύματος ΝΗ4Cl με διάλυμα ΚΟΗ πραγματοποιείται αντίδραση, διότι : 
Α. οι βάσεις αντιδρούν με όλα τα άλατα              Β. καταβυθίζεται ίζημα ΝΗ4ΟΗ 
Γ. καταβυθίζεται ίζημα KCl                                 ∆. ελευθερώνεται αέρια αμμωνία. 

 
 21. Η μάζα του άλατος που σχηματίζεται κατά την εξουδετέρωση μιας ποσότητας υδροξειδίου μετάλλου 
από την κατάλληλη ποσότητα οξέος : 
Α. είναι ίση με το άθροισμα των μαζών του οξέος και της βάσης 
Β. είναι πάντα μικρότερη από το άθροισμα των μαζών του οξέος και της βάσης 
Γ. δεν μπορεί να συγκριθεί με το άθροισμα των μαζών του οξέος και της βάσης, διότι η σύγκριση αυτή 

εξαρτάται από τη φύση των αντιδρώντων 
∆. είναι πάντα μεγαλύτερη από τη μάζα του υδροξειδίου του μετάλλου που αντέδρασε. 

 

22. Για να παρασκευάσετε HCl, ποια αντίδραση θα χρησιμοποιούσατε : 
 Α. Cl2O και νερό,    Β. Η2 και Cl2,   Γ. ΒαCl2 και νερό,  ∆. ΝαCl και Κ2SO4.  
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23. Για να παρασκευάσετε ΝαΟΗ, ποιες αντιδράσεις θα χρησιμοποιούσατε :  
 Α. Να και νερό.      Γ. Cα(ΟΗ)2 και ΝαCl 
 Β. Να, Ο2 και Η2     ∆. Να2SO4 και νερό. 

 
Απαντήσεις  :    

      1  Α, 2  Γ, 3  Α, 4  Α, 5  Γ, 6  Β, 7  Δ, 8  Β,  

  9  Α, 10  Β, 11  Δ, 12  Δ, 13  Β, 14  Ε, 15  Δ, 16  Γ, 17  Α, 18  Δ, 19  Α,   20  Δ, 

21  Β,  22  Β, 23  Α 

 
Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
 1. Σημειώστε το σύμβολο «+» στα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα, αν με συνδυασμό του 
κατιόντος και του αντίστοιχου ανιόντος προκύπτει ο χημικός τύπος δυσδιάλυτης ένωσης: 
 

 Bα2+ Cα2+ Mg2+ Αl3+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Zn2+ Αg+ 
OH  

 
         

Cl  
 

         

 
Απάντηση : 

 

 Bα2+ Cα2+ Mg2+ Αl3+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Zn2+ Αg+ 
OH   + + + + + + + + 

Cl       +   + 

 
 2. Σημειώστε το σύμβολο «+» στα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα, εάν με συνδυασμό του 
κατιόντος και του αντίστοιχου ανιόντος προκύπτει ο χημικός τύπος δυσδιάλυτης ένωσης. 

 
 Bα2+ Cα2+ Mg2+ Αl3+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Zn2+ Αg+

SO4
2  

 
         

S2  
 

         

CO3
2  

 
         

 
Απάντηση : 

 
 Bα2+ Cα2+ Mg2+ Αl3+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Zn2+ Αg+ 

SO4
2 + +     +    

S2    + + + + + + + 

CO3
2 + + + + + + + + + + 

 
 
 3. Να αντιστοιχήσετε κάθε χημική ένωση της στήλης (Ι) με μία μόνο χημική ένωση της στήλης (ΙΙ), 
έτσι ώστε οι ενώσεις που αντιστοιχίζονται να αντιδρούν μεταξύ τους  

 
(Ι) (ΙΙ) 

1. NαOΗ  
2. Pb(NO3)2 
3. CuSO4 
4. H2SO4 

Α. Αl(NO3)3 
B. (NH4)2S 
Γ. CαCl2 
∆. HCl 

  
(δίνεται ότι οι ενώσεις: CαSO4, PbCl2, Αl(OH)3 και CuS είναι δυσδιάλυτες). 
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Απάντηση :    

1  Α         3NαOΗ  Αl(NO3)3    3Nα NO3  Αl(ΟΗ)3  
2Δ           Pb(NO3)2  2HCl  PbCl2   2ΗΝΟ3 

3  Β         CuSO4   (NH4)2S  CuS    (NH4)2SΟ4 

4Γ           H2SO4  CαCl2  Cα SO4   2 ΗCl   
 
 
 4. Να αντιστοιχήσετε το κάθε χημικό στοιχείο της στήλης (Ι) με μία μόνο χημική ένωση με την 
οποία αντιδρά και βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ): 

 
(Ι) (ΙΙ) 

1. Fe  
2. Αl  
3. Cu 
4. Cα  

Α. ΑgNO3 
Β. HCl 
Γ. FeCl3 
∆. ΑlCl3 

 
Απάντηση : 

1  Β                       Fe  2HCl  FeCl2  H2 
2  Γ                       Al  FeCl3  AlCl3  Fe 
3 Α                       Cu  2AgNO3  Cu(NO3)2  2Ag 
4 Δ                       3Cα 2ΑlCl3  3CαCl2  2Al    
 
 5. Να αντιστοιχήσετε κάθε χημική ένωση της στήλης (Ι) με μία μόνο χημική ένωση της στήλης (ΙΙ), έτσι 
ώστε οι ενώσεις που αντιστοιχίζονται να αντιδρούν μεταξύ τους. 

 
(Ι) (ΙΙ) 

1. H2SO4 
2. CO2 
3. NαHCO3 
4. CαO 

Α. H2O 
B. Cα(OH)2 
Γ. CαCl2 
∆. HCl 

 
Απάντηση : 

1   Γ                    H2SO4  CαCl2  CαSO4   2HCl          
2   Β                   CO2  Cα(OH)2  CαCO3   H2O 
3   Δ                   NαΗCO3  HCl   NαCl  CO2    H2O  
4  Α                   CαO  H2O  Cα(OH)2 
 
Ερωτήσεις διάταξης 
 
 1. Βυθίζουμε για αρκετή ώρα μέρος ενός ελάσματος Cu σε διάλυμα ΑgNO3 και παρατηρούμε ότι 
αυτό επαργυρώνεται. Το επαργυρωμένο έλασμα το βυθίζουμε στη συνέχεια σε θερμό διάλυμα HCl, 
οπότε δεν παρατηρούμε καμία μεταβολή. Ρίχνουμε ένα σιδερένιο καρφί σε θερμό διάλυμα ΗCl και 
παρατηρούμε ότι ελευθερώνεται αέριο και το καρφί διαλύεται σιγά-σιγά. Με βάση τις παραπάνω 
παρατηρήσεις να διατάξετε τα στοιχεία Cu, Αg, Fe και H κατά σειρά αυξανόμενης δραστικότητας. 
Απάντηση :     Αg   Cu   H  Fe  

Cu  2AgNO3  Cu(NO3)2  Cu  
Cu  HCl      ΟΧΙ 
Ag  HCl      OXI 
Fe  2HCl  FeCl2  H2  
 
Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
  
 1. Χημική αντίδραση ή χημική μεταβολή ονομάζεται η μεταβολή κατά την οποία έχουμε 
δημιουργία νέων χημικών ουσιών (προϊόντα) διαφορετικών από τις αρχικές ουσίες (αντιδρώντα). 
Απάντηση : Σωστό.  
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 2. Στις χημικές αντιδράσεις δεν αλλάζει ο αριθμός των ατόμων αλλά αλλάζει το είδος των 
ατόμων. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 3. Στις πυρηνικές αντιδράσεις αλλάζει η σύσταση του πυρήνα των ατόμων. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 4. Για να γίνει μια χημική αντίδραση αρκεί να συγκρουστούν τα σωματίδια των αντιδρώντων με 
οποιαδήποτε ενέργεια κι αν έχουν, οπότε έτσι διασπώνται οι αρχικοί δεσμοί. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 5. Παραδείγματα χημικών αντιδράσεων που γίνονται γύρω μας είναι το μαγείρεμα του φαγητού, η 
αλλοίωση των τροφίμων, η φωτοσύνθεση στα φυτά, οι καύσεις που γίνονται στον οργανισμό μας 
κ.λ.π. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 6. Ο νόμος διατήρησης της μάζας (Lαvoisier) λέει ότι σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα των 
αντιδρώντων είναι ίση με τη μάζα των προϊόντων όταν αυτά είναι υγρά ή στερεά και όχι αέρια. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 7. Οι χημικές αντιδράσεις συμβολίζονται με τις χημικές εξισώσεις στις οποίες αριστερά γράφουμε 
τα προϊόντα και δεξιά τα αντιδρώντα. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 8. Για να είναι σωστή μια χημική εξίσωση πρέπει να υπάρχει στην πραγματικότητα η χημική 
αντίδραση και τα άτομα κάθε στοιχείου να είναι ίσα στα αντιδρώντα και στα προϊόντα. 
Απάντηση : Σωστό.  
 

 9. Σε μια χημική αντίδραση για να εξισώσουμε τα άτομα όλων των στοιχείων βάζουμε συντελεστές 
μόνο στα προϊόντα. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

 10. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε στις χημικές εξισώσεις είναι :  
 (s): solid, στερεό,       () : liquid, υγρό,       (g) ή  : gαs, αέριο,  

  : ίζημα,            αq : διαλυμένη ουσία σε οποιαδήποτε διαλύτη,  

 Δ
 : η αντίδραση χρειάζεται θέρμανση για να γίνει. 

Απάντηση : Λάθος.  
 

 11. Η χημική εξίσωση : C(s) + 2H2O() 
 CO2(g) + 2H2(g) σημαίνει ότι 1 άτομο άνθρακα 

στερεού θερμαίνεται και αντιδρά με 2 μόρια υγρού νερού οπότε παράγονται 1 μόριο αέριο CO2 και 2 
μόρια αέριο Η2. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 12. Όταν μια αντίδραση για να γίνει την θερμαίνουμε και αυτή απορροφά θερμότητα τότε είναι 
εξώθερμη. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 13. Ταχύτητα αντίδρασης είναι η μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή των προϊόντων 
στη μονάδα του χρόνου. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 14. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ταχύτητα μιας αντίδρασης είναι οι 
συγκεντρώσεις των αντιδρώντων και των προϊόντων, η θερμοκρασία, οι καταλύτες, η επιφάνεια 
επαφής των στερεών. 
Απάντηση : Λάθος.  
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 15. Όσο μεγαλύτερη συγκέντρωση έχουν τα αντιδρώντα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα 
της αντίδρασης. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 16. Τα κάρβουνα στην φωτιά καίγονται πιο αργά όταν τους κάνουμε αέρα. 
Απάντηση : Λάθος. Η αντίδραση καύσης στα κάρβουνα είναι : C  O2  CO2.  Όταν κάνουμε αέρα 

ανανεώνουμε το οξυγόνο οπότε αυξάνει η συγκέντρωση του Ο2 και μεγαλώνει η ταχύτητα καύσης. 
 
 17. Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 18. Το γάλα ή το τυρί αν μείνει έξω από το ψυγείο αργεί να ξινίσει. 
Απάντηση : Λάθος. Τα τρόφιμα έξω από το ψυγείο έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία και η ταχύτητες των 

αντιδράσεων αλλοίωσης είναι μεγαλύτερες.  
 
 19. Οι καταλύτες είναι οι χημικές ουσίες που αυξάνουν την ταχύτητα μιας αντίδρασης και που ενώ 
συμμετέχουν στην αντίδραση παραμένουν αναλλοίωτοι μετά το τέλος της αντίδρασης. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 20. Ενώ το Η2 και το Ο2 δεν αντιδρούν σε συνήθη θερμοκρασία με καταλύτη Pt αντιδρούν πολύ 
εύκολα. 
Απάντηση : Λάθος. Το Η2 και το Ο2 αντιδρούν πολύ αργά σε συνήθη θερμοκρασία και με τον καταλύτη 

αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή με τον καταλύτη αυξάνει η ταχύτητα μιας αντίδρασης η οποία γίνεται 
πολύ αργά χωρίς αυτόν. 

 
 21. Όταν υπάρχει στερεή ουσία στα αντιδρώντα, τότε η ταχύτητα αυξάνει, αν το στερεό γίνει πιο 
μικρά κομματάκια, επειδή με την αύξηση της κατάτμησης έχει πιο μεγάλη επιφάνεια με την οποία 
αντιδρά. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 22. Τα κομμάτια κάρβουνο καίγονται πιο γρήγορα από την καρβουνόσκονη. 
Απάντηση : Λάθος. Η καρβουνόσκονη έχει μεγαλύτερη επιφάνεια και άρα καίγεται πιο γρήγορα.  
 
 23. Καύση είναι η γρήγορη αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο που συνοδεύεται από έκλυση 
ενέργειας με τη μορφή έκρηξης και θερμότητας. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 24. Αντιδράσεις σύνθεσης είναι και οι αντιδράσεις στοιχείων με το οξυγόνο προς σχηματισμό 
οξειδίων, οι αντιδράσεις μετάλλων με αμέταλλα, οι αντιδράσεις υδρογόνου με αμέταλλα. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 25. Στις αντιδράσεις αποσύνθεσης μια ένωση διασπάται σε δύο ή περισσότερες απλούστερες 
ουσίες. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
  26. Οι επόμενες είναι αντιδράσεις σύνθεσης  
 1) 2Mg(s) + O2(g)  2MgO(s) 

    2) 2Nα(s) + Cl 2(g)  2ΝαCl(s) 

 3) H2(g) + Br2()  2ΗΒr(g) 

    4) Cα(OH)2(s)  Δ  CαO(s) + Η2Ο(g) 

 5) Να2Ο(s) + H2O()  2ΝαΟΗ(αq) 

 6) N2O5(s) + H2O()  2ΗΝΟ3(αq) 
  
Απάντηση : Λάθος.  
 
 27. ∆ιπλή αντικατάσταση είναι η αντίδραση που γίνεται σε υδατικό διάλυμα, μεταξύ δύο 
ηλεκτρολυτών, δηλαδή ενός άλατος με ένα οξύ ή με μια βάση ή με ένα άλλο αλάτι, αρκεί να 
σχηματίζεται ίζημα. 
Απάντηση : Λάθος.  
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  28. Τα πιο πολλά ανθρακικά άλατα είναι ιζήματα. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 29. Όλα τα θειούχα άλατα είναι ιζήματα. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
  30. Από τα θειϊκά άλατα ιζήματα είναι : ΒαSO4, CαSO4, FeSO4, CuSO4, PbSO4. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 31. Από τα χλωριούχα άλατα είναι  ίζημα το  ΑgCl. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 32. Γενικά τα οξέα και τα υδροξείδια των μετάλλων είναι ευδιάλυτα στο νερό. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 33. Σίγουρα ευδιάλυτα είναι όλα τα άλατα που περιέχουν Να, Κ, ΝΗ4

, ΝΟ3
,  

    ClΟ3
, CO3

2. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 34. Αέρια σε συνήθεις συνθήκες P = 1 αtm και θ = 25οC, είναι τα HCl, ΗBr, HI, HNO3, H2S, CO2, SO2, 
NH3. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 35. Όταν στα προϊόντα παράγονται ασταθές H2CO3, ασταθές H2SO3 και υποθετικό ΝΗ4ΟΗ τότε 
γράφουμε αντίστοιχα CO2 + H2O,   SO2 + H2O,   NH3 + H2O. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 36. Όταν ένα αέριο προϊόν είναι ευδιάλυτο για να εκλυθεί και να φύγει από το διάλυμα 
θερμαίνουμε οπότε έτσι μειώνεται η διαλυτότητά του. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 37. Με τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης παρασκευάζονται κυρίως οξέα, βάσεις, αλκοόλες 
και άλατα. 
 Απάντηση : Λάθος. Παράγονται οξέα, βάσεις, άλατα. 
  
 38. Εξουδετέρωση είναι η αντίδραση μεταξύ ενός οξέος ή όξινου οξειδίου με μια βάση ή ενός 
ανυδρίτη βάσης που παράγουν πάντα άλας και νερό. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 39. Όταν αντιδρά η αμμωνία με οξέα παίρνουμε άλατα του αμμωνίου. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 40. Με τις αντιδράσεις εξουδετέρωσης παρασκευάζονται οξέα, βάσεις και άλατα. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
  41. Οι επόμενες αντιδράσεις είναι εξουδετερώσεις :  
(1) ΚΟΗ(αq) + HBr(αq)          ΚBr(αq) + H2O() 

(2) Cα(ΟΗ)2(αq) + SO3(s)       CαSO4  + H2O() 

(3) H2SO4(αq) + CαS(αq)      CαSO4  + H2S(g)  

(4) NH3(αq) + HNO3(αq)        ΝΗ4ΝΟ3(αq) 

(5)   Να2Ο(s) + SO2(g)              Να2SO3(αq) 

Απάντηση : Λάθος. Δεν είναι εξουδετέρωση η αντίδραση (3). 
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 42. Όλα τα οξείδια των μετάλλων αντιδρούν με το νερό και δίνουν βάση και Η2 και όλα τα οξείδια 
των αμετάλλων αντιδρούν με το νερό και δίνουν οξέα. 
Απάντηση : Λάθος.  
  
 43. Οι απλές αντικαταστάσεις είναι οι αντιδράσεις στις οποίες ένα μέταλλο αντικαθιστά ένα άλλο 
μέταλλο λιγότερο δραστικό, σε ένα αλάτι και το υδρογόνο σε ένα οξύ ή στο νερό. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
   44. Οι επόμενες αντιδράσεις είναι απλές αντικαταστάσεις :  
(1) Mg(s) + SnSO4(αq)  MgSO4(αq) + Sn(s) 

(2) Zn(s) + 2HI(αq)  ΖnI2(αq) + H2   

(3) Cα(s) + 2H2O()  Cα(OH)2(αq) + H2   

(4) Βr2() + ΜnI2(αq)  MnBr2(αq) + I2(s) 

Απάντηση : Σωστό.  
 
 45. Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με το νερό και δίνουν υδροξείδιο μετάλλου και υδρογόνο. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 46. Οι απλές αντικαταστάσεις είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής επειδή αλλάζουν οι αριθμοί 
οξείδωσης σε δύο στοιχεία. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 47. Οι αντιδράσεις εξουδετέρωσης και διπλής αντικατάστασης δεν είναι αντιδράσεις 
οξειδοαναγωγής επειδή δεν αλλάζει ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 48. Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης και αναγωγή η μείωση του αριθμού 
οξείδωσης. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 49. Αν ρίξουμε σκόνη Zn σε διάλυμα HCl παρατηρείται αύξηση στη μάζα του διαλύματος.  
  

Απάντηση : Σωστό. Γιατί η μάζα του Zn που διαλύεται είναι μεγαλύτερη από την μάζα του υδρογόνου που 
ελευθερώνεται.  Zn  2HCl  ZnCl2  H2 
 
 50. Τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά καθαρίζουν γρηγορότερα τα πιάτα από τα κοινά 
απορρυπαντικά. 
  

Απάντηση : Σωστό. Γιατί περιέχουν την δραστική τους ουσία σε μεγαλύτερη συγκέντρωση. 
 
 51. Το καλοκαίρι τα φαγητά αλλοιώνονται γρηγορότερα από το χειμώνα. 
  

Απάντηση : Σωστό. Το καλοκαίρι έχει υψηλότερη θερμοκρασία, άρα αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης 
αλλοίωσης των φαγητών. 
 
 52. Μια κιμωλία μάζας 5g και σκόνη κιμωλίας 5g χρειάζονται τον ίδιο χρόνο να διαλυθούν σε 
διάλυμα HCl ίδιας θερμοκρασίας και ίδιας συγκέντρωσης. 
  

Απάντηση : Λάθος. Η σκόνη διαλύεται σε μικρότερο χρόνο γιατί έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής. 
 
 53. Το σκούριασμα του σιδήρου είναι μια αντίδραση καύσης. 
  

Απάντηση : Λάθος. Η αντίδραση καύσης είναι μια αντίδραση με μεγάλη ταχύτητα. 
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 54. Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει απαραίτητα να 
παράγεται δυσδιάλυτη ένωση. 

Απάντηση : Λάθος. Μπορεί να γίνει και αν παράγεται αέριο. 
 

 55. Αν διαβιβάσουμε αέριο ΗCl σε διάλυμα Cα(OH)2 η μάζα του διαλύματος αυξάνεται, ενώ αν 
διαβιβάσουμε αέριο HCl σε διάλυμα ΑgNO3 η μάζα του διαλύματος ελαττώνεται. 
  

Απάντηση : Σωστό. 
Στην πρώτη περίπτωση  έχουμε την αντίδραση     2HCl  Cα(OH)2  CaCl2  2H2O στην οποία το HCl 

αντιδρά με το Cα(OH)2 και το διάλυμα βαραίνει.  
Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε την αντίδραση   HCl  AgNO3  AgCl   HΝΟ3 στην οποία σχηματίζεται 

ίζημα η μάζα του οποίου δεν περιλαμβάνεται στη μάζα του διαλύματος, οπότε το διάλυμα έχει μικρότερη μάζα. 
 
 56. Τα αντιόξινα φάρμακα ενεργούν γρηγορότερα με τη μορφή σκόνης παρά με τη μορφή χαπιού. 
  

Απάντηση : Σωστό. Με τη μορφή σκόνης έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια και αντιδρούν γρηγορότερα. 
 

 57. Όταν διαλύσουμε μεταλλικό Nα σε νερό προκύπτει υδατικό διάλυμα όξινο. 
  

Απάντηση : Λάθος. Παράγεται NαOH από την αντίδραση Να  Η2Ο  ΝαΟΗ  ½ Η2  
που επειδή είναι βάση θα μας δώσει διάλυμα βασικό. 

 
 58. Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης είναι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. 
  

Απάντηση : Λάθος. Δεν έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης. 
 
 59. Ένα διάλυμα CuSO4 μπορούμε να το διατηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δοχείο 
από αλουμίνιο. 
  

Απάντηση : Λάθος. Το αργίλιο (αλουμίνιο) μπορεί να αντιδράσει με τον CuSO4, οπότε το δοχείο θα 
τρυπήσει. 
2Al  3CuSO4  Al2(SO4)3  3Cu 
 
 60. Κάθε χημική αντίδραση πραγματοποιείται με απορρόφηση ενέργειας (θερμότητας) από το 
περιβάλλον. 
  

Απάντηση : Λάθος. Υπάρχουν αντιδράσεις που πραγματοποιούνται με έκλυση θερμότητας. 
 
 61. Όταν διαλύσουμε οξείδιο του βαρίου (BαO) στο νερό προκύπτει διάλυμα αλκαλικό ή βασικό. 
  

Απάντηση : Σωστό. Παράγεται Bα(OH)2, BαΟ  Η2Ο  Βα(ΟΗ)2  που δίνει διάλυμα αλκαλικό, ή βασικό. 
 

 62. Ένα υδατικό διάλυμα περιέχει H3PO4 και Cα(OH)2. 
 

Απάντηση : Λάθος. Δεν μπορεί να συνυπάρχει στο ίδιο διάλυμα οξύ και βάση.  
2Η3ΡΟ4  3Cα(ΟΗ)2  Cα3(ΡΟ4)2  6Η2Ο 

 
Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 

1. Συμπληρώστε τα κενά της πρότασης: 
Κατά την εξουδετέρωση της ΝΗ3 με ένα .....οξύ..... παράγεται ....αλάτι....... , αλλά δεν παράγεται 

.....Η2Ο..... , διότι η ΝΗ3 δεν περιέχει ιόντα ....ΟΗ......., όπως για παράδειγμα:  
2 ΝΗ3 + Η2SΟ4  ....(NH4)2SO4....... 
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 2.  1.  Να αντιστοιχήσετε το κάθε αλάτι της στήλης (Ι) με το αλάτι με το οποίο μπορεί να αντιδράσει και 
βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 

  
(Ι) (ΙΙ) 

1. FeCl3 
2. Nα2SΟ4 
3. Cα(NO3)2 

α. K2SO4  
β. ΑgNO3 

γ. CαCl2 
  
 Απάντηση : 1   β, 2 γ, 3   α            

 
2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στην παραπάνω 
περίπτωση ποιοτικά και ποσοτικά. 

 FeCl3       + ....3 ΑgNO3........  ....Fe(NO)3........    + .....3 ΑgCl ....... 
 Nα2SΟ4    + ....CαCl2........      .....CαSO4 .......   + .....2 NαCl....... 
 Cα(NO3)2  + ....Κ2SO4........    .....CαSO4 .......   + ....2 KNO3........ 

 
3. Σε ποια κατηγορία ανήκουν οι παραπάνω τρεις αντιδράσεις; Ποια από τις προϋποθέσεις 
πραγματοποίησης αυτών των αντιδράσεων ικανοποιείται σε κάθε μία απ’ αυτές; 
Απάντηση : Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης στις οποίες παράγονται ιζήματα. 
 

 3. Κάθε ένα από τρία ποτήρια Π1, Π2 και Π3 περιέχει ένα από τα διαλύματα: διάλυμα CuSO4, 
διάλυμα FeSO4 και διάλυμα ZnSO4. Bυθίζουμε στο ποτήρι Π1 ένα σύρμα σιδήρου, στο ποτήρι Π2 ένα 
σύρμα μαγνησίου και στο ποτήρι Π3 ένα έλασμα ψευδαργύρου. Παρατηρούμε ότι και στις τρεις 
περιπτώσεις πραγματοποιείται χημική αντίδραση και καταβυθίζεται ίζημα. 
1. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να κάνετε την αντιστοίχηση μεταξύ των ποτηριών Π1, Π2 και Π3 
της στήλης (Ι) και των διαλυμάτων που περιέχουν και περιλαμβάνονται στη στήλη (ΙΙ). 

  
(Ι) (ΙΙ) 
Π1 
Π2 
Π3 

διάλυμα CuSO4 
διάλυμα FeSO4 
διάλυμα ZnSO4 

 
2. Μετά την πραγματοποίηση των χημικών αντιδράσεων το ποτήρι Π1 περιέχει διαλυμένο ....FeSO4..... 
και ίζημα ....Cu...... , ενώ το ποτήρι Π3 περιέχει διαλυμένο ....ZnSO4...... και ίζημα .....Fe........ . 
 
Απάντηση : Π1    διάλυμα CuSO4              Π2   διάλυμα ZnSO4                 Π3   διάλυμα FeSO4 

 
Το πρώτο ποτήρι Π1 θα πρέπει να περιέχει διάλυμα CuSO4, γιατί αν βυθίσουμε το σύρμα από Fe θα γίνει η 

αντίδραση: Fe + CuSO4   FeSO4 + Cu,  
Το δεύτερο ποτήρι θα πρέπει να περιέχει διάλυμα ZnSO4, γιατί αν βυθίσουμε το σύρμα Mg, θα γίνει η 

αντίδραση: Mg + ZnSO4  MgSO4 + Zn,  
Το τρίτο ποτήρι θα πρέπει να περιέχει διάλυμα FeSO4, γιατί αν βυθίσουμε το σύρμα Zn, θα γίνει η 

αντίδραση : Zn + FeSO4  ZnSO4 + Fe.  
 

     

 
δ. CuSO4  

  
δ. ZnSO4 

 

  
δ. FeSO4 

σύρμα Fe  σύρμα Mg  σύρμα Zn 
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 4. Καθένα από τα τρία ποτήρια Π1, Π2 και Π3 περιέχει ένα από τα διαλύματα: διάλυμα ΑgNO3, 
διάλυμα HCl και διάλυμα ΗNO3. Προσθέτουμε στο ποτήρι Π1 διάλυμα BαCl2, στο ποτήρι Π2 διάλυμα 
Pb(NO3)2 και στο ποτήρι Π3 διάλυμα Cα(OH)2, οπότε διαπιστώνουμε ότι και στα τρία ποτήρια 
πραγματοποιείται αντίδραση. 
1. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να αντιστοιχήσετε τα ποτήρια της στήλης (Ι) με το διάλυμα που 
το καθένα περιέχει και περιλαμβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 

 
 (Ι) (ΙΙ) 
Π1 
Π2 
Π3 

διάλυμα ΑgNO3 
διάλυμα HCl 
διάλυμα HNO3 

  
2. Στο ποτήρι Π1 πραγματοποιήθηκε αντίδραση ....διπλής αντικατάστασης.... η χημική εξίσωση της 

οποίας είναι ....BαCl2 + 2 ΑgNO3    2 ΑgCl + BαNO3.... . Στο ποτήρι Π3 πραγματοποιήθηκε αντίδραση 

....εξουδετέρωσης.... η χημική εξίσωση της οποίας είναι ....Cα(OH)2 + 2 HNO3   Cα(NO3)2 + 2 Η2Ο....... . 
3. Εξηγήστε πως διαπιστώνουμε ότι σε κάθε ποτήρι με την προσθήκη του αντίστοιχου διαλύματος 
πραγματοποιήθηκε αντίδραση. 
 
Απάντηση :   1. Π1  δ AgNO3    Π2  δ HCl        Π3  δ ΗΝΟ3    

3. Οι αντιδράσεις είναι :         BαCl2 + 2 ΑgNO3    2 ΑgCl + BαNO3 

                                                         2HCl  Ρb(ΝΟ3)2  ΡbCl2   2ΗΝΟ3 

                                                         Cα(OH)2 + 2 HNO3   Cα(NO3)2 + 2 Η2Ο 

Στα δύο πρώτα ποτήρια γίνονται αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης και μπορούμε να καταλάβουμε ότι έγιναν 
από την δημιουργία ιζήματος. Η τρίτη αντίδραση είναι αντίδραση εξουδετέρωσης και μπορεί να καταλάβουμε 
από την μεταβολή του χρώματος κατάλληλου δείκτη που θα έχουμε προσθέσει στο ποτήρι. 

 
     

 
δ. AgNO3  

  
δ. HCl 

 

  
δ. HNO3 

BαCl2  Pb(NO3)2  Cα(OH)2 
 

 
 5. ∆ίνονται τα οξείδια: Fe2O3, SO3, CO2, P2O5, K2O, FeO, SO2 και N2O5. 
 Να τα κατατάξετε σε κατηγορίες ανάλογα με τη χημική τους συμπεριφορά. 
 Επιλέξτε από ένα οξείδιο της κάθε κατηγορίας και γράψτε κατάλληλα παραδείγματα χημικών 
εξισώσεων στις οποίες να συμμετέχουν αυτά και να εξηγούν τη χημική τους συμπεριφορά. 
 
Απάντηση :   Όξινα οξείδια: SO3, CO2, P2O5, SO2, N2O5. 
Βασικά οξείδια: Fe2O3, K2O, FeO. 
SO3 + H2O   H2SO4        Στην αντίδραση του με νερό δίνει οξύ. 
SO3 + Cα(OH)2   CαSO4 + H2O     Αντίδραση εξουδετέρωσης δίνει αλάτι και νερό. 
Κ2Ο + Η2Ο   2 ΚΟΗ      Στην αντίδρασή του με νερό δίνει βάση 
K2O + 2 HCl 2 KCl + H2O Αντίδραση εξουδετέρωσης δίνει αλάτι και νερό. 
 

 6. Τρία ποτήρια Π1, Π2, και Π3 περιέχουν το καθένα ένα από τα διαλύματα: αραιό διάλυμα H2SO4, 
διάλυμα Αg2SO4 και διάλυμα Αl2(SO4)3. Ρίχνουμε στο καθένα από αυτά ένα σιδερένιο καρφί και 
παρατηρούμε ότι: από το ποτήρι Π2 ελευθερώνεται αέριο, στο ποτήρι Π1 καταβυθίζεται ίζημα και το 
διάλυμα αποκτά ανοιχτό πράσινο χρώμα και στο ποτήρι Π3 δεν παρατηρείται καμιά μεταβολή. 
α. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι το ποτήρι Π1 περιέχει ...Αg2SO4...., το ποτήρι Π2 

περιέχει ....H2SO4.... και το ποτήρι Π3 περιέχει .....Αl2(SΟ4)3..  
β. Να εξηγήσετε τα χημικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν και να γράψετε τις αντίστοιχες 

εξισώσεις. 
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Απάντηση : 
 β. Π1 : Fe + Αg2SO4FeSO4 + 2 Αg Αντίδραση απλής αντικατάστασης, δίνει ίζημα Αg. 
Π2 : Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 Αντίδραση απλής αντικατάστασης, δίνει αέριο υδρογόνο. 
 

     

 
δ. Ag2SO4 

  
δ. H2SO4 

 

  
δ. Al2(SO4)3 

Fe  Fe  Fe 
 
 

 7. Ένα διάλυμα είναι δυνατό να περιέχει διαλυμένα τα παρακάτω ζεύγη χημικών ενώσεων: 

Α. CO2 και NαOH Γ. Η2SO4 και Cα(OH)2 

Β. ΝΗ3 και NH4Cl ∆. Η2SO4 και Nα2CO3 

1. Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
2. Αιτιολογήστε την απόρριψη των τριών άλλων προτάσεων. 
 
Απάντηση : Το ζευγάρι των ενώσεων που δεν αντιδρούν είναι : Β. ΝΗ3 και NH4Cl  
Όλα τα άλλα ζεύγη έχουν ενώσεις που αντιδρούν μεταξύ τους. 
CO2  2NαOH  Να2 CO3  H2O 
Η2SO4  Cα(OH)2   CαSO4  2H2O 
Η2SO4  Nα2CO3  NαSO4  CO2  H2O 
 

 8. 1.  Να συμπληρώσετε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα με το μοριακό τύπο του 
κατάλληλου οξέος και της κατάλληλης βάσης που πρέπει να αντιδράσουν, ώστε να σχηματιστεί το 
αντίστοιχο αλάτι. 
 

αλάτι Nα3PO4 K2CO3 Cα(ClO3)2 Αl(NO3)3 (NH4)3PO4 
οξύ Η3ΡΟ4  H2CO3  HClO3  HNO3  H3PO4  
βάση NαOH ΚΟΗ Cα(OH)2  Αl(OH)3  NH3  

 
2. Αν δίνεται ότι τα ανθρακικά και τα φωσφορικά άλατα είναι κατά κανόνα δυσδιάλυτα στο νερό και 
ότι τα άλατα που έχουν σαν κατιόν Κ+, Nα+,ΝΗ4

  ή σαν ανιόν ΝΟ3
, ClO3

 είναι ευδιάλυτα, βρείτε όλα 
τα ζεύγη από τα άλατα του πίνακα που αντιδρούν μεταξύ τους και γράψτε τις χημικές εξισώσεις των 
αντίστοιχων αντιδράσεων.  

 
Απάντηση : 2 Nα3PO4 + 3 Cα(ClO3)2Cα3(PO4)2  + 6 NαClO   
Nα3PO4 + Αl(NO3)3  ΑlPO4  + 3 NαNO3  
K2CO3 + Cα(ClO3)2  CαCO3  + 2 KClO  
3 K2CO3 + 2 Αl(NO3)3  Αl2(CO3)3 + 6 KNO3  
3 Cα(ClO3)2 + 2 (NH4)3PO4  6 NH4ClO + Cα3(PO4)2  
Αl(NO3)3 + (NH4)3PO4  ΑlPO4 + 3 NH4NO3  

 
 9. Α.  Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα με το όνομα της αντίστοιχης ένωσης. 
 

NαOH Cα (OH)2 Αl(OH)3 NH3 Mg(OH)2 KOH 
Υδροξείδιο του 
νατρίου 

Υδροξείδιο του 
ασβεστίου  

Υδροξείδιο του 
αργιλίου  

Αμμωνία  Υδροξείδιο του 
μαγνησίου  

Υδροξείδιο του 
καλίου  

 
 

Β. Από τις παραπάνω ενώσεις: 
α. ευδιάλυτες στο νερό είναι οι : ....NαOH, Cα(OH)2, NH3, KOH..... 
β. δυσδιάλυτες στο νερό είναι οι : ....Αl(OH)3, Mg(OH)2 ................ 
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 10. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα με το όνομα του αντίστοιχου οξειδίου: 
 

Μοριακός 
τύπος 

BαO N2O5 K2O Αl2O3 SO3 ZnO 

Ονομασία Οξείδιο του 
βαρίου 

Πεντοξείδιο 
του αζώτου  

Οξείδιο του 
καλίου  

Οξείδιο του 
αργιλίου  

Τριοξείδιο του 
θείου  

Οξείδιο του 
ψευδαργύρου  

 

2. Από τα οξείδια που περιλαμβάνονται στον πίνακα: 
α. όξινα είναι τα : .....N2O5, SO3........................ 
β. βασικά είναι τα : ....BαO, K2O ZnO.. Αl2O3................ 
 

3. Από τα οξείδια του πίνακα αντιδρούν με το νερό τα : ....BαO, N2O5, K2O, SO3....... 
σύμφωνα με τις χημικές εξισώσεις: 
ΒαO + H2O  Bα(OH)2  
N2O5 + 2 H2O  2 HNO3  
K2O + H2O  2 KOH  
SO3 + H2O H2SO4  
 

4. Ποια από τα οξείδια του πίνακα αντιδρούν με HCl ; Γράψτε τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. 
BαO + 2 HCl BαCl2 + H2O  
K2O + 2 HCl  2 KCl + H2O  
Αl2O3 + 6 HCl  2 ΑlCl3 + 3 H2O  
ZnO + 2 HCl ZnCl2 + H2O  

 
 11.  Αφού μελετήσετε τις παρακάτω χημικές μετατροπές, α, β, γ και δ, 
α. Ν2Ο5 + H2O  Α  
β. Α + CαCO3  B + H2O + Γ  
γ. Γ +  2 NαOH  ∆ + H2O 
δ. ∆+ H2SO4  E + H2O + Γ  
 

1. Να βρείτε τους μοριακούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, ∆ και Ε 
 
2. Να γράψετε με πλήρη μορφή τις χημικές εξισώσεις που περιγράφουν τις μετατροπές αυτές 
Να αντιστοιχήσετε την κάθε αντίδραση της στήλης (Ι) με την κατηγορία στην οποία ανήκει και 
περιέχεται στη στήλη (ΙΙ). 

 
 (Ι) (ΙΙ) 
α. 
β.  
γ. 
δ. 

διπλή αντικατάσταση  
εξουδετέρωση 
σύνθεση 

 
   
Απάντηση :        

1. α. Ν2Ο5 + H2O  Α [ 2 ΗΝΟ3 ]  
β. Α [ 2 HNO3 ] + CαCO3  B [ Cα(NO3)2 ] + H2O + Γ  [ CO2 ]  
γ. Γ [ CO2 ] +  2 NαOH  Δ [ Nα2CO3 ] + H2O 
δ. Δ [ Nα2CO3 ] + H2SO4  E [ Nα2SO4 ] + H2O + Γ [ CO2 ]  
2. α  σύνθεση, β  διπλή αντικατάσταση, γ  εξουδετέρωση, δ  διπλή αντικατάσταση   
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 12.  Τέσσερα οξείδια Α, Β, Γ και ∆ αντιδρούν αντίστοιχα με διάλυμα νιτρικού οξέος, με διάλυμα 
υδροξειδίου του νατρίου, με υδροχλώριο και με διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου. Από τις 
αντιδράσεις αυτές προκύπτουν αντίστοιχα τα άλατα: νιτρικό ασβέστιο, φωσφορικό νάτριο, 
χλωριούχο αργίλιο και θειικό ασβέστιο. 
 
1. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους και τα ονόματα των τεσσάρων οξειδίων Α, Β, Γ και ∆. 
 
2. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται. 
 
 
 
3. Να αντιστοιχήσετε τα οξείδια της στήλης (Ι) με την κατηγορία στην οποία αυτά ανήκουν και 
περιλαμβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 

  

(Ι) (ΙΙ) 
Α 
Β 
Γ 
∆ 

όξινο οξείδιο 
 
βασικό οξείδιο 
 

 Απάντηση :  
1. Α   Οξείδιο του ασβεστίου CαO,  

Β    Πεντοξείδιο του φωσφόρου P2O5,  
Γ    Οξείδιο του αργιλίου Αl2O3,  
Δ    Τριοξείδιο του θείου SO3,  

2. CαO + 2 HNO3  Cα(NO3)2 + H2O  
P2O5 + 6 NαOH 2 Nα3PO4 + 3 H2O  
Αl2O3 + 6 HCl2 ΑlCl3 + 3 H2O  
SO3 + Cα(OH)2  CαSO4 + H2O  
 

3.  Α , Γ  βασικό οξείδιο,    Β ,  Δ   όξινο οξείδιο,   
 
 
 

Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
 

 Ακουαφόρτε :   δ. HCl     Kαυστική ποτάσα : ΚΟΗ 

 Γύψος :    CαSO4
 . 2H2O    Ανθρακική ποτάσα : Κ2CO3 

 Ασβεστόνερο :  δ. Cα(ΟΗ)2    Κιμωλία, μάρμαρο, Ασβεστόλιθος : CαCO3 

 Βιτριόλι :    δ. Η2SO4      Γαλαζόπετρα :  CuSO4
 . 5H2O 

 Οξυζενέ : δ. Η2Ο2 3% w/v.                       Perhydrol : δ. Η2Ο2 30% w/v. 

 Καυστική σόδα :   ΝαΟΗ     Ανθρακική σόδα    Baking Soda :  Να2CO3  

 
 
 

Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 
 

Tuboflo : ΝαΟΗ    με κομματάκια Αl                Χλωρίνη : δ. ΝαClO 
 

Αzαx : δ. ΝΗ3       Viαcαl : δ. Η3PO4               Hαrpic : δ. HCl       Fornet : ΝαΟΗ 
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ΚΕΦ. 4  ΜΟL– ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ– ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 
 

 4.1. Βασικές έννοιες για χημικούς υπολογισμούς 
 
 MOL,  ΑVOGΑDRO,  ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 
 
1. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι : α) το ΑΒ (Αr) του Fe είναι 56, β) το ΜΒ (Μr) του Η2Ο είναι 18 ; 

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

α) Το άτομο του Fe είναι 56 φορές βαρύτερο από το 1/12 του βάρους του ατόμου 12C.  
β) Το μόριο του Η2Ο είναι 18 φορές βαρύτερο από το 1/12 του βάρους του ατόμου 12C.  
 
2. Το άτομο ενός στοιχείου είναι 9 φορές βαρύτερο από το άτομο 12C.  
    Ποιο είναι το ΑΒ (Αr) του στοιχείου ; 
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Αφού το άτομο του στοιχείου είναι 9 φορές βαρύτερο από το άτομο του 12C, θα είναι 9 
.
 12 = 108 φορές 

βαρύτερο από το 1/12 του βάρους του ατόμου 12C,  
  δηλαδή ΑBστοιχείου = 9 . 12 = 108.  
 
3. Αν δίνεται ότι το χλώριο είναι μίγμα από 35

17Cl (75%) και 37
17Cl (25%) να αιτιολογήσετε τις 

προτάσεις :  
 α) Τα 35

17Cl και 37
17Cl  έχουν τις ίδιες χημικές ιδιότητες  

 β) Το άτομο 35Cl έχει διαφορετική μάζα από το 37Cl.  
 γ) 1 mol  μορίων χλωρίου ζυγίζει 71 g.  
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Μέσο ΑΒ (Αr) = 
100

37253575 
= 35,5  

 

α) Και τα δύο ισότοπα έχουν την ίδια ηλεκτρονική δομή :  
  Κ : 2e,  L : 8e,  M : 7e στην εξωτερική στιβάδα.  
 Επειδή οι ιδιότητες των στοιχείων εξαρτώνται από τον αριθμό e της εξωτερικής στιβάδας, συμπεραίνουμε 

ότι τα δύο ισότοπα θα έχουν τις ίδιες χημικές ιδιότητες. 
 

β) Επειδή μάζα σε ένα άτομο πρακτικά έχουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια, τα δύο ισότοπα θα έχουν 
διαφορετική μάζα και διαφορετικές φυσικές ιδιότητες.  

 Τα ηλεκτρόνια έχουν αμελητέα μάζα σχετικά με τα πρωτόνια και τα νετρόνια.  
 

γ) Αφού το μέσο ΑΒ (Αr) του χλωρίου είναι 35,5, τότε MBCl2
 = 35,5 . 2 = 71 και  

1 mol μορίων Cl2 έχει μάζα 71 g.  
 
4.  Πόσα άτομα περιέχονται σε ένα μόριο Η2 και πόσα σε 1 mol Η2 ;  

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ :    

Σε 1 μόριο Η2 περιέχονται 2 άτομα Η  
 

Σε 1 mol Η2 περιέχονται 2 NΑ άτομα Η  
 

5.  Στις ίδιες συνθήκες, όσο το ΜΒ (Mr) των αερίων αυξάνει, ο αριθμός μορίων στον Vm αυξάνει, 
ελαττώνεται ή παραμένει ο ίδιος ; 

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  

Ο γραμμομοριακός όγκος είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν 6,02 . 1023 μόρια και εξαρτάται μόνον από τις 
συνθήκες και όχι από το ΜΒ (Mr) ενός αερίου. Έτσι λοιπόν θα παραμένει ο ίδιος, όπως και ο αριθμός των 
μορίων σε αυτόν. 
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6.  Πού περιέχονται περισσότερα μόρια σε 1 L Η2 ή σε 1 L ΝΗ3, στις ίδιες συνθήκες ;  

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 1ος τρόπος : Υπόθεση Αvogαdro : ίσοι όγκοι αερίων, στις ίδιες συνθήκες, περιέχουν ίσους αριθμούς 
μορίων.  

 

 2ος τρόπος :  
 

 Σε Vm L H2  περιέχονται  NΑ  μόρια 
  1   L Η2                       x ;  x = 

NA

Vm

 μόρια 

 
Σε Vm L NH3  περιέχονται  NΑ  μόρια 
    1   L NΗ3                          ψ ; ψ = 

NA

Vm

 μόρια 

 

Άρα θα περιέχονται ίσοι αριθμοί μορίων. 
 
7.  Ποια ποσότητα περιέχει  4 άτομα :    α) 1 mol ΝΗ3,    β) 1 μόριο ΝΗ3  ή   γ) 1 g ΝΗ3 ;  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

α) 1 mol ΝΗ3 περιέχει NΑ άτομα Ν και 3 NΑ άτομα Η, δηλαδή συνολικά 4 NΑ άτομα.  
β) 1 μόριο ΝΗ3 περιέχει 1 άτομο Ν και 3 άτομα Η, δηλ. συνολικά 4 άτομα.  
γ) 1 mol ΝΗ3  17 g περιέχει  4NΑ  άτομα συνολικά  

         1 g                       x ;    x = 
4

17

NA  άτομα  

 
8.  Ποια από τις παρακάτω ποσότητες έχει μεγαλύτερη μάζα :  

 α) 100 g Cu, β) 6 mol Ηe,  γ) 12,04 . 1023 άτομα Αg,  δ) 11,2 L Ν2 σε STP  

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

α) 100 g Cu  
β) m = αρ. mol . ΜΒ (Mr)  m2 = 6 . 4 g = 24 g He 
γ) 1 mol ατόμων Αg  108 g περ.  6,02 . 1023 άτομα  

                                              x ;             12,04 . 1023 
 

                           x = m3 = 216 g   Αg 
δ) 1 mol N2   28 g Ν2 καταλαμβάνει  22,4 L (STP)  

                  ψ ;                               11,2 L 
 
ψ = m4 = 14 g N2  

 

  Άρα η μεγαλύτερη μάζα είναι τα 216 g Αg. 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 
9. Πόσα άτομα περιέχονται σε 1 μόριο οξυγόνου και πόσα σε 1 mol οξυγόνου ;  
 
10. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο στις ίδιες συνθήκες : 1020 μόρια ηλίου 

(He) ή 1020 μόρια CO2 που είναι μεγαλύτερα ; 
 Ποια από τις δύο ποσότητες έχει μεγαλύτερη μάζα ;  
 
 
11. ∆ίνονται 1505 σαρανταποδαρούσες. Πόσα mol είναι τα πόδια τους ; 

 
 Λύση : Οι 1505 σαρανταποδαρούσες έχουν 40 . 1505 = 60.200 πόδια.  

1 mol πόδια  είναι  6,02 . 1023  πόδια 
    x ;                              60.200 πόδια 

 
x = 10-19 mol  
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12. α) Ποιος είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν 14,8 g οξυγόνου σε STΡ ; 

  β) Στις ίδιες συνθήκες, όσο το Μ.Β. των αερίων αυξάνεται, ο αριθμός των μορίων στο Vm 

(γραμμομοριακό όγκο) :  i) αυξάνεται,  ii) ελαττώνεται,  iii) παραμένει ο ίδιος ; 

 
 Λύση :   
α) 32 g Ο2  1 mol σε STP καταλαμβάνουν όγκο 22,4 L  

14,8 g                                                                             x ; 
 
x = 10,36 L   

  β) παραμένει ο ίδιος. 
 
 
13. Να αποδείξεις τις επόμενες προτάσεις : 

 α) 1 mol ατόμων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει τον ίδιο αριθμό ατόμων. 

 β) Η αναλογία moles μορίων δύο ουσιών είναι και αναλογία μορίων. 

 γ) Η αναλογία όγκων δύο αέριων ουσιών στις ίδιες συνθήκες Ρ,Τ, είναι και αναλογία moles 

μορίων. 

 
 Λύση :  α) 1 mol ατόμων περιέχει ΝΑ άτομα, Σχολ. σελ. 113,   
  β) Έστω n1 mol αερίου Α  n1

 . NΑ = κ μόρια αερίου Α  
   και n2 mol αερίου Β  n2

 . NΑ = λ μόρια αερίου Β 

 Οπότε 
2

1

n
n

 = 
A2

A1

Nn
Nn



  = 
λ
κ

  

γ) Έστω n1 mol αερίου Α που έχει όγκο V1 και n2 mol αερίου Β με όγκο V2 σε ίδιες συνθήκες P, T 
PV1 = n1

 . R . T     (1) 
P V2 = n2

 . R . T    (2)   διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
2

1

VP
VP

 = 
RTn
RTn

2

1    
2

1

V
V

 = 
2

1

n
n

  

 
 
14. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; 
  Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου. 
 α) Το μοριακό βάρος μιας ένωσης είναι ίσο με τη μάζα ενός μορίου της ένωσης. 

 β) 1 mol υδρατμών (Τ = 373Κ) έχει όγκο 22,4 L. 

 γ) 1 mol οποιασδήποτε χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4L. 

 δ) 1 L Η2 περιέχει περισσότερα μόρια απ' ότι 1 L ΝΗ3 στις ίδιες συνθήκες. 

  ε) 1 mol Η2 περιέχει 2 άτομα υδρογόνου. 

Λύση : 
 

α) Λάθος. Το ΜΒ (Mr) δεν έχει μονάδες. Το 1 μόριο ζυγίζει ΜΒ (Μr)/ΝΑ g 
β) Λάθος. Το 1 mol ενός αερίου έχει όγκο 22,4 L σε Τ = 273 Κ και P = 1 αtm. 
γ) Λάθος. Πρέπει η χημική ουσία να είναι αέριο. 
δ) Λάθος. Ίσοι όγκοι περιέχουν ίσα μόρια σύμφωνα με την υπόθεση Αvogαdro. 
ε) Λάθος. 1 mol Η2 περιέχει ΝΑ μόρια Η2 και 2ΝΑ άτομα υδρογόνου.  
 
 
  15. Αν δίνεται ότι το χλώριο είναι μίγμα των ισοτόπων :  

  75% 35
17Cl  και  25%  37

17Cl,  να αιτιολογήσεις τις προτάσεις : 

  α) Το άτομο 35
17Cl έχει διαφορετική μάζα από το άτομο 37

17Cl. 

  β) 1 mol μορίων χλωρίου έχει μάζα 71g. 
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 Λύση : 
α) Τα ισότοπα 35

17Cl και 37
17Cl έχουν διαφορετικές μάζες, επειδή το άτομο  37

17Cl έχει 2 νετρόνια περισσότερα 
από το 35

17Cl. 

β) Το ΑΒ (Αr) του φυσικού χλωρίου είναι  
100
75

35  
100
25

 37 = 35,5 και το ΜΒ (Mr) του Cl2 = 2 . 35,5 = 71  

  Οπότε 1 mol μορίων χλωρίου έχει μάζα 71g. 
 
16. Σε ποια από τις επόμενες περιπτώσεις περιέχονται 8 άτομα :  

α) 1 mol C2H6,     β) 1 g C2H6,     γ) 1 μόριο C2H6,    δ) 1 L C2H6. 

 
Λύση :  
α) 1 mol C2H6 είναι ΝΑ μόρια και περιέχει 2ΝΑ άτομα C  6ΝΑ άτομα Η = 8ΝΑ άτομα ΛΑΘΟΣ 
 
β) 1 μόριο C2H6 περιέχει 2 άτομα C  6 άτομα Η = 8 άτομα συνολικά. ΣΩΣΤΟ 
 
 γ) 1 mol C2H6 = ΜΒ (Mr) g 
= 

30g  περιέχει  8ΝΑ άτομα συνολικά. 
1g                         x ; 

 
x = 8NÁ/30 άτομα   ΛΑΘΟΣ 

                                                   
 δ) 1 mol C2H6 = 22,4 L περιέχει  8ΝΑ άτομα συνολικά. 

    1L                         x ; 
 
x = 8NÁ/22,4 άτομα   ΛΑΘΟΣ 

  
  17. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το ατομικό βάρος του Fe είναι 56 και τι όταν λέμε ότι το 
μοριακό βάρος του H2O είναι 18; 
  
Απάντηση : Σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου του Fe είναι 56 φορές από το 1/12 της μάζας του ατόμου του 12C. 
Σημαίνει ότι η μάζα ενός μορίου νερού είναι 18 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του ατόμου του 12C. 
 
  18. Πόσα άτομα περιέχει 1mol ατόμων υδρογόνου και πόσα 1mol μορίων υδρογόνου; 
  
Απάντηση : 1 mol ατόμων Η περιέχει ΝΑ άτομα Η και 1 mol μορίων Η2 περιέχει 2ΝΑ άτομα Η.  
 
  19. Η μάζα κάθε ατόμου ενός στοιχείου Α είναι διπλάσια από τη μάζα του ατόμου 12

6C, ενώ το 
κάθε μόριο μιας ένωσης Β είναι 7,5 φορές βαρύτερο  

 από το άτομο του στοιχείου Α.  
 Να υπολογίσετε την τιμή της σχετ. ατομικής μάζας του στοιχείου Α καθώς και της  
   σχετ. μοριακής μάζας της ένωσης Β. 
 Απάντηση :  
Αφού η μάζα του ατόμου του Α είναι 2 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ατόμου του άνθρακα, θα είναι 2 . 12 

= 24 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα, άρα το ΑΒ (Αr) του στοιχείου θα 
είναι 24. 

Κάθε μόριο της ένωσης Β θα έχει μάζα 7,5 . 24 = 180 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του ατόμου του 
άνθρακα. 

 

  20. Αν η μάζα του μορίου της ένωσης C2H4O είναι 44 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας 
του ατόμου 12

6C και η μάζα του μορίου της ένωσης HCN είναι 2,25 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα 
του ατόμου 12

6C, να υπολογιστεί η μοριακή μάζα της ένωσης C3H5NO. 
 Απάντηση : 
Η ένωση C2H4O θα έχει ΜΒ (Mr) = 44. Η ένωση HCN θα έχει ΜΒ (Mr) = 2,25 . 12 = 27 αφού κάθε μόριο της 

θα έχει 27 φορές μεγαλύτερη μάζα από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα.  
Η ένωση C3H5NO βλέπουμε ότι περιέχει το άθροισμα των ατόμων των δύο ενώσεων που γνωρίζουμε τα ΜΒ 

(Mr) τους. Έτσι το ΜΒ (Mr) θα είναι 44 + 27 = 71.  
 

  21. Να εξετάσετε αν υπάρχει στοιχείο με ατομική μάζα 0,95. 
 Απάντηση : 
Από τα στοιχεία που υπάρχουν το μικρότερο ατομικό βάρος το έχει το υδρογόνο ΑΒ (Αr) = 1 που 

αντιπροσωπεύει στην ουσία την μάζα ενός πρωτονίου ή νετρονίου.  
Έτσι δεν υπάρχει στοιχείο με ΑΒ (Αr) = 0,95. 
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  22. 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
  

 

Απάντηση :  

Το λ1 
Cατόμου  ενός μάζα

Σ στοιχείου ατόμων 12 μάζα
12
6

  = 

Cόά

ίόά

12

12

1 

 
 = ΑΒ (Αr),  

 το λ2 
αυτού στοιχείου  τουμορίων N μάζα

Σ στοιχείου  ποσότηταςορισμένης μάζα

Α
  =  

g

gMBn




= n αριθμός mol του στοιχείου. 

Επειδή αριθμός mol στοιχείου n = μάζα στοιχείου / ΜΒ (Mr). 
 
  23. Να υπολογιστεί ο αριθμός μορίων που περιέχονται σε 8,8g CO2.  
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16. 
 
Απάντηση : 

Για το CO2 ΜΒ (Mr) = 44, 
44

8,8
2 COn  = 0,2 mol. Τα 0,2 mol περιέχουν 0,2 ΝΑ μόρια CO2.  

 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

1. Το άτομο ενός υποθετικού διατομικού στοιχείου είναι 3 φορές βαρύτερο από το άτομο 12C. Αυτό σημαίνει : 
 Α. Το ΑΒ (Αr) είναι 3        Γ. Το ΜΒ (Mr) είναι 6. 
 Β. Το ΑΒ (Αr) είναι 36      ∆. Το ΜΒ (Mr) είναι 72. 
 
2. Το μοριακό βάρος ( Mr) ενός στοιχείου είναι 256 και το ΑΒ (Αr) είναι 32. 
  Άρα ο αριθμός ατόμων στο μόριό του είναι :  
 Α. 2   Β. 4   Γ. 6   ∆. 8 
 
3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για το ατομικό βάρος (ΑΒ (Αr)) είναι σωστή : 
Α. Το ΑΒ (Αr) λέγεται και απόλυτη μάζα του ατόμου, είναι δηλαδή ίσο με το βάρος του ατόμου του στοιχείου. 
Β. Το ΑΒ (Αr) ενός στοιχείου δείχνει πόσες φορές είναι βαρύτερο το άτομο του στοιχείου από το άτομο του 

16Ο. 
Γ. Το ΑΒ (Αr) ενός στοιχείου δείχνει πόσες φορές είναι βαρύτερο το άτομο του στοιχείου από το άτομο του 12C. 
∆. Το ΑΒ (Αr) ενός στοιχείου δείχνει πόσες φορές είναι βαρύτερο το άτομο του στοιχείου από το 1/12 του 

άτομο του 12C. 
 
4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για το μοριακό βάρος (ΜΒ (Mr)) είναι σωστή : 
 Α. ΜΒ (Mr) έχουν μόνο οι χημικές ενώσεις και όχι τα στοιχεία. 
 Β. Στα στοιχεία πάντα το ΑΒ (Αr) και το ΜΒ (Mr) συμπίπτουν. 
 Γ. Το ΑΒ (Αr) του οξυγόνου είναι 16. Αυτό σημαίνει ότι το μόριο είναι 32 φορές βαρύτερο από 1/12  του 

ατόμου του 12C. 
 ∆. Το ΜΒ (Mr) του Η2Ο που είναι 18 προκύπτει από το άθροισμα των ΜΒ (Mr) του υδρογόνου και του 

οξυγόνου. 
 
5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τον αριθμό Αvogαdro είναι σωστή ;  
Για το οξυγόνο ΑΒ (Αr) = 16. 
 Α. Eκφράζει πόσα άτομα περιέχονται σε 8 g οξυγόνου.  
 Β. Εκφράζει πόσα μόρια περιέχονται σε 16 g οξυγόνου. 
 Γ. Εκφράζει πόσα μόρια περιέχονται σε 22,4 L οξυγόνου σε STP. 
 ∆. Εκφράζει πόσα άτομα περιέχονται στο γραμμομοριακό όγκο.  
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6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τον γραμμομοριακό όγκο είναι σωστή ;  
Α. Τα 6,02 . 1023 άτομα Ν2 καταλαμβάνουν όγκο 22,4 L σε STP.  
Β. Το 1 mol ατόμων Ηe καταλαμβάνει όγκο 22,4 L σε STP.  
Γ. Ποσότητα 56 g Fe καταλαμβάνει όγκο 22,4 L σε STP.  
∆. Ποσότητα 1 mol ΝΗ3 καταλαμβάνει πάντα όγκο 22,4 L.  
 
7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για το νόμο Αvogαdro είναι σωστή : 
Α. Τα 1020 μόρια Η2 και 1020 μόρια SO3 καταλαμβάνουν πάντα ίσους όγκους . 
Β. Σε 3 L Ν2 και σε 3 L ΝΗ3 περιέχονται πάντα ίσα μόρια . 
Γ. Σε 2 L Ηe και 2 L F2 περιέχονται ίσα άτομα σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
∆. Σε 10 L Cl2 και 5 L SO3 περιέχονται ίσα άτομα σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. 
 
8. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για το υδρογόνο είναι σωστή ;   
Για το υδρογόνο ΑΒ (Αr) = 1. 
Α. 1 mol ατόμων υδρογόνου ζυγίζει 1 g, περιέχει ΝΑ άτομα και καταλαμβάνει 22,4 L (STP). 
Β. 1 mol μορίων υδρογόνου ζυγίζει 2 g, περιέχει ΝΑ μόρια και καταλαμβάνει 22,4 L (STP). 
Γ. 1 mol ιόντων υδρογόνου Η+ ζυγίζει 1 g, περιέχει ΝΑ ιόντα και καταλαμβάνει 22,4 L (STP) 
∆. 1 μόριο υδρογόνου ζυγίζει 2 g, περιέχει 2 ΝΑ άτομα και καταλαμβάνει 22,4 L (STP). 
 
9. 0,6 mol  NO2 :   
 Α. Περιέχουν τον ίδιο αριθμό mol ατόμων οξυγόνου με 0,4 mol SO3. 
 Β. Περιέχουν 2,4 ΝΑ άτομα οξυγόνου. 
 Γ. Kαταλαμβάνουν όγκο 1344 cm3 σε STP. 
 ∆. Περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με 0,1 mol  Η2SO4. 
   
10. Ένας κύβος αργιλίου (Αl) με ακμή 2 cm και πυκνότητα ρ = 2,7 g/mL : 
 Α. Ζυγίζει 10,8 g. 
 Β. Περιέχει 1,6 ΝΑ άτομα Αl. 
 Γ. Είναι 0,4 mol ατόμων. 
 ∆. Έχει την ίδια μάζα με 1,35 mol  μεθανίου (CH4). 
 Δίνονται ΑB : C = 12,  H = 1,  Αl = 27.  
 
11. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες έχει μεγαλύτερη μάζα :  
 Α. 54 g Αg  B. 3 mol Ne  Γ. 12 . 1022 άτομα Fe  ∆. 11,2 lt O2 (STP)  
 Δίνονται ΑB : Αg = 108,  Ne = 20,  Fe = 56,  O = 16,   NΑ = 6 . 1023.  
 
12. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες περιέχει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων : 
 Α. 3 mol Ο2      Γ. 89,6 lt CO2 (STP)   
  Β. 294 g H2SO4         ∆. 6ΝΑ άτομα ηλίου (He) 
 Δίνονται ΑB : Η =1,        S = 32,       O = 16  
 
13. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο στις ίδιες συνθήκες : 
 Α. 6,4 g Ο2              Γ. 4,8. 1023 μόρια ΝΗ3 
 Β. 0,4 mol CO2       ∆. 6 . 1023 άτομα αζώτου. 
 Δίνονται ΑB :  O = 16   ΝΑ = 6 . 1023. 
 
14. Ποια ποσότητα από τις παρακάτω περιέχει τα περισσότερα άτομα συνολικά :  
 Α. 0,4 mol Η2SO4      Γ. 98,5 g Αu  
 Β. 134,4 L ΝΟ2 (STP)        ∆. 31 g Cα3(PO4)2  
  Δίνονται ΑB :  Au = 197,      Cα = 40,      Ρ = 31,       Ο = 16    
 
 15. Το ατομικό βάρος του Αl είναι 27. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου Αl είναι: 
Α.  27g 
Β.  27 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ατόμου 12

6C 
Γ.  27 φορές μεγαλύτερη από τo 1/12 της μάζας ενός ατόμου C 
∆.  27 φορές μεγαλύτερη από τo 1/12 της μάζας ενός ατόμου  12

6C. 
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 16. Το ατομικό βάρος 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  12

6C 
Β. 32 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ατόμου  12

6C 
Γ. 32 φορές μεγαλύτερη από τo 1/12 της μάζας ενός ατόμου C 
∆. 32 φορές μεγαλύτερη από τo 1/12 της μάζας ενός ατόμου  12

6C. 
 
 17. Το άτομο ενός στοιχείου Α είναι 2 φορές βαρύτερο από το άτομο του  12

6C. Αυτό σημαίνει ότι η 
ατομική μάζα του στοιχείου Α είναι: 
Α. 2   Β. 12    Γ. 24    ∆. 14 
 
 18. 1mol μορίων NH3 αποτελείται συνολικά από: 
Α. 4 άτομα  Β. 4 μόρια  Γ. 4ΝΑ άτομα  ∆. 4ΝΑ μόρια 
 
 

 19. Η 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 ατομικής μάζας του C λαμβάνεται υπόψη και η μάζα των 

ηλεκτρονίων του 
Β. ο υπολογισμός του βάρους του ατόμου 12

6C έγινε στον Ισημερινό, όπου το g = 9,79 m/s2, ενώ ο 
υπολογισμός της ατομικής μάζας του C σε τόπο όπου το g = 9,81 m/s2 
Γ. ο φυσικός C αποτελείται και από άλλα ισότοπα πλην του 12

6C 
∆. για διαφορετικό λόγο που δεν αναφέρεται παραπάνω. 
 
 20. Η τιμή της σταθεράς του Αvogαdro (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 
∆. εξαρτάται από άλλους παράγοντες 
Ε. είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από κανένα παράγοντα. 
 
 21. 0,2mol CH4 αποτελούνται από: 
Α. 12,04  1022 μόρια CH4 
Β. 3,01  1023 μόρια CH4 
Γ. 3g C και 0,2g H 
∆. 6,02  1023 άτομα C και 24,08  1023 άτομα H 
Ε. 0,2g CH4. 
 
 22. 4,48L αερίου CO2 σε πρότυπες συνθήκες (STP) 
i) είναι : 
Α. 2mol Β. 0,5mol Γ. 0,2mol  ∆. 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 
∆. 12,04  1022 άτομα C και 24,08  1022 άτομα Ο. 

 
[Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Β ,  2  Δ, 3  Δ, 4  Γ, 5  Γ, 6  Β,  

7 Δ, 8 Β, 9Α, 10Δ, 11  Β, 12  Δ, 13  Γ, 14  Β,  
15  Δ, 16 Δ, 17 Γ, 18 Γ,  19  Γ,   20  Ε, 21  Α,  22    i   Γ ,  ii  Δ ] 
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 1. Να γίνει η αντιστοίχιση μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στις παρακάτω στήλες (θεωρήστε ΝΑ = 6 . 

1023)  
 

Μάζα αερίου Αριθμός mol  Όγκος σε STP Αριθμός μορίων 
1. 0,4 g Η2 

2. 17,6 g CO2 
3. 10 g Ne 

Α. 0,5 
Β. 0,4 
Γ. 0,2 
∆. 0,1 

α. 4,48 L 
β. 11,2 L 
γ. 8,96 L 
δ. 2,24 L 

i. 3 . 1023 
ii. 2,4 . 1023 
iii. 6 . 1023 

iv. 1,2 . 1023 
 Δίνονται ΑΒ (Αr) (Αr) : Η = 1,  C = 12,  O = 16, Ne = 20,   NΑ = 6 . 1023. 
  
Απάντηση :  
 1  Γ  α  iv        2  B  γ  ii              3  Α  β  i 
 
  2. 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)  
Α  
Β  
Γ  
∆ 

(ΙΙ) 
 1L 

0,4L 
0,6L 

 0,8L 
 
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1, Ν:14. 
Απάντηση : 
Α 0,4 L,      Β  0,6 L,        Γ 1 L,      Δ   0,8 L.  
 

Ερωτήσεις διάταξης 
 

1. Τοποθετήστε όλες τις ποσότητες κατά αύξοντα συνολικό  αριθμό ατόμων : 
 Α. 1 mol ΗΝΟ3   B. 1 g ΗΝΟ3      Γ. 1 μόριο ΗΝΟ3  ∆. 6,3 g ΗΝΟ3 

 Δίνονται ΑB :  O = 16,   Ν = 14,  Η =1  
[Απ. :  Γ   Β   Δ   Α] 

 

2. Να διαταχθούν οι παρακάτω ποσότητες κατ' αυξανόμενη μάζα :  
  Α. 4 mol οξυγόνου. 
  Β. 67,2 L ΝΗ3 (STP) 
  Γ. 2ΝΑ μόρια CO2 
  ∆. Ποσότητα Η2S που περιέχει 4 mol ατόμων υδρογόνου. 
  Ε. Ποσότητα Η2SO4 που περιέχει 32 g οξυγόνου. 
 Δίνονται ΑB :  O = 16,   Ν = 14,  Η =1,  S = 32,   C = 12 

[Απ. :  Ε   Β   Δ   Γ   Α] 
 

3. Να διαταχθούν οι παρακάτω ποσότητες κατ' αυξανόμενο αριθμό μορίων : 
  Α. 6 mol He 
  B. 56 g CO 
  Γ. 4,48 L ΝΗ3 (STP) 
  ∆. Ποσότητα Η3PO4 που περιέχει 12 NΑ άτομα οξυγόνου. 
 Δίνονται ΑB :  C = 12,  O = 16    

[Απ. :  Γ   Β   Δ   Α] 
 

4. Να διαταχθούν οι παρακάτω ποσότητες κατ' αυξανόμενο αριθμό ατόμων υδρογόνου : 
  Α. 2 mol ΝΗ3 
  Β. 19,6 g Η2SO4 
  Γ. 6,72 L C2H10 (K.Σ.) 
  ∆. 3NΑ μόρια H3PO4 

 Δίνονται AB :  H = 1, S = 32,  C = 12,  O = 16    
[Απ. : Β   Γ   Α   Δ] 
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5. Να διαταχθούν οι παρακάτω ποσότητες κατ' αυξανόμενη μάζα οξυγόνου : 
  Α. 196 g Η2SO4 
  Β. 1,2 mol ΗΝΟ3 
  Γ. 67,2 L SO3 (STP) 
  ∆. Ποσότητα Η3PO4 που περιέχει  9 ΝΑ άτομα υδρογόνου. 
 Δίνονται ΑB :  H = 1, S = 32, O = 16    

 [Απ. :  Β   Α   Γ   Δ] 
 

  6. Αν είναι γνωστό ότι το άτομο του Nα είναι 23 φορές βαρύτερο από το άτομο του Η, να 
διατάξετε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης μοριακής μάζας: 

NαH2PO4, H2, PH3, H3PO4, Nα2HPO4, H3PO3 και Nα3PO4. 
 
Απάντηση : Η2   ΡΗ3   H3PO3   H3PO4   NαH2PO4   Nα2HPO4   Nα3PO4  
 
  7.          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 τα ατομικά βάρη των 

στοιχείων: Η:1, Ν:14, Ο:16. 
Απάντηση : γ   β   δ   α 
 

Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
  
 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
 1. Το ατομικό βάρος είναι ίσο με τη μάζα του ατόμου του στοιχείου. 
Απάντηση : Λάθος. Το ατομικό βάρος δεν είναι μάζα. Η μάζα του ατόμου του στοιχείου είναι πάρα πολύ μικρή 

και δεν μπορεί να μετρηθεί με τη ζυγαριά, ίση με το ΑΒ (Αr)/NΑ g. 
 

 2. Το ατομικό βάρος του F είναι 19.  
 Αυτό σημαίνει ότι η μάζα του ατόμου του φθορίου είναι 19 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του 
ατόμου του 12C. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

  3. Το ατομικό βάρος του οξυγόνου είναι 16.  
Αυτό σημαίνει ότι η μάζα του μορίου του Ο2 είναι 32 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ατόμου του 

12C. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

 4. Το ατομικό βάρος του χλωρίου προκύπτει από τους μαζικούς αριθμούς των ισοτόπων 35Cl,   37Cl,  
ανάλογα με τα ποσοστά τους 75% - 25%  αντίστοιχα :  
 ΑΒ (Αr) = 0,75 . 35 + 0,25 . 37 = 35,5 
Απάντηση : Σωστό.  
 

  5. Ένα mol ατόμων οξυγόνου περιέχει 6,02 . 1023 άτομα και ζυγίζει 32 g όσο το ΜΒ (Mr) σε g. 
∆ίνεται ΑΒ (Αr) Ο = 16. 
Απάντηση : Λάθος.  
 

  6. 1 mol μορίων H2SO4 περιέχει 6,02 . 1023 άτομα συνολικά από όλα τα στοιχεία και ζυγίζει 98 g 
όσο το ΜΒ (Mr) σε g. ∆ίνονται ΑΒ (Αr) Η = 1, S = 32, O = 16. 
Απάντηση : Λάθος. Το 1 mol μορίων H2SO4  ζυγίζει 98 g και περιέχει :  
2ΝΑ άτομα Η  ΝΑ άτομα S  4ΝΑ άτομα O = 7ΝΑ άτομα = 7 . 6,02 . 1023 άτομα συνολικά. 
 
 7. 1 mol ιόντων ΝΟ3

 περιέχει 6,02 . 1023 ιόντα και ζυγίζει 62 g.    
  ∆ίνονται ΑΒ (Αr) Ν = 14, Ο = 16. 
Απάντηση : Σωστό. Σχολ. σελ. 113 
 
 8. 1 άτομο Fe ζυγίζει 56/ΝΑ g.           ∆ίνεται ΑΒ (Αr) Fe = 56. 
Απάντηση : Σωστό.  
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 9. Γραμμομοριακός όγκος στοιχείου ή ένωσης (Vm) είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν ΝΑ μόρια του 
στοιχείου ή της ένωσης και για όλα τα αέρια στις ίδιες συνθήκες P, θ έχει την ίδια τιμή. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 10. Αποδεικνύεται ότι η μάζα ΝΑ ατόμων στοιχείου Χ είναι ίση με μάζα όση το ΑΒ (Αr) του 
στοιχείου σε γραμμάρια. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 11. Η υπόθεση Αvogαdro λέει ότι σε ίσους όγκους αερίων στοιχείων μόνο, περιέχονται ίσα μόρια 
από τα στοιχεία. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 12. Σε 1 L Η2 περιέχονται ίσα μόρια και ίσα άτομα με όσα περιέχονται σε 1 L ΝΗ3 στις ίδιες 
συνθήκες P, θ. 
Απάντηση : Λάθος.  
  

  13. Η ατομική μάζα (ΑΒ (Αr)) ενός στοιχείου είναι μεγαλύτερη ή ίση από τον ατομικό αριθμό 
του στοιχείου αυτού. 
  

Απάντηση : Σωστό. Η ατομική μάζα ή ατομικό βάρος ( ΑΒ (Αr) ) είναι περίπου ίσο με τον μαζικό αριθμό 
(γιατί ;) οπότε είναι για όλα τα στοιχεία μεγαλύτερο από τον ατομικό αριθμό (Ζ) εκτός από το Η που είναι ίσα 
το ΑΒ (Αr) και το Ζ.  
  
 14. Αν τα στοιχεία Α και Β έχουν αντίστοιχα ατομικές μάζες ( ΑΒ (Αr) ) 14 και 16, τότε η σχετ. 
μοριακή μάζα ΜΒ (Μr) κάθε ένωσης μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων είναι μεγαλύτερη ή ίση με 30. 
  

Απάντηση : Σωστό. Αν ενώνεται ένα άτομο του Α με ένα άτομο του Β θα δώσει ένωση με ΜΒ (Μr)=30. Αν 
ενώνονται περισσότερα άτομα θα έχω ΜΒ (Μr) μεγαλύτερο του 30. 

 

 15. Το μοριακό βάρος της ένωσης μεταξύ δύο στοιχείων Α και Β είναι πάντα ίσο με το άθροισμα 
των ατομικών βαρών των δύο αυτών στοιχείων. 
  

Απάντηση : Λάθος. Μπορεί να ενώνονται περισσότερα άτομα από ένα στοιχείο.  
π.χ.  ΝΗ3     ΜΒ (Μr) = 14  3 . 1 = 17    14  1 = 15 
 

 16. Μεταξύ δύο χημικών ενώσεων μεγαλύτερη σχετ.μοριακή μάζα ΜΒ (Μr) έχει εκείνη που 
αποτελείται από τα περισσότερα στοιχεία.   

Απάντηση : Λάθος.  
Το ΜΒ (Μr) μιας ένωσης εξαρτάται από το αν είναι μεγάλα ή μικρά τα ΑΒ (Αr) των στοιχείων  
που περιέχει   π.χ.  το ΗΝΟ3  περιέχει 3 στοιχεία και έχει  ΜΒ (Μr) = 63   
ενώ το   CuO  έχει ΜΒ (Μr) = 79,5 παρότι περιέχει μόνο 2 στοιχεία. 
 

 17. Το χλώριο είναι μείγμα των ισοτόπων 35
17Cl και 37

17Cl με αναλογία ατόμων 3:1 αντίστοιχα. Άρα 
1mol χλωρίου έχει μάζα 71g. 
  
Απάντηση : Σωστό. Το ΑΒ (Αr) (Αr) του Cl, είναι 35,5 και προκύπτει από την αναλογία των ισοτόπων του. 

Το ΜΒ (Μr) του Cl είναι 2 . 35,5=71, άρα 1 mol του έχει μάζα 71 g. 
 

 18. 1mol μορίων CO2 περιέχει 1 άτομο C και 2 άτομα Ο. 
  
Απάντηση : Λάθος. 1 mol μορίων CO2 περιέχει ΝΑ άτομα C και 2 . ΝΑ άτομα Ο. 
 

  19. 1mol μορίων οποιασδήποτε αέριας ουσίας έχει όγκο 22,4L. 
  
Απάντηση : Λάθος. Η τιμή ισχύει μόνο στις πρότυπες συνθήκες. 
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  20. 2L υδρογόνου σε ορισμένες συνθήκες έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με αυτόν που 
περιέχεται σε 2L NΗ3 στις ίδιες συνθήκες. 
  
Απάντηση : Σωστό. Προκύπτει από την υπόθεση Αvogαdro. 
 

Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1. Η μάζα ενός μορίου CH4 είναι ίση με: 
Α. 6,02 . 1023g           Β. 2,66 . 10-23g              Γ. 16g              ∆. 0,32g 
Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε την απόρριψη 

των τριών άλλων. 
 
Απάντηση : Σωστό είναι το Β. Απορρίπτονται οι άλλες 3 περιπτώσεις επειδή είναι πολύ μεγάλες οι μάζες 

για 1 μόριο.  
 
 2.  α. Να κατατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης μοριακής μάζας τα παρακάτω σώματα. ∆εν είναι 

απαραίτητη η γνώση των ατομικών μαζών των στοιχείων: 
 Η2Ο, CH4O, H2, (NH2)2CO, (NH4)2CO3 

 .................., .................., ..................,  .................., ............................ 
β. ∆ώστε μια σύντομη εξήγηση για την κατάταξη που κάνατε. 
 
Απάντηση : α.  .....Η2......., ......Η2Ο....., .....CH4O...., .....(NH2)2CO......., .....(NH4)2CO3....... 

β. Ξεκινούμε από το στοιχείο που έχει τα λιγότερα άτομα Η και προχωρούμε στις υπόλοιπες ενώσεις όπου 
προστίθενται νέα στοιχεία. 
 
 
 3. i) Τα διατομικά στοιχεία Α και Β έχουν μοριακές μάζες 2 και 28 αντίστοιχα.  
Η 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 ∆. 36,5 
ii) Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους απορρίψατε τις υπόλοιπες τρεις απαντήσεις. 
 
Απάντηση : i) Γ. 17 
ii)  Τα ΑΒ (Αr) των στοιχείων Α και Β είναι αντίστοιχα 1 και 14.  
Έτσι η ένωση των δύο στοιχείων θα  έχει ΜΒ (Μr)  141 =15. 
 Επίσης το ΜΒ (Mr) της ένωσης δεν πρέπει να είναι  δεκαδικός αριθμός  (36,5) γιατί τα στοιχεία  
  ενώνονται πάντα με ακέραιες αναλογίες. 
 

 4. 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) 
                            56 
 
 

                                0                70           140       m/g 
  

1. Να υπολογίσετε τη μοριακή μάζα του αερίου Α. 
2. Το αέριο Β στο οποίο αναφέρεται η γραφική παράσταση (β) είναι: 
 Α. Η2 Β. C2H4 Γ. CΟ2 ∆. Η2S Ε. O2 
Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: Η:1, C:12, Ο:16, S:32. 
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Απάντηση :  
1. Για το αέριο Α  
 

Τα 56 L ζυγίζουν  140 g 
    22,4 L                      x 

 
x = 56 g  ΜΒ (Mr) = 56 αέριο Α  

 
2. Για το αέριο Β  
 

Τα 112 L ζυγίζουν  140 g 
    22,4 L                      x 

 
x = 28 g  ΜΒ (Mr) = 28 αέριο Β που είναι Β : C2H4 

 
 

 5. 1. Η τιμή του λόγου λ 
STP σε Η 1mol όγκος

STP σε CH όγκος

2

4
  εκφράζει: 

Α. το λόγο των μοριακών μαζών των δύο αερίων 
Β. τη σταθερά του Αvogαdro 
Γ. τον αριθμό mol του CH4 
∆. 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. 

2. ∆ικαιολογήστε την επιλογή σας γι’ αυτή την πρόταση. 
  
Απάντηση :  Γ. τον αριθμό mol του CH4 
Ο όγκος 1 mol Η2 σε πρότυπες συνθήκες εκφράζει τον γραμμομοριακό όγκο 22,4L σε  STP  .  
Διαιρώντας τον όγκο ενός αερίου με τον γραμμομοριακό όγκο βρίσκουμε τα mol του αερίου. 

λ = 
4,22
n4,22

 = η mol , δηλαδή αριθμός mol του αερίου. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
  1η κατηγορία ασκήσεων 

ΑΤΟΜΟ, ΜΟΡΙΟ, MOL, ΓΡΑΜΜΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 
 

  0   ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ : 
 

 

 0   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
 

  0     Ο "δείκτης" είναι ο δείκτης του στοιχείου στην ένωση 
 

  0    ΝΑ= 6,02 . 1023 (αριθμός Αvogαdro) 
  
 Δηλαδή ισχύει : 
 

  αριθμός mol n = 
m g

MB g mol

( )

( / )
= 

V L

Vm L mol

( )

( / )
 = 

AN
μοριων αριθμ.

 

 ή αλλιώς : m = αρ. mol . ΜΒ(Μr),  V = αρ. mol . Vm ,  αρ. μορίων = αρ. mol . ΝΑ 
  
 και ακόμα  
 

  αριθμός mol ατόμων = 
m g

AB g mol

( )

( / )
 = 

AN
ατομων αριθμ.

 

 ή αλλιώς : m = αρ. mol ατόμων . ΑΒ(Ar) ,   αρ. ατόμων = αρ. mol ατόμων. ΝΑ 
 
1. ∆ίνεται ποσότητα 13,8 g ΝΟ2 και ζητούνται :  
α) πόσα mol είναι,  

β) πόσο όγκο κατέχει σε STP,  

γ) πόσα μόρια περιέχει,  

δ) πόσα g αζώτου και πόσα άτομα οξυγόνου περιέχει   και  

ε) πόσα g Η3PO4 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων οξυγόνου με τα 13,8 g ΝΟ2. 
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 Λύση :  
 

   MBNO2
= ΑΒ(Ar)Ν + 2 . ΑΒ(Ar)Ο = 46 

α) 1 mol NO2    έχει  μάζα     46 g 
          x1 ;                                      13,8 g 

 β)  1 mol NO2            22,4 L (STP) 
      0,3 mol                      x2  ; 

 

    x1 = 0,3 mol NO2                                            x2 = 6,72 L σε STP  
 
γ) 1 mol NO2 περιέχει ΝΑ= 6,02 . 1023 μόρια 
   0,3 mol                                         x3 ;  

 
  x3 = 1,806 . 1023 μόρια 

 
δ)  1 mol ΝΟ2   περ.   14 g Ν       2 ΝΑ άτομα Ο 
     0,3 mol                        x4 ;               x5  ; 

 

 

  x4 = 4,2 g αζώτου,       x5 = 0,6 N άτομα οξυγόνου 
 
ε) ΜΒ(Μr) H3PO4 = 3 . ΑΒ(Ar)Η + ΑΒ(Ar)P + 4 . ΑΒ(Ar)Ο = 98 
   1 mol H3PO4 = 98 g περ.  4 ΝΑ άτομα Ο 
                                   x6 ;          0,6ΝΑ 

 
 

 x6 = 14,7 g Η3ΡΟ4 
 
2. 15,6 g  ένωσης Α με ΜΒ(Μr) = 78 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων υδρογόνου  
με 6,8 g NH3. Πόσα άτομα υδρογόνου περιέχονται σε ένα (1) μόριο της ένωσης ; 
 
 Λύση :  
 

 Για την ΝΗ3 : 
3NHMB = ΑΒ(Ar)Ν + 3 . ΑΒ(Ar)Η = 17 

 
Σε 1 mol ΝΗ3     17 g      περ.        3 ΝΑ άτομα 
                                    6,8 g                    x1 ; 

 

  x1 = 1,2 ΝΑ άτομα υδρογόνου 

 
Για την ένωση Α  θα έχουμε : 
 

Σε 15,6 g     ένωσης     περ.    1,2 ΝΑάτομα Η  
      78 g = 1 mol                           x2 ; 

 

 x2 = 6 ΝΑ άτομα Η 
     

 Άρα σε ένα μόριο της ένωσης  περιέχονται 6 άτομα υδρογόνου. 
 
 
3. α) ∆ιαθέτουμε x g CO και x g CO2. Ποια από τις δύο μάζες έχει μεγαλύτερο όγκο στις ίδιες 
συνθήκες;  (Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου). 

  β) ∆ιαθέτουμε Χ cm3 CO και X cm3 CO2. Ποιος από τους δύο όγκους έχει τη μεγαλύτερη μάζα στις 
ίδιες συνθήκες ;  (Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου). 

 
Λύση : 
α) Έστω x g CO (MB = 28) που έχει όγκο V1 και  
                   x g CO2 (MB = 44) που έχει  όγκο V2                    σε ίδιες συνθήκες P, T 
 

PV1 = 28
x . R . T     (1) 

P V2 = 44
x . R . T    (2) 

  διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
2

1

VP
VP

 = 

RT
44
x

RT
28
x

   
2

1

V
V

 = 
x28
x44

    1   

   V1   V2 
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β) Έστω x cm3 CO (MB = 28) που έχει μάζα m1 και  
                  x cm3 CO2 (MB = 44) που έχει μάζα m2                       σε ίδιες συνθήκες P, T 
 

P x =
28

1m . R . T     (1) 

P  x  =
44

2m . R . T    (2) 

  διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
xP
xP

 = 
RT

m

RT
m

44

28
2

1

   
2

1

m

m
 = 

44

28
     1   

  m1   m2  
 
 
4. Να βρεθεί το Μ.Β. ενός αερίου του οποίου 240 mL σε πρότυπες συνθήκες STP  έχουν μάζα 0,3 g. 

 
 Λύση :  

240 mL  ζυγίζουν  0,3 g   
22400 mL                   x ;  

 
x = 28 g.     Άρα το ΜΒ(Μr) = 28 

 
 
5. α) Να βρεθεί η μάζα ενός μορίου κινίνης (C20H24N2O2).  
β) Πόσα άτομα υδρογόνου περιέχονται σε 1 g κινίνης ; 
 
 Λύση :  
α) Τα ΝΑ μόρια κινίνης 1 mol  ζυγίζουν 324 g   

  1 μόριο                                                x ;   
 
x = 324/ΝΑ  g 

 
β) Σε 324 g κινίνης περιέχ.  24 mol ατόμων υδρογόνου ή 24 ΝΑ  άτομα 

         1 g                                                                                                x ;   
 
x = 24ΝΑ / 324 

 
 
6. Πόσα g H2SO4 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων υδρογόνου με 11,2 L ΝΗ3  
        σε πρότυπες συνθήκες ; 
 
 Λύση : Εύρεση του αριθμού ατόμων υδρογόνου σε 11,2 L ΝΗ3  
 

22,4 L ΝΗ3  (1 mol) σε STP περιεχ.  3 ΝΑ άτομα υδρογόνου  
11,2 L                                                          x ;   

 
x = 1,5 ΝΑ άτομα υδρογόνου  

 
 Εύρεση μάζας H2SO4    (ΜΒ(Μr) = 98) 
 

Σε 98 g H2SO4 (1 mol) περιεχ. 2 ΝΑ άτομα υδρογόνου  
        x ;                                              1,5 ΝΑ  άτομα  

 
x = 73,5 g   

 
 
7. ∆ίνονται δύο στοιχεία Χ και Ψ. Αν η ένωση Χ2Ψ3 περιέχει 70% από το Χ και 0,15 mol της ένωσης ΧΨ 
έχουν μάζα 10,8g, να βρεθούν τα ατομικά βάρη των στοιχείων Χ και Ψ. 

 

 Λύση :  
Έστω α το ΑΒ(Ar) του Χ και β το ΑΒ(Ar) του Ψ. 
 
 Για να βρούμε τα α, β χρειαζόμαστε δύο εξισώσεις :  
 
 Για την ένωση Χ2Ψ3  (ΜΒ(Μr) = 2α + 3β)  
 
 

1 mol Χ2Ψ3  ζυγίζει  (2α + 3β) g και περιεχ. 2α g Χ 
                                           100 g                    70 g   
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 Οπότε έχουμε :  
100

3βα2 
 = 

70

2
    (1)  

 

 Για την ΧΨ   (ΜΒ(Μr) = α + β)  
 

1 mol ΧΨ  ζυγίζει  (α + β) g  
0,15 mol                       10,8 g   

 

 

 Οπότε έχουμε : 
15,0

1
 = 

8,10

 
   (2)  Από τις σχέσεις (1), (2) α = 56  και  β = 16.  

 

8. Πόσα μόρια οξυγόνου περιέχονται σε 1 L αέρα, σε πρότυπες συνθήκες αν ο αέρας περιέχει 20% 
v/v οξυγόνο. 

 

 Λύση : Εύρεση όγκου οξυγόνου  
 

100 L αέρα   περιεχ.   20 L οξυγόνου  
1 L                                       x ;   

 
x = 0,2 L  οξυγόνου  

 

22,4 L Ο2  (1 mol) σε STP  περιεχ.  ΝΑ = 6,02 . 1023  μόρια Ο2   
0,2 L                                                                   x ;   

 
 x = 0,054 . 1023 μόρια Ο2  

 
 
9.  Μίγμα CO2 και H2S έχει μάζα 11,2 g και όγκο 6,72 L σε πρότυπες συνθήκες. Να βρεθεί :  
  α) η αναλογία moles των συστατικών του μίγματος,  
  β) η % κατά βάρος σύσταση του μίγματος.  
 

 Λύση : Έστω α mol CO2  (ΜΒ(Μr) = 44) και β mol H2S  (ΜΒ(Μr) = 34) 
 

1 mol CO2    44 g               22,4 L  
α mol               x1 ;                   x2 ; 

 
x1 = 44α g,   x2 = 22,4α L  

 

1 mol H2S     34 g               22,4 L  
β mol               ψ1 ;                   ψ2 ; 

 
ø1 = 34β g,   ψ2 = 22,4β L  

 

 Για τη μάζα του μίγματος έχουμε : 44α + 34β = 11,2 g       (1)  
 Για τον όγκο του μίγματος έχουμε : 22,4α + 22,4β = 6,72 L    (2)   
 Από τις σχέσεις (1), (2) προκύπτει : α = 0,1   και   β = 0,2  

α) 
SHmol

COmol

2

2

.

.




 = 
2,0

1,0
 = 

2

1
 

 

β) Σε 11,2 g μίγματος περιεχ.  4,4 CO2  και  6,8 g H2S 
      100 g                                   x ;                       ψ ;  

 
x = 39,3 g   και   ψ = 60,7 g  

 

 Το μίγμα περιέχει 39,3% w/w CO2  και 60,7% w/w H2S. 
 
 
 10. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1. 

 

  Λύση :  Για το CO2 ΜΒ(Μr) = 44. 
α)Υπολογισμός ατόμων οξυγόνου.  
Το ένα μόριο CO2 περιέχει 2 άτομα Ο, έτσι το 1 mol που περιέχει ΝΑ  μόρια   2 ΝΑ άτομα Ο. 
 

Τα 44g CO2            1mol           2NΑ  άτομα οξυγόνου     
Τα  22 g CO2                                  x ;  

 
x =  ΝΑ  άτομα οξυγόνου 
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β) Υπολογισμός όγκου CO. 
Το 1 μόριο CO περιέχει 1 άτομο Ο. Έτσι σε 1 mol CO θα περιέχονται ΝΑ άτομα Ο.  
 

Το 1mol   CO περιέχει   NΑ  άτομα οξυγόνου και έχει όγκο 22,4 L  
 
γ)Υπολογισμός μάζας Η2Ο. 
 Για το Η2Ο ΜΒ(Μr)=18. 
 

Τα 44g CO2            1mol           22,4 L. 
Τα  22 g CO2                                  x ;  

 
x =  11,2  L     

 

Τα 18g Η2O            1mol           22,4 L. 
           x ;                                          11,2  L 

 
x =  9g 

  
 11. 672mL μιας αέριας χημικής ένωσης Α που αποτελείται από Ν και Ο, μετρημένα σε πρότυπες 
συνθήκες (STP), έχουν μάζα 1,38g και περιέχουν 0,42g αζώτου.  

  Να υπολογισθούν: 
α) η 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 ατομικές μάζες (ατομικά βάρη) των στοιχείων: Ν:14, Ο:16. 
 
  Λύση :  
α) Υπολογισμός μοριακού βάρους της αέριας χημικής ένωσης Α.  
 

Τα 672mL     έχουν      μάζα       1,38 g  
Τα 22400mL          1  mol                x  g  ;  

 
x =  46g.       Άρα ΜΒ(Μr) = 46 

 
β) Εύρεση αριθμού mol ατόμων αζώτου και οξυγόνου.  
 

  Στα 1,38 g ένωσης περ.   0,42g αζώτου   και    1,38 – 0,42 g = 0,96  g οξυγόνο 
 
     Τα    Α.Β. g = 14 g αζώτου είναι 1 mol ατόμων 
        τα           0,42 g αζώτου                x ; mol ατόμων  

 
x1= 0,03 mol ατόμων αζώτου  

 
 

Τα Α.Β. g =  16 g οξυγόνου     είναι   1 mol ατόμων 
         τα   0,96 g οξυγόνου                      x ; mol ατόμων  

 
x2= 0,06 mol ατόμων οξυγόνου 

 
γ) Εύρεση μοριακού τύπου της ένωσης Α. 
  Έστω ο μοριακός τύπος ΝxOψ 
 

Στα 1,38 g ένωσης περ.   0,42g αζώτου   και    1,38 – 0,42 = 0,96  g οξυγόνο 
 Στα 46   g                                   x1                                                           x2 

 
x1  = 14g    x2=32g 

 

  Όμως, σε 1 mol της ένωσης ΝxOψ περιέχονται    14 x g άζωτο και 16 ψ g οξυγόνο.  
  Οπότε, για το άζωτο : 14 x  = 14  x=1  
  και για το οξυγόνο 16 ψ =  32  ψ =2 
 
  Άρα  ο ΜΤ της ένωσης θα είναι ΝΟ2.  
 
 
 12. Ο αέρας δεχόμαστε ότι είναι μίγμα που περιέχει Ν2 και Ο2.  
      112L αέρα σε πρότυπες συνθήκες έχουν μάζα 144g.  
        Να υπολογισθούν: 
α) η % v/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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Ν:14, Ο:16. 
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Λύση :  Έστω ότι έχουμε α mol Ν2 και β mol Ο2.     Επίσης ΜΒ(Μr) : Ο2=32, Ν2=28.  
 

  Για τον όγκο του μίγματος ισχύει :  22,4 α + 22,4 β = 112 L  α + β =5 (1)  
  Για τη μάζα του μίγματος ισχύει :  28 α + 32 β = 144 g   7 α + 8 β = 36 (2)  
 

  
 Από τις (1) και (2) προκύπτει α = 4 mol, β = 1 mol.  
 
  Έτσι για τους όγκους έχουμε : Ν2 : V1 = 4 . 22,4 = 89,6 L,      O2 : V2 = 1 22,4 = 22,4 L,  
 
  για τις μάζες: Ν2 : m1  = 4 .28 = 112 g, O2 : m2 =1 . 32=32 g. 
 
α) Εύρεση  % v/v περιεκτικότητας του αέρα ως προς Ν2 και ως προς Ο2. 
 

Σε 112 L αέρα περ. α 22,4 L  Ν2 και  β 22,4 L  Ο2  
Σε 100 L αέρα περ.        x; L  N2  και           ψ ; L  O2  

 
x = 80 % v/v  Ν2    και     ψ= 20 % v/v Ο2. 

 
β) Εύρεση  % w/w περιεκτικότητας του αέρα ως προς Ν2 και ως προς Ο2. 
 

Σε 144 g αέρα περ.    28α g Ν2    και    32 β g   Ο2  
Σε 100 g αέρα περ.       x; g  N2     και        ψ ; g O2  

 
 x =77,77% w/w Ν2   και ψ = 22,22% w/w O2 

 
γ) Εύρεση μάζας 5,6 L αέρα :  
 

Τα 112 L αέρα ζυγίζουν 28α   +  32β  =  144 g  
Τα 5,6 L αέρα ζυγίζουν                                    x; g  

 
 x =7,2 g  

 
δ) Εύρεση συνολικών μορίων στα 11,2 L αέρα 
 

Σε 112 L αέρα περ. αmol  Ν2             και    β  mol       Ο2  
Σε 11,2 L αέρα περ.        x; L  N2  και     ψ ; L  O2  

 
x = 0,1 α mol Ν2    και     ψ = 0,1 βmol Ο2. 

 
0,1 α mol Ν2  0,1 α  ΝΑ μόρια Ν2  
0,1 βmol Ο2  0,1 β ΝΑ μόρια Ο2 

 
    0,1 α ΝΑ + 0,1 β ΝΑ μόρια = 0,5 ΝΑ μόρια  

 

6 Εύρεση ΑΒ(Ar) στοιχείου από την αναλογία των ισοτόπων του 
 
13. Το χλώριο είναι μίγμα ισοτόπων : 35

17Cl, 37
17Cl και έχει ΑΒ(Ar) = 35,5.  

 Με ποια αναλογία είναι αναμιγμένα τα ισότοπα ;  
 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Γενικά, για να βρούμε το μέσο ατομικό βάρος ενός στοιχείου Φ που αποτελείται από ισότοπα με μαζικούς 
αριθμούς Α1 και Α2 με αναλογία x, ψ αντίστοιχα, έχουμε:  

  μέσο ΑΒ(Ar) = 



x

x 21 ψ
.  

 Οπότε για το χλώριο : μέσο ΑΒ(Ar) = 






x
x 3735

= 35,5   

 

  35x + 37ψ = 35,5x + 35,5 ψ   1,5ψ = 0,5x    x : ψ = 3 : 1 .  
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 4.2. Καταστατική εξίσωση των αερίων 
 

1. Να αποδειχθεί ότι ο λόγος των όγκων που κατέχουν δύο αέρια στις ίδιες συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας, είναι ίσος με το λόγο : 

    α) του αριθμού των mol, 
  β) του αριθμού των μορίων των δύο αερίων, που περιέχονται σ' αυτούς. 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 
 

  P . V1 = n1 R T     (1) 
  P . V2 = n2 R T    (2) 

 
2

1

VP

VP




= 
RTn

RTn

2

1   
2

1

V

V
= 

2

1

n

n
 

 

 Επίσης για τα μόρια έχουμε :  

2

1

V

V
 = 

A

A

Nn

Nn

2

1  

 

(αρ. μορίων αερίου Α) 
(αρ. μορίων αερίου Β) 

 
2. Ποια ποσότητα έχει μεγαλύτερο όγκο στις ίδιες συνθήκες : α g Η2 ή α g Ο2 ;  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

 Η2 : P V1 = 
2

a
RT   (1) 

  O2 : P V2 = 
32

a
 RT   (2) 

 

 
2

1

V

V
= 

2

32
= 

1

16
 V1  V2  

 
3. Ποια ποσότητα έχει μεγαλύτερη μάζα στις ίδιες συνθήκες :  α L Η2 ή   α L Ο2 ;  
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

  Η2 : P α = 
2

1m
 RT    (1) 

  O2 : P α = 
32

2m
 RT   (2) 

  Πρώτα μέλη ίσα, άρα και δεύτερα μέλη ίσα :  
 

  
2

1m
RT = 

32
2m

RT    
2

1

m

m
= 

32

2
= 

16

1
,  δηλαδή m2  m1  

 
4. Αν V1, V2 είναι οι όγκοι και m1, m2 είναι οι μάζες δύο αερίων με μοριακά βάρη ΜΒ1, ΜΒ2 αντίστοιχα 
στις ίδιες συνθήκες P, T να δειχθεί ότι :  

 α) αν V1 = V2  m1 /m2 = MB1 / MB2         και  β) αν m1 = m2  V1 /V2 = MB2 / MB1 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 
 

 Eφαρμόζουμε καταστατικές εξισώσεις :  

 Αέριο Α : P V1 = 
1

1

MB

m
RT   (1) 

   Αέριο Β : P V2 = 
2

2

MB

m
 RT   (2) 

  Διαιρούμε κατά μέλη τις (1) και (2) : 
 

 
2

1

VP

VP




= 
RTMBm

RTMBm

12

21  
2

1

V

V
= 

12

21

MBm

MBm
  (3)  

 
 

α) Αν V1 = V2, τότε από την (3) : 1 = 
12

21

MBm

MBm
    m1 

.
 MB2 = m2 

.
 MB1   

2

1

m

m
= 

2

1

MB

MB
  

 

β) Αν m1 = m2, τότε από την (3) : 
2

1

V

V
 = 

1

2

MB

MB
.  

 
5. Ισχύει η καταστατική εξίσωση για υγρά και στερεά ; 
 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όχι γιατί τα υγρά και τα στερεά δεν μπορούν να συμπιεστούν ή να εκτονωθούν, δηλαδή δεν 
μπορεί να μεταβληθεί ο όγκος τους.  
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6. Ο γραμμομοριακός όγκος έχει τιμή 22,4 L μόνο στις πρότυπες συνθήκες (STP) ; 
 

  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όχι, εξαρτάται από την τιμή της πίεσης και της θερμοκρασίας  
 π.χ.  για P = 2 αtm και θ = 273οC  Τ = 546 Κ, θα έχουμε :  
 

 Vm = 
atm

K
Kmol

atmL
mol

2

2732082,01 





  22,4 L/mol  

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 

1. α) Αποδείξτε ότι αν έχουμε Δθ = 10οC, τότε θα έχουμε και ΔΤ = 10 Κ. 
 
2. Σχολιάστε την πρόταση : 

  Για δύο αέρια Α και Β είναι δυνατό να ισχύει : 
AA

AA

Tn

VP
    

BB

BB

Tn

VP
  ή  

AA

AA

Tn

VP
    

BB

BB

Tn

VP
,  

 

 ανάλογα με τις συνθήκες, τους αριθμούς mol και τους όγκους των Α, Β αντίστοιχα. 
 

3. Ποια από τις επόμενες μεταβολές δεν προκαλεί αύξηση της πίεσης ενός αερίου που βρίσκεται σε 
δοχείο : 

  α) Αύξηση της θερμοκρασίας.  

  β) Προσθήκη κι άλλης ποσότητας από το ίδιο αέριο στο δοχείο. 

  γ) Προσθήκη ενός άλλου αερίου στο δοχείο. 

  δ) Αύξηση του όγκου του δοχείου.              
 

 Υπόδειξη : Από την καταστατική εξίσωση PV = n . R . T  παρατηρούμε ότι :  
α) αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της πίεσης, 
β) αύξηση των mol του αερίου προκαλεί αύξηση της πίεσης, 
γ) επίσης αύξηση των mol των αερίων προκαλεί αύξηση της πίεσης, 
δ) αύξηση του όγκου του δοχείου προκαλεί μείωση της πίεσης επειδή P, V είναι αντιστρόφως ανάλογα.  

  

 
 4.   Να υπολογιστεί ο γραμμομοριακός όγκος σε θερμοκρασία 27,3°C και πίεση 2αtm. 
Απάντηση :  
P V= n R T,   n = 1 mol, P = 2 αtm, T=273+27,3=300,3 K  V=12,3123 L. 

 
 5. 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 σχετ. μοριακή του μάζα. 
Απάντηση : 

P V= n R T    P V = 
MB

m
R T    P MB = 

V

m
R T   P MB = ρ R T   ρ = 

R

MB
 . 

T

P
  (g/L) 

 
 6. Χρησιμοποιήστε την καταστατική εξίσωση των αερίων και βρείτε τη σχέση με την οποία 
μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχετ.μοριακή μάζα (μοριακό βάρος) ενός αερίου, αν γνωρίζουμε τη 
μάζα του m, τον όγκο του V, την πίεση P και τη θερμοκρασία Τ. 

 Απάντηση : 

P V=n R T  P V=
MB

m
R T   MB = 

VP

TRm




(g/mol) 

 

 7. 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. 
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 Απάντηση : 

P1 V1 = n R T1   n = 
1

11

TR

VP




  (1) 

P2 V2 = n R T2   n = 
2

22

TR

VP




 (2) 

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει: 
1

11

T

VP 
=

2

22

T

VP 
 

 
 8. Χρησιμοποιήστε την καταστατική εξίσωση των αερίων για να αποδείξετε ότι για ορισμένη 
ποσότητα ενός αερίου: 
α. υπό σταθερή θερμοκρασία η πίεσή του μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 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. 
Απάντηση : 

 α. P V= n R T, για σταθερό n, T ισχύει: Ρ = 
V

TRn 
 = 

V

άσταθερ
 

 β. Για σταθερό όγκο V, n ισχύει Ρ = T
V

Rn 
= (σταθερά) Τ 

 γ. Για σταθερή πίεση Ρ, n ισχύει V = T
P

Rn 
= (σταθερά) Τ 

 
 

9.   α) Ποιο από τα δύο, το H2 ή το Ο2 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα στις ίδιες συνθήκες και γιατί ; 
 
 β) Δύο αερόστατα γεμίζουν το ένα με υδρογόνο και το άλλο με ήλιο. Αν οι τελικοί όγκοι είναι ίσοι, ποιο από 

τα δύο θα πετάξει πιο ψηλά ;       [ΥΠΟ∆. : Αυτό που έχει μικρότερη πυκνότητα] 
              (∆ΙΑΓ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΕΧ) 
 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 

 

 1. Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες .....θερμοκρασίας..... και ....πίεσης..... περιέχουν τον ίδιο 
αριθμό .....μορίων.... . 
  
 2. Αν διπλασιάσουμε τον όγκο ορισμένης ποσότητας αερίου διατηρώντας τη θερμοκρασία του 
σταθερή, η πίεσή του θα ....υποδιπλασιαστεί.... .  
Αν διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία Τ ορισμένης ποσότητας αερίου διατηρώντας σταθερό τον όγκο 
του, η πίεσή του θα ....διπλασιαστεί.... .  
Αν διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία Τ ορισμένης ποσότητας αερίου διατηρώντας σταθερή την πίεσή 
του, ο όγκος του θα ....υποδιπλασιαστεί.... . 
 
 

  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

 1. 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 
∆. από την πίεση και τη θερμοκρασία των αερίων 
Ε. δεν εξαρτάται από κανένα παράγοντα. 
 

2. Η τιμή του γραμμομοριακού όγκου για ένα αέριο στους 273οC και σε πίεση 1 αtm είναι : 
 Α. 44,8 L   Β. 22,4 L   Γ. 2,24 L   ∆. 20 L   
 
 

3. Ποια πίεση θα ασκεί μία ποσότητα οξυγόνου που βρίσκεται σε δοχείο όγκου 22,4 L και θερμοκρασία 0οC,  
 Α. 4 αtm    Β. 1 αtm    Γ. 2 αtm   ∆. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. 
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 4. 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                                 ∆. θα ελαττωθεί. 
 

 5. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας ενός αερίου διατηρώντας 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                               ∆. θα αυξηθεί. 

(Απ.  1  Ε, 2  Α, 3  Δ, 4  Γ, 5  Γ) 

 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 

 1. 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)  
Α  
Β  
Γ  
∆ 

(ΙΙ) 
1αtm 

0,8αtm 
0,4αtm 
0,6αtm 

 

∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ν=14, Ο:16, Η:1. 
Απάντηση : 
 Α   0,4 αtm,   Β  1 αtm,     Γ 0,6 αtm,     Δ  0,8 αtm. 
 

 2. 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)  
H2  

CO2  
HCl  
NH3  
H2S 

(ΙΙ) 
 8,8g 
3,4g 
0,4g 
6,8g 
7,3g 

    
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: Η:1, C:12, O:16, Ν=14, Cl:35,5. S:32. 
 

Απάντηση : Η2   0,4 g,   CO2   8,8 g,    HCl  7,3 g,     ΝΗ3 3,4 g,    H2S 6,8 g. 
 

 3. 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)  

1. CO2 

2. CΗ4 

3. SO2 

4. άζωτο 
5. οξυγόνο 

6. ήλιο 

(ΙΙ)  
Á. 3,2g/L  
Β. 2,2g/L  
Γ. 0,8g/L  
∆. 1,6g/L  
Ε. 0,2g/L 
 Ζ. 1,4g/L 

  
     
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1, S:32, He:4, Ν:14. 
Απάντηση : 
1  Β,   2 Γ,    3  Α,    4 Ζ,     5   Δ,    6   Ε  
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 4. 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 átm  
θ = 270°C 

 m = 16g, V 

 P2 = 3 átm  
θ = 270°C  
m = 16g, V 

 P3 = 1,5 átm  
θ = 270°C 

 m = 16g, V 

 P4 = 12 átm  
θ = 270°C  
m = 16g, V 

      (Α)                  (Β)                           (Γ)                                  (∆) 
Με βάση τα δεδομένα που αναγράφονται στα δοχεία, προκύπτει ότι: 
Το δοχείο Α περιέχει το αέριο ....Η2..... . 
Το δοχείο Β περιέχει το αέριο ....CH4......... . 
Το δοχείο Γ περιέχει το αέριο ....Ο2....... . 
Το δοχείο ∆ περιέχει το αέριο .....Ηe....... . 
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ο:16, He:4. 

 

 Απάντηση : Από την καταστατική εξίσωση  P1V = 
1MB

m
 RT  (V, m, T σταθερά) 

 παρατηρούμε ότι η P με το ΜΒ είναι αντιστρόφως ανάλογα.  
  Δηλαδή τη μεγαλύτερη πίεση θα ασκεί το Η2 με ΜΒ = 2,  P1 = 24 atm.  
 Μετά το He ΜΒ = 4   P4 = 12 atm,    το CH4  MB = 16   P2 = 3 atm  
  και τέλος Ο2  ΜΒ = 32  P3 = 1 atm  
 
  Ερωτήσεις διάταξης 

  
 1. Σε 4 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η:1, Ν:14. 
 

 Απάντηση : Από την καταστατική εξίσωση  PV = 
1

1

MB

m
 RT  (P, V, T σταθερά) 

 PV MB1 = m1RT  παρατηρούμε ότι η μάζα μεταβάλλεται ανάλογα με το ΜΒ.  
Οπότε μικρότερη μάζα θα έχει το αέριο με το μικρότερο ΜΒ δηλαδή :  
 m CH4   m NH3   m C2H6   m O2 
 

 2. Σε 4 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Ο:16, Η=1, Ν=14. 
 

 Απάντηση : Από την καταστατική εξίσωση  PV1 = 
M
m RT  (P, m, T σταθερά) 

παρατηρούμε ότι ο όγκος είναι αντιστρόφως ανάλογος του ΜΒ, οπότε μικρότερο όγκο θα έχει το Ο2 που 
έχει το μεγαλύτερο ΜΒ.  
V O2   V C2H6   V NH3   V CH4  

 
 3. Σε 4 όμοια δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχονται αντίστοιχα 3g CO, 3g C2H2, 3g O2 και 3g CO2 στην ίδια 
θερμοκρασία. Να διατάξετε τα 4 αυτά δοχεία κατά σειρά αυξανόμενης πίεσης που ασκεί το αέριο που 
περιέχεται σ’ αυτά. 
∆ίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ο:16. 

 Απάντηση : Από την καταστατική εξίσωση  P1V = 
1MB

m
 RT  (V, m, T σταθερά) 

παρατηρούμε ότι η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ΜΒ, οπότε μικρότερη πίεση θα έχει το CO2 που 
έχει το μεγαλύτερο ΜΒ.   

P CO2   P O2   P CO   P C2H2  
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 4. Σε 3 όμοια δοχεία Α, Β και Γ περιέχονται ίσες μάζες των ενώσεων CH2O, CO   
    και CH2O2 αντίστοιχα σε αέρια κατάσταση και στην ίδια θερμοκρασία.  
Να διατάξετε τα τρία αυτά δοχεία κατά σειρά αυξανόμενης πίεσης των αερίων που  
βρίσκονται σ’ αυτά. 
 

 Απάντηση : Από την καταστατική εξίσωση  P1V = 
1MB

m
 RT  (V, m, T σταθερά) 

παρατηρούμε ότι η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ΜΒ, οπότε μικρότερη πίεση θα έχει το CH2O2 
που έχει το μεγαλύτερο ΜΒ.   

P CH2O2   P CH2O   P CO 
 
  Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
 
 1. Στις πρότυπες συνθήκες P = 1 αtm και θ = 25οC  ο γραμμομοριακός όγκος (Vm) είναι 22,4 L/ 
mol. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 2. Για να βρούμε την τιμή της παγκόσμιας σταθεράς των αερίων R λύνουμε την καταστατική ως 
προς R = PV/nT και αντικαθιστούμε για 1 mol σε πρότυπες συνθήκες. 
Απάντηση : Σωστό.  
 

3. Η θερμοκρασία στην καταστατική εξίσωση έχει μονάδες Kelvin που τους βρίσκουμε αν 
αφαιρέσουμε από τη θερμοκρασία θ(οC)  273 = T(K). 
Απάντηση : Λάθος. Ο τύπος είναι Τ (Κ) = θ (ο C)  273 
 
4. Αύξηση της θερμοκρασίας ορισμένης μάζας ενός αερίου με σταθερή πίεση έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση του όγκου του αερίου. 
Απάντηση : Σωστό. Από τον τύπο της καταστατικής εξίσωσης PV = nRT παρατηρούμε ότι το V και το Τ 

είναι ανάλογα.  
 
 5. Αύξηση του όγκου ορισμένης μάζας ενός αερίου σε σταθερή θερμοκρασία, έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσής του. 
Απάντηση : Λάθος. Από τον τύπο της καταστατικής εξίσωσης PV = nRT παρατηρούμε ότι το P και το V 

είναι αντιστρόφως ανάλογα.  
 

6. Για οποιοδήποτε αέριο, το πηλίκο 
Tn

VP




 παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. 

Απάντηση : Σωστό. Από τον τύπο της καταστατικής εξίσωσης PV = nRT παρατηρούμε ότι το πηλίκο  
   P .V / nT είναι το R που είναι πάντα σταθερό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες P, T. 
 
 

 7. Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο μεταβλητού όγκου σε ορισμένη θερμοκρασία. Αν η πίεση του 
δοχείου αυξηθεί, σε σταθερή θερμοκρασία, η ποσότητα του αερίου θα αυξηθεί, επειδή είναι ανάλογη 
της πίεσης από την καταστατική εξίσωση.  
Απάντηση : Λάθος. Από τον τύπο της καταστατικής εξίσωσης PV = nRT παρατηρούμε ότι αν αυξηθεί η 

πίεση θα μικρύνει ο όγκος του δοχείου, ενώ η ποσότητα του αερίου δεν πρόκειται να αυξηθεί εκτός αν 
προσθέσουμε εμείς.  

 
 

 8. Η αναλογία των όγκων δύο αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι ίση με 
την αναλογία των mol μορίων των αερίων αυτών. 
Απάντηση : Σωστό. Προκύπτει γράφοντας την καταστατική εξίσωση για τα δύο αέρια και διαιρώντας κατά 

μέλη. 
  
 

  P . V1 = n1 R T     (1) 
  P . V2 = n2 R T    (2) 

 
2

1

VP

VP




= 
RTn

RTn

2

1   
2

1

V

V
= 

2

1

n

n
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 9. Αν διπλασιάσουμε τον όγκο ορισμένης ποσότητας ενός αερίου με σταθερή τη θερμοκρασία, η 
πίεσή του θα διπλασιαστεί. 
Απάντηση : Λάθος. Από τον τύπο της καταστατικής εξίσωσης PV = nRT παρατηρούμε ότι η πίεση και ο 

όγκος είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι η πίεση θα γίνει η μισή. 
 

 10. Για να διπλασιάσουμε ταυτόχρονα τον όγκο και την πίεση ορισμένης ποσότητας ενός αερίου 
θα πρέπει να διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία Τ. 
Απάντηση : Λάθος. Από τον τύπο της καταστατικής εξίσωσης PV = nRT παρατηρούμε ότι θα διπλασιαστεί 

το γινόμενο Ρ . V. 
 

 11. Αν διπλασιάσουμε τη θερμοκρασία Τ ορισμένης ποσότητας αερίου διατηρώντας σταθερή την 
πίεσή του, η πυκνότητά του θα υποδιπλασιαστεί. 
Απάντηση : Σωστό. Η θερμοκρασία και η πυκνότητα είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα  

ρ = 
R

MB . 
T

P
 

 
  Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 

 1. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ο:16, Ν:14. 
ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
Απάντηση : Για να έχουν συγχρόνως την ίδια μάζα (m), πίεση (P), όγκο (V) και  

θερμοκρασία (T) οι ενώσεις θα πρέπει να έχουν το ίδιο ΜΒ :  P . V = 
BΜ

m
 RT 

Έτσι τα ζευγάρια είναι :  CO2  C3H8  με ΜΒ = 44,     και N2  CO με ΜΒ = 28  
 

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

 Α. 22,4L     Β. 11,2L     Γ. 17cm3     ∆. 18cm3     Ε. 1cm3 
 

   2)Ο όγκος 1mol υδρατμών σε θερμοκρασία 273°C και πίεση 0,5αtm είναι ...89,6 L... Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας. 
 
Απάντηση : 1) Δ  
2)Αντικατάσταση των τιμών στην καταστατική εξίσωση P . V = n . R . T. 
P=0,5 atm  V= ;         n= 1mol  R = 0,082 L. . atm /(mol . Κ)     T= (273  273)Κ  V  89,6 L  

 
 3. i)  1mol Η2S σε θερμοκρασία 273°C και πίεση 0,5αtm έχει μάζα: 

 Α. 8,5g   Β. 136g  Γ. 17g   ∆. 34g 
και καταλαμβάνει όγκο: 
 Α. 44,8L  Β. 22,4L  Γ. 11,2L  ∆. 89,6L 
Βάλτε σε κύκλο τα γράμματα που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις. 
ii) Αιτιολογήστε την επιλογή σας για κάθε μία από τις δύο ερωτήσεις. 
 
Απάντηση :  
i) Σωστή απάντηση είναι το Δ.  
 Το 1 mol ζυγίζει πάντα όσο το ΜΒ, δηλαδή ΜΒ H2S = 34.  
 
ii) Για να βρούμε τον όγκο αντικαθιστούμε τις τιμές στην καταστατική εξίσωση PV = nRT      
   0,5 atm . V = 1 mol . 0,082 L . atm / (mol . K) . 546 K    V = 89,6 L.  
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 4. Το μόριο του CO είναι 28 φορές βαρύτερο από το 1/12 της μάζας του ατόμου 12
6C. 

i) 1mol CO σε πρότυπες συνθήκες έχει όγκο ...22,4...L, μάζα ...28....g και  

πυκνότητα ............ ρ = 
V
m

 = 
22,4

MB
.....1,25  g/L. 

 
 

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

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

Απάντηση : Από τον τύπο της πυκνότητας ρ = 
RT

MBP 
 έχουμε :  

ρ1 = 
500

1




R
 και ρ2 = 

273

2




R
 και σε STP ρ = 

273

ΜΒ1




R
 οπότε ισχύει ρ1   ρ   ρ2.  

 
 
 5. 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. 
 

Απάντηση :  
Το αέριο θα καταλαμβάνει διπλάσιο όγκο, δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία του άρα η πίεση του θα γίνει η 

μισή και η πυκνότητα η μισή, που αποδεικνύονται από τους τύπους :  
 

    P1V = nRT 
    P2

 . 2V = nRT    P2 = 
2
1P

 

 
 

    ρ1 = 
RT

P1  

 

    ρ2 = 
RT

P

2

ΜΒ1  

 

   ρ2 = 
2

1  

 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-Μ.ΚΟΥΛΙΦΕΤΗΣ 114 
 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 
 

P . V = n . R . T      ή      P . V = 
MB

m
 RT 

 

 Πίεση P σε αtm : 1 αtm = 76 cm Hg = 760 mmHg = 760 Torr 
 

 Όγκος V σε L : 1 L = 1 dm3 = 1000 cm3 =  10-3 m3   (1 m3 = 1000 L) 
  

 n : αριθμός mol  
 

 Μάζα m σε g : 1 g = 1000 mg = 10-3 kg    (1 tn = 1000 kg = 10-6 g) 
 

 R : 0,082 
Kmol

atmL



 

 

 Θερμοκρασία T σε Κelvin  Τ(Κ) = θ(οC) + 273 
 

 Πυκνότητα ρ : g/L για αέρια 

 

 ΜΒ (Μr) : g/mol 

 
 

 
 

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
 
1. Εύρεση μοριακού βάρους (ΜΒ) αερίου  
 

P . V = n . R . T  P . V = 
BΜ

m
 RT  P . V . ΜΒ = m . R .T   MB = 

VP

TRm




(g/mol) 
 
(1) 

 
2. Εύρεση πυκνότητας (ρ) αερίου 
 
 Ισχύει : m = ρ . V  (2) 

 P 
.
 V = n 

.
 R 

.
 T  P 

.
 V = 

BΜ

m
 RT  

( )2
  P 

.
 V = 

BΜ

V ρ
 R 

. T  ρ = 
R

MB . 
T

P
 (g/L) 

 
(3) 

 
0   Από τη σχέση (3) φαίνεται ότι η πυκνότητα ενός αερίου είναι ανάλογη της πίεσης και αντιστρόφως 

ανάλογη της θερμοκρασίας. 
0    Για το ίδιο αέριο και σε διαφορετικές συνθήκες : 
 

 ρ1 = 
R

MB
 

1

1

T

P
   και   ρ2 = 

R

MB

2

2

T

P
 διαιρώντας κατά μέλη : 

2

1




 = 
2

1

P

P
 . 

1

2

T

T
 

 
0    Για διαφορετικά αέρια Α και Β στις ίδιες συνθήκες : 
 

 ρΑ = 
R

MB P
T

  και   ρB = 
R

MB P
T

 διαιρώντας κατά μέλη :  
B

A




= 




MB

MB
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ  
 
1. Πόσα μόρια υπάρχουν :  
α) σε 3 L υδρατμών σε πίεση 2,05 αtm και θερμοκρασία 227oC,   
β) σε 3 L νερού, με πυκνότητα ρ=1 g/mL ; 
 

 Λύση :  
 

α) Εφαρμόζουμε καταστατική εξίσωση : 

 P . V = n . R . T  n = 
RT

VP 
 = 

 K
Kmol

atmL
Latm

227273082,0

305,2







 = 0,15 mol  

 
 και αριθμός μορίων = 0,15 . ΝΑ = 0,15 . 6,02 . 1023 = 0,903 . 1023  μόρια.  
 

β) m = ρ . V  m = 1 g/mL . 3000 mL = 3000 g 
 

 αρ. mol = 
MB

m
= 

18

3000
 = 

6

1000
mol ,  

 οπότε ο αριθμός μορίων θα είναι : 
1000

6
 6,02 . 1023 = 1,0033 . 1026 μόρια 

2. Ποιος όγκος CO2 σε  STP περιέχει τον ίδιο αριθμό ατόμων οξυγόνου με 820 cm3  SO3 σε πίεση  4 
αtm  και θερμοκρασία 127oC ; 

 
 Λύση : 
 Εφαρμόζουμε καταστατική εξίσωση για το SO3 : 
 

 P . V = n . R . T  n = 
RT

VP 
= 

 K
Kmol

atmL
Latm

273127082,0

82,04







 = 0,1 mol  

 
 Στο 0,1 mol SO3 θα περιέχονται  0,3 ΝΑ άτομα οξυγόνου. 
 
 Για το CO2 :  
 
 1 mol  22,4 L (STP) περ. 2 ΝΑ άτομα οξυγόνου 
         x ;            0,3 ΝΑ άτομα 

 
 x = 3,36 L CO2 

 
 
3. ∆ύο αέρια Α και Β βρίσκονται σε χωριστά δοχεία. Η μάζα του αερίου Α είναι τριπλάσια από τη 

μάζα του αερίου Β και επίσης ΜΒΑ = 2 . ΜΒΒ.  
  Αν τα δύο δοχεία βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία και ο όγκος του δοχείου, στο οποίο βρίσκεται 

το Β είναι τριπλάσιος από τον όγκο του δοχείου που βρίσκεται το Α, να βρεθεί ο λόγος των πιέσεων 
που ασκούν τα δύο αέρια στα τοιχώματα των αντίστοιχων δοχείων.  

  
 Λύση : 
 
 Θα έχουμε mΑ = 3 . mB,  ΜΒΑ = 2 . ΜΒΒ  και VB = 3 . VΑ  

  Καταστατική εξίσωση για το αέριο Α : PΑ .VΑ = nΑ
.
 R . T  PΑ 

. VΑ = 

A

A

MB

m
RT (1) 

  Καταστατική εξίσωση για το αέριο Β : PB 
. VB = nB 

.
 R 

.
 T  PB 

. VB = 

B

B

BΜ

m
 RT  (2) 
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Διαιρώντας κατά μέλη τις (1) και (2) προκύπτει : 
 

 
BB

AA

VP

VP




= 
RTMBm

RTMBm

AB

BA




  
BB

AA

VP

VP




 = 
AB

BA

MBm

MBm




   (3)  

 
 Αντικαθιστούμε στην (3) τις σχέσεις μεταξύ των μαζών, των ΜΒ και των όγκων των δοχείων των Α και Β, 

σύμφωνα με την εκφώνηση :   
  

 
AB

AA

VP

VP

3


= 
BB

BB

MBm

MBm

2

3




  
B

A

P

P
 = 

2

9
 

 
4. α) Ποια θα είναι η πυκνότητα του οξυγόνου σε πίεση 1,23 αtm και θερμοκρασία  127oC ;  
 β) Σε ποια θερμοκρασία η πυκνότητα θα γίνει 1 g/L, αν η πίεση παραμείνει σταθερή   
 
 Λύση : 
α) Από την καταστατική εξίσωση καταλήγουμε στον τύπο της πυκνότητας : 
 

 P . V = n . R . T  P . V = 
MB

m
 R 

.
 T  P . V = 

MB

Vρ
R . T  P = 

MB


R 

.
 T  

 

  ρ = 
R

MB . 
T

P
  ρ = 

K

atm

Kmol

atmL
molg

400

23,1

082,0

/32





  ρ = 1,2 g/L. 

 
β) Για το δεύτερο σκέλος, λύνουμε τον τύπο της πυκνότητας ως προς θερμοκρασία :   
 

 ρ΄ = 
R

MB . 
T

P
 Τ΄ = 

R

MB . 


P
 = 

Kmol

atmL
molg




082,0

/32 .

ltgr

atm

/1

23,1
  Τ΄ = 480 Κ 

 
 και θ΄ = Τ΄ - 273, δηλαδή  θ΄ = 207οC. 

 
5. Ορισμένη ποσότητα αερίου έχει όγκο 8,4 L και πίεση 2,8 αtm.  
    Αν ο όγκος αυξηθεί μέχρις ότου η πίεση γίνει 0,70 αtm, να βρεθεί ο νέος όγκος τον αερίου, αν η 
θερμοκρασία παραμένει σταθερή. 

 
 Λύση : Έχουμε P1 = 2,8 atm,  V1 = 8,4 L  
 και  P2 = 0,7 atm,  V2 = ;     θερμοκρασία Τ = σταθ. 
 

P1V1 = n . R . T     (1) 
P2

 V2 = n . R . T    (2)   διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
22

11

VP

VP
 = 

nRT

nRT
   V2 = 33,6 L  

 
6.Η πίεση στο λάστιχο ενός αυτοκινήτου είναι 2,2 αtm στους 21°C.  
    Μετά από ταξίδι μιας ώρας η πίεση αυξάνεται σε 2,5 αtm.  
    Υποθέτοντας ότι ο όγκος δε μεταβάλλεται, να βρεθεί η θερμοκρασία του αέρα στο λάστιχο.  
 
 Λύση : Έχουμε P1 = 2,2 atm,  T1 = (21 + 273) K = 294 K 
 και  P2 = 2,5 atm,  T2 = ;        όγκος V = σταθ. 
 

P1V = n . R . T1     (1) 
P2

 V = n . R . T2    (2)   διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
VP

VP

2

1  = 
2

1

nRT

nRT
   T2 = 335,2 K  

 
 Οπότε η θερμοκρασία του αέρα στο λάστιχο γίνεται (335,2 - 273) = 62,2οC 
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7. Ένα αέριο έχει όγκο 56 mL σε θερμοκρασία 127°C και πίεση 570 mmHg.  
         Ποιος είναι ο όγκος αυτού του αερίου σε STP ;        
   
 Λύση :  
     Έχουμε V1 = 56 mL = (56 / 1000) L = 0,056 L,  
   T1 = (127 + 273) K = 400 K 
 P1 = 570 mmHg = (570 / 760) atm = 0,75 atm  
 Ζητάμε τον όγκο V2 σε STP   δηλαδή   P2 = 1 atm,  T2 = 273 K  
 

P1V1 = n . R . T1     (1) 
P2

 V2 = n . R . T2    (2) διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
22

11

VP

VP
 = 

2

1

nRT

nRT
  V2 = 0,0287 L = 28,7 mL   

 
 Δηλαδή ο όγκος σε STP είναι 28,7 mL.  
 
8. Ποιος είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν 12 g οξυγόνου σε 27°C και πίεση 0,52 αtm ; 

 
 Λύση :  
 Έχουμε P = 0,52 atm,   V = ;    n = 12 / 32 mol,    R = 0,082 L . atm / (mol . K),  T = (27 + 273) K 
 Λύνουμε την καταστατική εξίσωση PV = nRT  V = 17,74 L  
 
9. Ένα μπαλόνι είναι γεμάτο με ήλιο (He) και έχει όγκο 66 L σε  
    P = 1,0 αtm και θερμοκρασία 27°C. 
     Το μπαλόνι αφήνεται ελεύθερο και φτάνει σε υψόμετρο όπου η πίεση είναι 380 mmHg και η 
θερμοκρασία -23°C.  

    Ποιος θα είναι ο όγκος του μπαλονιού σ' αυτό το υψόμετρο ; 
 
 Λύση : 
    Έχουμε P1 = 1 atm,       V1 = 66 L,           T1 = (27 + 273) K = 300 K 
 και  P2 = (380 / 760) atm = 0,5 atm,    V2 = ;        T2 = (273 - 23) = 250 K 
 

P1V1 = n . R . T1     (1) 
P2

 V2 = n . R . T2    (2)   διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
22

11

VP
VP

 = 
2

1

nRT
nRT

   V2 = 110 L  

  
10. Πόσα μόρια υπάρχουν σε φιάλη όγκου 2 L που περιέχει αέριο X σε 127°C και πίεση 700 mmHg. 

 
 Λύση :  
 Έχουμε P = (700 / 760) atm,   V = 2 L,     n = ;      R = 0,082 (L . atm) / (mol . K),   T = (127 + 273) K 
 Λύνουμε την καταστατική εξίσωση PV = nRT  n = 0,056 mol. 
 Άρα ο αριθμός μορίων του αερίου Χ είναι 0,056 . ΝΑ μόρια.  

 
 11. Να υπολογίσετε: 

 i) τον όγκο που καταλαμβάνουν 5,6g CO: 

α) σε πρότυπες συνθήκες 

β) σε θερμοκρασία 227 °C και πίεση 380mmHg 

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 θερμοκρασία 227 °C και πίεση 

570mmHg. 

∆ίνονται τα ατομικά βάρη των στοιχείων: C:12, Ο:16. 
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  Λύση :  ΜΒ CO = 12 +16=28.  
i)Εύρεση του όγκου του CO 
α)Σε πρότυπες συνθήκες : 
 

Τα 28g CO            1mol           22,4 L. 
Τα  5,6g CO                                  x ;  

 
        x =  4,48  L     

 
β) Σε διαφορετικές από τις πρότυπες συνθήκες εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση : 

  P V=   
MB
m

R T  (1)    

atm
mmHg

760

mmHg380
 V= 

mol
g

28

g6,5
 0,082 

Kmol
atmL



 (227 +273)Κ   V = 16,4 L.  

ii)Εύρεση της πυκνότητας του CO  

α)Σε πρότυπες συνθήκες :  ρ = 
V
m

  (2)    ρ = 
L48,4
g6,5

= 1,25 g/L.  

β)Σε διαφορετικές από τις πρότυπες συνθήκες εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση : 

  Ισχύει : ρ = 
V
m

  (2) 

 P 
.
 V = n 

.
 R 

.
 T     P 

.
 V = 

BΜ

m
 RT   

( )2
   P 

.
 V = 

BΜ

Vρ
 R 

. T   ρ = 
MB
R

. 
P
T

 (g/L) 
 
(3) 

 

  Από τη σχέση  (3)    ρ  = 

K
Kmol

atmL
atm

mmHg
mmHg

mol

g

)227273(082,0

760

380
28








 = 0,341 g/L. 

 
iii)Εύρεση του αριθμού των μορίων που περιέχονται σε 4,1 L CO σε διαφορετικές από τις πρότυπες 

συνθήκες, οπότε εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση : 
 

  P V= n R T (1)   n =  

K
Kmol

atmL

L

atm

mmHg
mmHg

)227273(082,0

1,4
760

570





 = 0,075 mol.  

 
 
 
 

Το 1 mol  CO   περιέχει                      ΝΑ μόρια 
Τα     n=0,075 mol                                  x ;  

 
x = 0,075 ΝΑ μόρια . 

 
 
 

 

 12. Σε δοχείο σταθερού όγκου 16,4L βρίσκεται ένα αέριο χημικό στοιχείο Α σε θερμοκρασία 
227°C και πίεση 950 mmHg.  

Το αέριο αυτό έχει μάζα 1 g και αποτελείται από 6,021023 άτομα. Να υπολογίσετε: 
α) το μοριακό βάρος 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. 
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Λύση :   
α)Εύρεση του MB του αέριου στοιχείου Α με την καταστατική εξίσωση :  

  P V=
MB
m

RT  

atm

mmHg
mmHg

760

950
16,4 L = 

MB

g1
0,082 

Kmol

atmL




 (227 +273)Κ  ΜΒ = 2   

 
β) Εύρεση του αριθμού μορίων του αερίου Α που περιέχονται στο δοχείο  
 
Το 1  mol  αερίου Α έχει  μάζα  Μ.Β.g =  2 g  και περιέχει    ΝΑ μόρια  
                                                                1g  αερίου Α                  x; 

 
        x = 0,5   ΝΑ μόρια  

 
  Τα μόρια που περιέχονται είναι : x = 0,5   ΝΑ μόρια =0,5 . 6,02  . 1023= 3,01 . 1023 μόρια.  
 
γ) Εύρεση του αριθμού ατόμων που αποτελούν το μόριο του αερίου Α 
 
                                         Το 1g  του αερίου Α περιέχει 6,02  . 1023 =  ΝΑ άτομα 
Το 1  mol  αερίου Α έχει  μάζα  Μ.Β.g =  2 g  και περιέχει             x ; άτομα 

 
  

 
  x = 12,04 . 1023 = 2 ΝΑ άτομα.  
 
  Δηλαδή το 1 μόριο αερίου Α  περιέχει 2 άτομα, έχει ατομικότητα 2 και είναι το Η2.  
 
δ) Εύρεση της πίεσης   

  P V= n R T  P   16,4 L = 0,5mol  0,082 
Kmol

atmL



  (27 +273)Κ     P =  0,75 atm.  

 
 13. Ορισμένη ποσότητα CO2 έχει όγκο 600 cm3 σε πίεση 4,1 αtm 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 4,1 αtm και θερμοκρασία 27°C. 
∆ίνονται οι ατομικές μάζες: C:12, Ο:16. 
 
  Λύση :  
α) Εύρεση μάζας CO2 και αριθμού mol ατόμων C 
  Για το CO2: MB=44,   όγκος     V=600 cm3=0,6 L,  απόλυτη θερμοκρασία  Τ=273+27=300 Κ. 
  Επειδή έχουμε διαφορετικές από τις πρότυπες συνθήκες εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση :   

       P V= n R T   n = 

K
Kmol

atmL
Latm

300082,0

6,01,4





 = 0,1 mol. 

 

Tα 44g CO2        1  mol    περ.                   1 mol ατόμων C 
         x g              0,1 mol   CO2          περ. ψ ;  mol ατόμων C 

 
 x = 4,4 g     ψ = 0,1 mol ατόμων C 

 

β) Εύρεση όγκου  σε πρότυπες συνθήκες (STP) 
  

Το 1  mol  CO2  καταλαμβάνει                     22,4 L 
       0,1 mol   CO2                                         x; 

 
        x =  2,24 L 

 

 
 
γ)Εύρεση της πυκνότητας του CO2 

i)Σε πρότυπες συνθήκες :     ρ = 
V

m
     ρ = 

L

g

24,2

4,4
 =  1,96 g/L.  
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ii)Σε διαφορετικές από τις πρότυπες συνθήκες εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση : 

  Ισχύει : ρ = 
R

MB . 
T

P
 (g/L)    ρ  = 

K
Kmol

atmL

atm
mol

g

)27273(082,0

1,444







 = 7,33 g/L.  

 
 14. Μία αέρια χημική ένωση Α που αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο (υδρογονάνθρακας) 
έχει πυκνότητα σε STP, 2,5 g/L. 

α) Ποιο είναι το μοριακό βάρος αυτού του υδρογονάνθρακα Α; 
β) Πόση είναι η πυκνότητα του υδρογονάνθρακα αυτού σε πίεση 2αtm 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; 
  Ατομικές μάζες: C:12, Η:1. 
 

  Λύση :  
α) Εύρεση του μοριακού βάρους του υδρογονάνθρακα Α.  

  Από τον τύπο της πυκνότητας ρ = 
V

m
 (1) σε STP  και για 1 mol , έχουμε :  

  V = 22,4 L  (1)    ρ = 
L4,22

ΒΜ
  Μ.Β. = 2,5 g/L 22,4 L    MB = 56  

 

β) Εύρεση της πυκνότητας. 
  Σε  διαφορετικές από τις πρότυπες συνθήκες εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση και για την πυκνότητα 

ισχύει : ρ = 
MB
R

. 
P
T

   ρ  = 

K
Kmol

atmL
mol

g
atm

)27273(082,0

562







   ρ =  4,55 g/L. 

 

γ) Εύρεση του μοριακού τύπου του υδρογονάνθρακα Α.  
  Ο ΜΤ της ένωσης θα έχει τη μορφή: C4Hx. Έτσι θα έχει ΜΒ = 4  12 + x  1  =  48+x.  
  Οπότε Μ.Β. =56 = 48+x x = 8, άρα ΜΤ C4H8.  
δ) Εύρεση μάζας C και H :  
 

 Σε  56   g C4H8      περ.   48 g C    και  8 g Η 
Σε 100 g C4H8        περ.     x; g  C    και  ψ ; g H  

 
 x = 85,71 g C           ψ = 14,29 g H 

 
 15. 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 0,8 αtm. 
∆ίνεται το ατομικό βάρος του οξυγόνου: 16. 
 
  Λύση :  
ΜΒ = 32, Τ = 273 + 27 = 300 Κ 
 

α) Εύρεση της πίεσης του οξυγόνου :  
 

P1 V= 
MB
m

 R T  P1  16,4 L = 

mol

g
g

32

16
0,082 

Kmol

atmL




 300 K    P1 = 1,5 atm. 

 
β)Eύρεση θερμοκρασίας του οξυγόνου : 
 

 P2 V = 
MB
m

 R T  0,8 atm 16,4 L = 

mol

g
g

32

16
0,082 

Kmol

atmL




 T    Τ =   320 K. 

Οπότε σε  βαθμούς Κελσίου     θ = 320 – 273 = 47C.  
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 16. Ένα ισομοριακό αέριο μίγμα υδρογόνου και αζώτου έχει μάζα 12g. 
α) Υπολογίστε τον αριθμό των mol και τη μάζα του κάθε συστατικού του αερίου αυτού μίγματος. 
β) Το μίγμα αυτό εισάγεται σε ένα δοχείο ∆ και ασκεί πίεση 0,82 αtm σε θερμοκρασία 47 °C. Πόσος 
είναι ο όγκος του δοχείου ∆; 

  ∆ίνονται τα ατομικά βάρη των στοιχείων: Η:1, Ν:14. 
 
Λύση :         
 Για το Η2  : ΜΒ=2,    για το Ν2   : ΜΒ=28. 
Ισομοριακό μίγμα σημαίνει ίσα mol. Έστω α mol Η2 και α mol Ν2,  
 
 α) Εύρεση αριθμού mol και μάζας  
Η μάζα του μίγματος :  2α + 28α  = 12  30α  = 12   α = 0,4 mol 
Οπότε τα συνολικά mol του μίγματος είναι 0,4 + 0,4 = 0,8mol  
και η μάζα Η2 : 0,4  2  = 0,8 g   και Ν2 : 0,4  28  = 11,2 g 
 
β)Εύρεση του όγκου του δοχείου σε διαφορετικές συνθήκες από τις STP 

 P V = nολ R T  0,82 αtm V = (0,4 + 0,4) mol 0,082 
Kmol

atmL



 (47 + 273) Κ  V = 25,6 L. 

 
 17. Ένα αέριο μίγμα οξυγόνου – αζώτου μάζας 14,8 g έχει όγκο 11,2 L σε πρότυπες συνθήκες. 
α) Πόση είναι η μάζα και ο όγκος του κάθε αερίου σε STP που περιέχεται στο μίγμα; 
β) Πόση είναι η πυκνότητα του μίγματος αυτού σε θερμοκρασία 47°C και πίεση 8,2αtm; 
γ) Να εξηγήσετε πως μπορούμε να διπλασιάσουμε την πυκνότητα του μίγματος αυτού χωρίς να 
μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία του. 

Ατομικές μάζες: Ο:16, Ν:14. 
 

Λύση :  
Για το Ο2 : ΜΒ = 32,  για το Ν2 : ΜΒ = 28.  
Έστω ότι στο μίγμα περιέχονται α mol Ο2 και β mol Ν2. Ισχύουν:  
Μάζα μίγματος :  32 α + 28 β = 14,8  (1)  
Όγκος μίγματος : 22,4 α + 22,4 β = 11,2  (2)  
Από τις (1) και (2) έχουμε: α=0,2 και β=0,3,  nολ=0,5 mol. 
 

α) Εύρεση μάζας και όγκου κάθε αερίου σε STP 
 Άρα για το Ο2 : m1 = 0,2  32 = 6,4 g,    V1 = 0,2  22,4 = 4,48 L,  
για το Ν2 :   m2 = 0,3  28 = 8,4 g,     V2 = 0,3  22,4 = 6,72 L. 
 

β) Εύρεση πυκνότητας σε συνθήκες διαφορετικές από τις STP. 
 Eύρεση του όγκου του μίγματος σε αυτές τις συνθήκες  

P V = nολ R T  8,2 atm V= (0,2 + 0,3) mol 0,082 
Kmol

atmL




 (47 + 273) Κ  V = 1,6 L. 

ρ = 
V
m

=
L6,1
g8,14

 = 9,25 g/L. 

γ) Εξήγηση για τον διπλασιασμό της πυκνότητας. 
  Για να μεταβάλλουμε την πυκνότητα του μίγματος, χωρίς ν’ αλλάξουμε την θερμοκρασία, χρησιμοποιούμε 

τους τύπους :  

  P V = (α + β) RT    V = 
P

)R( Τβα 
  (1) 

  Aπό την πυκνότητα  και την (1) έχουμε :  ρ = 
V
m

 = 

P

RT
m

)(  
  = 

RT

Pm

)βα( 


 (2) 

  Θέλουμε  ρ΄ = 2ρ  χωρίς να αλλάξουμε την θερμοκρασία τότε από τον τύπο (2)  P ΄ = 2P  δηλαδή να 
διπλασιάσουμε την πίεση. Άρα Ρ΄ = 2 . 8,2 αtm = 16,4 αtm.  
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 18. Αέριο μίγμα 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 μίγμα 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 μίγμα.  

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

Λύση :   
Για το CO2   : ΜΒ = 44, για το C3H8   : MB = 44.  
Έστω ότι στο μίγμα περιέχονται α mol CO2 και β mol C3H8.  
 
α)Υπολογισμός mol και όγκου μίγματος  
 Ισχύει : 44 α + 44 β = 22   (α+β) = 0,5 (1). Άρα nολ=0,5 mol. 
 
Ο όγκος του μίγματος σε  STP  είναι: V= (α+β) 22,4 = 0,5  22,4 = 11,2 L. 
 
β) Εύρεση  της σύστασης του μίγματος : 
Μίγμα : PV = ( α+β) RT (1) 

C3H8 :   4
P

V =   β RT (2) 

Διαιρούμε κατά μέλη : 
)2(
)1(

: 
V4/P

VP



 = 
TRβ

TR)βα(



   
1
4

 = 
β
5,0

   

β= 0,125 mol  και α = 0,5 - 0,125 = 0,375mol   
Oπότε το CO2 : 0,375  44g = 16,5g  και το C3H8 :  0,125  44 g = 5,5 g 
 
ΜΒΑ : ΜΒΒ.                        [Απ. 1 : 8] 

6ΜΙΓΜΑΤΑ 
 
  Θεωρούμε αγνώστους τους αριθμούς mol  
των συστατικών του μίγματος και καταλήγουμε  
σε σύστημα ν  εξισώσεων με ν  αγνώστους. 
 
 Έστω α mol αερίου Α και β mol αερίου Β. Τότε :  
 
 Μάζα μίγματος : mμιγμ = α . ΜΒΑ + β . ΜΒΒ g  
 
 Όγκος μίγματος : στις πρότυπες συνθήκες (STP) : Vμιγμ = (α + β) 22,4 L   
                              Γενικά : P . Vμιγμ = (α + β) RT 
 
 Πίεση μίγματος (Pολ) : Θα ισχύει Pολ 

. V = (α + β) RT 
 
 Επίσης : 
 

αναλογία μορίων = αναλογία mol  
 

αναλογία mol = αναλογία όγκων (με P, T = σταθ.)  
 

αναλογία mol = αναλογία πιέσεων (με V, T = σταθ.)  
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19. Μίγμα SO2 και SO3 ζυγίζει 40 g και καταλαμβάνει όγκο 13,44 L (STP). 
  Ποια η σύσταση του μίγματος ;  
    
  Λύση :  
 Έστω α  mol SO2  και β mol SO3 στο μίγμα. 
 Από τη μάζα του μίγματος : 
 
 α . MBSO2

 + β . MBSO3
= 40  64α + 80β = 40   (1)  

 Από τον όγκο του μίγματος (STP) : 
 α . 22,4 + β . 22,4 = 13,44  22,4 (α + β) = 13,44  α + β = 0,6    (2) 
 
 Από τις (1), (2)   α = 0,5 mol,  β = 0,1 mol. 
 
 Άρα, η σύσταση του μίγματος θα είναι :  
 mSO2

 = 0,5 . 64 g = 32 g, mSO3
 = 0,1 . 80 g = 8 g.  

 
20. Ισομοριακό μίγμα CO2 και CO ζυγίζει 14,4 g. Να βρεθεί η μάζα του οξυγόνου που περιέχεται στο 
μίγμα. 

 

 Λύση :  
0  Ισομοριακό μίγμα είναι εκείνο που περιέχει ίσους αριθμούς μορίων από τα συστατικά του, άρα και ίσους 

αριθμούς mol.  
 Τότε θα έχουμε α mol CO2 και α mol CO. 
 Για τη μάζα του μίγματος : α . 44 + α . 28 = 14,4  72α = 14,4, δηλ. α = 0,2 mol. 

 Στα 0,2 mol CO2  0,2 . 2 = 0,4 mol ατόμων οξυγόνου, δηλαδή 0,4 . 16 = 6,4 g Ο2 

 Στα 0,2 mol CO   0,2 . 1 = 0,2 mol ατόμων οξυγόνου, δηλαδή 0,2 . 16 = 3,2 g Ο2. 

 Η συνολική μάζα του οξυγόνου στο μίγμα θα είναι 9,6 g.  

 
21. Μίγμα CO και CO2 περιέχει τα συστατικά του με αναλογία mol 3 : 1 αντίστοιχα.  Να καθοριστούν 
η % v/v και η % w/w σύσταση του μίγματος.  

 
 Λύση :  
 Από την υπόθεση Αvogαdro η αναλογία όγκων είναι και αναλογία mol. 
 Οπότε και η % σύσταση σε mol είναι και % v/v σύσταση. 
 
 Έστω α mol CO2 στο μίγμα. Τότε θα έχουμε 3α mol CO.  
  

Στα α + 3α = 4α mol μίγματος    α mol CO2  και  3α mol CO 
            100 mol                                         x1

 ;              x2 ; 
 

 
 Οπότε προκύπτει  CO : x1 = 75% v/v και CO2 :  x2 = 25% v/v 
 

Στα 3α . 28 + α . 44 g μίγματος περιέχονται 3α . 28 g CO και  α . 44 g  CO2 
  100 g                                                         x3 ;                           x4 ; 

 

 
 Οπότε προκύπτει CO : x3 = 65,62% w/w και CO2 : x4 = 34,38 % w/w CO2.  
 
22. Μίγμα SO2 και SO3 ζυγίζει 22,4 g και περιέχει 12,8 g οξυγόνου. 
 α) Ποια η σύσταση του μίγματος σε  mol ;   β) Ποια η κατά βάρος σύσταση; 
 γ) Ποια η % κατά βάρος σύσταση ;  δ) Ποια η % σε mol σύσταση ;  
  ε) Ποια η % v/v σύσταση ;  στ) Ποια η πυκνότητα του μίγματος (STP) ;  
  ζ) Ποια η πυκνότητα του μίγματος σε P =2 αtm και θ = 227οC ; 
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Λύση :  
α) Έστω α mol SO2 και β mol SO3 στο μίγμα.  MBSO2

= 64 και MBSO3
= 80  

 mμιγμ = mSO2
 + mSO3

  64α + 80β = 22,4   (1) 
 

1 mol  SO2   περ.                 32 g οξυγ. 
α mol                       ; = 32α g οξυγ. 

 

 

1 mol  SO3   περ.           48 g οξυγ. 
β mol                               ; = 48β  g οξυγ. 

 

 

 m οξυγον = 12,8  32α + 48β = 12,8   (2) 
 

    Από τις (1), (2)  α = 0,1 mol, β = 0,2 mol 
 
 

β) mSO2
 = 0,1 . 64 g = 6,4 g   και   mSO3

 = 0,2 . 80 g = 16 g 

 
 

γ) Σε 22,4 g μίγματος περ. 6,4 g SO2 και 16 g SO3 
          100 g                      x1 ;          x2 ; 

 

   x1 = 28,6 g SO2 ή 28,6% w/w SO2 ,   x2 = 71,4 g SO3 ή 71,4% w/w SO3  
 
 
 
δ) Σε 0,1 + 0,2 = 0,3 mol μιγμ. περ. 0,1 mol SO2 και 0,2 mol SO3 

  100 mol                                  ψ1 ;                 ψ2 ; 
 

 ψ1 = 33,33 mol SO2 ή 33,33% σε mol SO2 
 ψ2 = 66,67 mol SO3 ή 66,67% σε mol SO3 

 

 
 

ε) Σε P, T = σταθ. η % σε mol σύσταση θα συμπίπτει με την % v/v σύσταση, 
   άρα θα έχουμε : SO2 : 33,33% v/v και  SO3 : 66,67% v/v 
 
 
 

στ) mμιγμ = 22,4 g  Vμιγμ = (0,1 + 0,2) 22,4 L = 6,72 L  
 

 ρ = 
m
V

 = 
72,6

4,22
 g/L  ρ = 

3

10
 g/L. 

 
 
 

ζ)  mμιγμ = 22,4 g.  
 

   Εφαρμόζουμε καταστατική εξίσωση για να βρούμε τον όγκο του μίγματος :  

 P . Vμιγμ = nολ 
. RT  Vμιγμ = 

P

RTn 
  V = 

atm

K
Kmol

atmL
mol

2

)227273(082,03,0 





  

 

  Vμιγμ = 6,15 L και ρ = 
m
V

 = 
15,6

4,22
 g/L  ρ = 3,64 g/L. 
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 4.3. Συγκέντρωση διαλυμάτων 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1. α) Ποια η διαφορά μεταξύ "1 mol ΝαCl" και 1 Μ ΝαCl" ; 
      β) Μια φιάλη έχει ετικέτα "διάλυμα ΝαCl 0,5 Μ". Μας δίνει πληροφορίες η έκφραση αυτή για την 
ποσότητα του διαλύτη που περιέχεται στη φιάλη ; 

 
2. Ποια η συγκέντρωση σε mol/L του καθαρού νερού ; 
  [Υπόδειξη : C = n/V  και  n = (1000/18 ) mol και V = 1000mL] 
 
3. Έχετε στη διάθεσή σας μια ογκομετρική φιάλη των 100 mL, ένα δοχείο με στερεό ΝαΟΗ, ζυγαριά 
και απεσταγμένο νερό.  
Πώς μπορείτε να παρασκευάσετε διάλυμα ΝαΟΗ 0,5 Μ ; 

 
4. Αν είναι γνωστός ο τύπος της ανάμιξης διαλυμάτων της ίδιας ουσίας :  
  C1V1 + C2V2 = Cτελ (V1 + V2) και ισχύει C1  C2, να δείξετε ότι : C1  Cτελ  C2. 
 
 [ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ : C1  C2  C1V1  C2V1  C1V1 + C2V2  C2V1 + C2V2   
  Cτελ(V1 + V2)  C2 (V1 + V2)  Cτελ  C2. Όμοια αποδεικνύεται C1  Cτελ] 
 
 5. Πώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση (C) ενός διαλύματος όταν το αραιώσουμε ; Αν συνεχίζουμε 
την αραίωση σε ποια οριακή τιμή θα τείνει η τιμή της ; 

  
Απάντηση : Με την αραίωση η συγκέντρωση ενός διαλύματος μειώνεται. Η οριακή τιμή είναι το μηδέν. 

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

  

Απάντηση : Με την εξάτμιση νερού, η συγκέντρωση αυξάνεται μέχρι μια μέγιστη τιμή, όταν το διάλυμα 
γίνει κορεσμένο. 
 
 7. Τρία διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου (NαOH) ∆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 σχετ. ατομικές μάζες των στοιχείων: Nα:23, H:1, Ο:16. 
Απάντηση : 
 α. Δ1 : Σε 100 g Δ1 περιέχονται 20 g NαOH,   
Δ2 : Σε 100 mL Δ2 περιέχονται 20 g ΝαΟΗ,  
Δ3 : Σε 1000 mL περιέχονται 2 mol ΝαΟΗ. 
 

 β. Δ1 : 

 Σε 100 g ή 
15,1

100
mL Δ1 περ. 20 g ή 

40
20

= 0,5 mol ΝαΟΗ  

Σε        1000 mL Δ1                   περ.                        x; mol  

 
 
 x=5,75 M  

 

Δ2 :  

 Σε 100 mL Δ2 περ. 20 g ή 
40
20

=0,5 mol ΝαΟΗ 

Σε 1000 mL περ.                       x; mol  

 
 
 x=5 Μ  

 

Άρα πυκνότερο είναι το διάλυμα Δ1 
 
 8. 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; 
 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ-Μ.ΚΟΥΛΙΦΕΤΗΣ 126 
 
Απάντηση : 
Λόγω εξαέρωσης του νερού η μάζα του διαλύματος συνεχώς μειώνεται ενώ η μάζα της διαλυμένης ουσίας 

μένει σταθερή. Έτσι η συγκέντρωση αυξάνεται. Η συγκέντρωση του διαλύματος θα αυξάνεται μέχρι το διάλυμα 
να γίνει κορεσμένο. Αυτή είναι η οριακή τιμή C0. Η τιμή C0 καθορίζεται από την διαλυτότητα της διαλυμένης 
ουσίας στο νερό. 

 
Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
  

 1. ∆ιάλυμα HCl 0,8 Μ σημαίνει ότι σε ............................  περιέχονται ................... HCl. 
  

 2. Αν αραιώσουμε V1L ενός διαλύματος συγκέντρωσης C1 με V2L νερού, το διάλυμα που προκύπτει 
θα έχει όγκο V = ....V1 + V2....... , o αριθμός mol της διαλυμένης ουσίας που θα περιέχεται σ’ αυτό θα 
είναι n = ....C1V1..... και η συγκέντρωσή του θα είναι  

      C2 = ....
21 VV

n


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

 
 3. Αν αναμείξουμε V1 L διαλύματος NαOH συγκέντρωσης C1 = 0,1 M με V2 L διαλύματος NαOH 
συγκέντρωσης C2 = 0,5 M, το διάλυμα που προκύπτει θα έχει όγκο V = .....V1 + V2...... και 
συγκέντρωση C η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ...0,5 Μ...., ούτε μικρότερη από ...0,1 Μ.. 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

1. Υποθέστε ότι παρασκευάζετε διάλυμα ΝαCl 0,2 Μ σε μια ογκομετρική φιάλη και κατά λάθος σας 
χύνεται λίγο από το διάλυμα που παρασκευάσατε.  

 Τότε η συγκέντρωση του ΝαCl : 
Α. Θα αυξηθεί,   Β. Θα ελαττωθεί,   Γ. Θα παραμείνει η ίδια, 
∆. ∆εν μπορούμε να κρίνουμε.  

 
 2.  ∆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΄ ∆. C1΄  C2΄ 
ιι) 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΄ ∆. C1΄ = C΄ = 2C2΄ 

[Απαντήσεις στην πολλαπλή επιλογή  : 1  Γ, 2  i)  Γ, ii)  Β] 
 
Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 

 1. Τέσσερα διαλύματα ∆1, ∆2, ∆2 και ∆4 έχουν ίδιο όγκο V και συγκεντρώσεις 0,2 Μ, 0,4 Μ, 0,5 Μ 
και 0,8 Μ αντίστοιχα. Να αντιστοιχήσετε κάθε διάλυμα στήλης (Ι) με τον αριθμό mol της διαλυμένης 
ουσίας που περιέχει και περιλαμβάνεται στη στήλη (ΙΙ): 

(Ι) 
 ∆1 

 ∆2  
∆3  
∆4 

(ΙΙ) 
0,08mol 
0,10mol 
0,04mol 

 0,16mol 
  
Απάντηση : 
Δ1  0,04 mol,         Δ2  0,08 mol,           Δ3  0,1 mol,           Δ4   0,16 mol.  

 
Ερωτήσεις διάταξης 
 

1. Να καταταγούν τα διαλύματα κατά αυξανόμενη μάζα διαλυμένης ουσίας : 
 α) 50 g διαλύματος ΝαΟΗ 40% w/w, 
 β) 200 mL διαλύματος KOH 10 % w/w με ρ = 1,1 g/mL, 
 γ) 56 g διαλύματος HCl 28 % w/v με ρ = 1,12 g/mL, 
δ) 400 mL διαλύματος NαΟΗ 1,5 Μ ; 
∆ίνονται ΑΒ : Η = 1,  Να = 23,  Ο = 16.  
 

Απάντηση :  Δ3   Δ1   Δ2   Δ4 
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Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
 
 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
  
 1. Συγκέντρωση διαλύματος ή μοριακότητα κατ’ όγκο (C)εκφράζει την ποσότητα σε γραμμάρια 
της διαλυμένης ουσίας σε 1 L διαλύματος. 
Απάντηση : Λάθος.  
  
 2. Στην αραίωση διαλύματος με νερό ο όγκος και η συγκέντρωση του διαλύματος αυξάνονται.  
Απάντηση : Λάθος.  
  
 3. Ο τύπος που ισχύει για την αραίωση διαλύματος με νερό είναι C1V1 =C2V2 όπου C1, C2 οι 
συγκεντρώσεις του αρχικού και τελικού διαλύματος αντίστοιχα, V1 ο όγκος του αρχικού διαλύματος 
και V2 ο όγκος του νερού που προσθέτουμε. 
Απάντηση : Λάθος.  
  
 4. Ο τύπος που ισχύει για την ανάμειξη διαλυμάτων είναι C1V1  C2V2 = C3 (V1V2) όπου C1, C2, C3 οι 
συγκεντρώσεις των διαλυμάτων και V1, V2 οι όγκοι των αρχικών διαλυμάτων. 
Απάντηση : Σωστό.  
  
 5. Σε ένα διάλυμα που έχει όγκο V(L) και συγκέντρωση C ισχύει ότι  
 CV =  αριθμός mol της διαλυμένης ουσίας. 
Απάντηση : Σωστό.  

 
 6. Όταν αραιώσουμε ένα διάλυμα με προσθήκη διαλύτη, η συγκέντρωσή του θα ελαττωθεί. 
 
Απάντηση : Σωστό. Με την αραίωση ενός διαλύματος η συγκέντρωση του μειώνεται γιατί αυξάνεται ο όγκος 
του. 
 

Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 

 1. i) ∆ιαθέτουμε ένα διάλυμα NαOH (∆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. 
∆ίνονται ΑΒ Να = 23, Ο = 16,  Η = 1, Κ = 39. 
 

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 NαOH και το ΚΟΗ, αντίστοιχα, ίσες με: 
Α. C1 = C/2,  C2 = 2C Γ. C1 = 2C,   C2 = 2C 
Β. C1 = 2C,   C2 = C/2 ∆. C1 = C/2,  C2 = C/2. 
Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Απάντηση : ΜΒ  ΝαΟΗ = 40,  ΜΒ ΚΟΗ = 56.  
i) Για το διάλυμα ΝαΟΗ : 
1000 mL δ/μα    C mol = C  . 40 g NαOH  
100 mL                                     x ;   x = 

1000
10040C 

 g = 4 C % w/v 

 

Για το διάλυμα ΚΟΗ : 
1000 mL δ/μα    C mol = C  . 56 g ΚOH  
100 mL                                     x;   x = 

1000
10056C 

 g = 5,6 C % w/v 

 

 Άρα μεγαλύτερη % w/v έχει το διάλυμα Δ2. 
 

ii) Κάνουμε αραίωση για την κάθε ουσία ξεχωριστά :  
ΝαΟΗ : V . C = 2V . C1    C1 = C/2 
KOH : V . C = 2V . C2    C2 = C/2   άρα σωστό το Δ 
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 2. Ένας μαθητής ανέμειξε στο εργαστήριο διάλυμα NαOH συγκέντρωσης C1 = 0,05Μ με διάλυμα 
NαOH 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. 
 

Απάντηση : i) Πρέπει να απορριφθούν οι τιμές 0,4 Μ  0,04 Μ  0,05 Μ γιατί κατά την ανάμιξη δύο 
διαλυμάτων για την τιμή της νέας συγκέντρωσης C ισχύει :  

0,05 M = C1   C  C2 = 0,2 M 
ii) Από τον τύπο της ανάμιξης των διαλυμάτων έχουμε : C1V1 + C2V2 = C3 (V1  V2)     
   0,05 . V1 + 0,2 . V2  = 0,1 (V1  V2)      0,1 V2 = 0,05 V1     2V2 = V1 δηλαδή V1   V2 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στα ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ με  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
 
1. Nα βρεθεί ο αριθμός mol Η2SO4 που περιέχονται σε 200 mL διαλύματος Η2SO4  0,5 Μ. 

 
 Λύση : 

 0     Γενικά εύρεση αρ. mol διαλυμένης ουσίας, όταν έχουμε έκφραση συγκέντρωση (Μolαrity, Μ) : 
 

   
 

V1 L 
   C1  

 
ή  

 
V1 mL  

     C1 
 

   1000 mL  δ/τος    C1 mol  
1 L δ/τος         C1 mol 
V1           ; = C1V1 mol 

 
V1 mL     ; = 

1000
V11C

 mol 

 

 Δηλαδή : αρ. mol = C . V (σε L) = 
1000

mL) (CV  σε
. 

 Εδώ αρ. mol Η2SO4 = 
1000

0,5200
 = 0,1 mol. 

 
 
2.  Να υπολογίσεις τη συγκέντρωση (Μ) των διαλυμάτων : 
  α) 1,0 mol KCl σε 750 mL διαλύματος. 
  β) 5,85 g NαCI σε 2,0 L διαλύματος.  
 
 Λύση :  
α) Σε 750 mL δ/τος περιεχ.  1 mol KCl   

1000 mL                                   x ;   
 
x = 1,33 mol/L = 1,33 M 

 
β) Σε 2 L δ/τος  περιεχ.  5,85 g = 5,85 / 58,5 mol  ΝαCl   

      1 L                                             x ;   
 
x = 0,05 mol/L = 0,05 M 
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3. Να υπολογίσεις τον αριθμό των moles και των γραμμαρίων της διαλυμένης ουσίας σε καθένα από 
τα επόμενα διαλύματα : 

  α) 2,0 L διαλύματος NαCl 0,50Μ. 
  β) 530 mL διαλύματος ΚΝΟ3 2,0Μ. 
  γ) 50 mL διαλύματος ΚΝΟ3 1,2Μ. 
 
 Λύση :  
α) Σε 1 L δ/τος περιεχ.  0,5 mol ΝαCl   

      2 L                                  x ;   
 
x = 1 mol = 58,5 g    (ΜΒ ΝαCl = 58,5) 

 
β) Σε 1000 mL δ/τος  περ.  2 mol KNO3 

        530 mL                                      x ;   
 
x = 1,06 mol = 1,06 . 101 = 107,06 g   
           (ΜΒ KNO3 = 101) 

 
γ) Σε 1000 mL δ/τος  περ.  1,2 mol KNO3 

        50 mL                                      x ;   
 
x = 0,06 mol = 0,06 . 101 = 6,06 g  (ΜΒ KNO3 = 101) 

 
 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
4. ∆ίνεται ένα διάλυμα ΝαΟΗ 20% w/w με πυκνότητα ρ = 1,2 g/mL. Να βρεθούν:  
        η συγκέντρωση (mol/L) του διαλύματος   
   

  
Λύση : 
 

 100 g δ/τος  περ.  20 g ΝαΟΗ 

21
100

,
mL δ/τος  

40
20

 mol = 0,5 ΝαΟΗ  

1000 mL δ/τος    x2 ;  
 

            x2 = 6 mol ΝαΟΗ, άρα το διάλυμα είναι 6 Μ. 

 
 
ΑΡΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ με προσθήκη ή αφαίρεση διαλύτη (νερού) 

 

0   Όταν έχουμε έκφραση συγκέντρωσης (Μolαrity, Μ) 
 

    
 

V1 mL 
δ/τoς   
 C1  

 

  OH2  

 

V2 mL 
δ/τος 

C2 

 
V2 = V1  VH O2

 

 
αρ. mol διαλυμένης ουσίας    =             αρ. mol διαλυμένης ουσίας 

στο 1ο διάλυμα             στο 2ο διάλυμα 
 
 

1000 mL δ/τος  C1 mol 
   V1 mL                    x1 ; 

 1000 mL δ/τος  C2 mol 
 V2 mL                 x2  ; 

 

      x1 = 
1000

V11C
 mol             x2 = 

1000
V22C

 mol 
 

  

Δηλαδή θα έχουμε : 
1000

V11C
 = 

1000
V22C

   C1V1 = C2V2 
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5. Από 500 mL διαλύματος ΝαΟΗ 12% w/v παίρνουμε 20 mL και τα αραιώνουμε με νερό μέχρι τα 100 
mL.  

 Να βρεθεί η συγκέντρωση (mol/L) του τελικού διαλύματος. 
 

 Λύση : 
     
 

500 mL 
δ. ΝαΟΗ 
12% w/v 

 
παίρνουμε 

 
 

20 mL 

 
 

 αραιωση  

 
100 mL 
  ; Μ 

 

0   ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν από ένα διάλυμα παίρνουμε μια ποσότητα, τότε η συγκέντρωση παραμένει η ίδια. 
 Όταν αραιώνουμε ή συμπυκνώνουμε ένα διάλυμα (με προσθήκη ή αφαίρεση Η2Ο), η μάζα της διαλυμένης 

ουσίας παραμένει η ίδια. 
 

 Έτσι, για τα 20 mL θα έχουμε : 
Στα 100 mL δ/τος 12 g ΝαΟΗ 
      20 mL δ/τος  x1 ;  

 
 x1 = 2,4 g ΝαΟΗ 

 

 Για το τελικό διάλυμα θα έχουμε : 

Στα 100 mL δ/τος             2,4 g  
2,4
40

 = 0,06 mol ΝαΟΗ 

    1000 mL δ/τος                    x2 ; 

 

 

 x2 = 0,6 mol ΝαΟΗ, άρα το τελικό διάλυμα είναι 0,6 Μ. 
 
6. Πόσα mL διαλύματος NαCl 2 Μ πρέπει να αραιώσουμε με νερό για να παρασκευάσουμε 250 mL 
διαλύματος NαCl 0,5 Μ. 

 

 Λύση : 
   

V1 = x mL  
δ. ΝαCl 

C1 = 2 M 

 

  OH2  

V2 = 250 mL  
δ. ΝαCl  

C2 = 0,5 M 
 

 1ος τρόπος : Με κατατάξεις  
 

1o διάλυμα :   2o διάλυμα : 
 1000 mL   δ/τος 2 mol ΝαCl 
     x1 ;                              0,125 mol  

 1000 mL  δ/τος     0,5 mol ΝαCl 
 250 mL  δ/τος    x2 ; 

x1 = 62,5 mL   x2 = 0,125 mol 
 

 2ος τρόπος : Με τον τύπο της αραίωσης :  
  C1V1 = C2V2    2Μ  . V1 = 0,5 M . 250 mL    V1 = 62,5 mL  
 

7. Το "πυκνό" νιτρικό οξύ του εμπορίου είναι 15,8 Μ. Σε ένα πείραμα χρειαζόμαστε 100 mL 
διαλύματος ΗΝΟ3 3Μ.  

  Πόσα mL "πυκνού" διαλύματος θα χρησιμοποιήσουμε ; 
 

 Λύση : 
   

V1 = x mL  
δ. ΗΝΟ3 

C1 = 15,8 M 

 

  OH2  

V2 = 100 mL  
δ. ΗΝΟ3 
C2 = 3 M 

 

 1ος τρόπος : Με κατατάξεις 
 

1o διάλυμα :   2o διάλυμα : 
 1000 mL   δ/τος             15,8 mol ΗΝΟ3 
     x1 ;                                        0,3 mol  

 1000 mL  δ/τος     3 mol ΗΝΟ3 
 100 mL  δ/τος    x2 ; 

x1 = 19 mL   x2 = 0,3 mol 
 

 2ος τρόπος : Με τον τύπο της αραίωσης :  
  C1V1 = C2V2    15,8 Μ  . V1 = 3M . 100 mL    V1 = 19 mL  
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8.  ∆ιάλυμα ΚΟΗ έχει περιεκτικότητα 28% w/w και πυκνότητα  
    1,2 g/mL.  
  α) Να βρεθεί η % w/v περιεκτικότητα και η συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος.  
  β) Πόσα mL Η2Ο πρέπει να προσθέσουμε σε 300 mL του αρχικού διαλύματος για να προκύψει 
διάλυμα 2 Μ. 

 

 Λύση :                                                    α) Εύρεση % w/v 
 

   

 
δ. KOH 

28% w/w  
ρ = 1,2 g/mL 

 

         V = 

m

 

Έχω   Στα  100 g  δ/τος  περιεχ.  28 g  KOH 

               Τα 
1,2
100

 mL δ/τος  περιεχ. 28 g KOH 

 

   Ζητάω      100 mL                          x ; g 
 

x = 33,6 g ΚΟΗ  33,6 % w/v     
                    
    Εύρεση συγκέντρωσης (Μ)          

   

  
MB (KOH) = 56 

Έχω   Στα  100 g  δ/τος  περιεχ.  28 g  KOH 

               Τα 
1,2
100

 mL δ/τος  περιεχ. 
56
28

 mol KOH 

 

   Ζητάω      1000 mL                        x ; mol  
 

x = 6 mol  ΚΟΗ  6 M     
β)Αραίωση του αρχικού διαλύματος 

   

V1 = 300 mL  
δ. ΚΟΗ 

C1 = 6 M 

 

  OH2  

V2 = x mL  
δ. ΚΟΗ 

C2 = 2 M 
 
 1ος τρόπος : Με κατατάξεις 
 
1o διάλυμα :   2o διάλυμα : 
 1000 mL   δ/τος             6 mol ΚΟΗ 
    300  mL                                     x1 ; 

 1000 mL  δ/τος     2 mol ΚΟΗ 
 x2 ;                             1,8 mol  

x1 = 1,8 mol   x2 = 400 mL  
 

 Άρα το Η2Ο που θα προσθέσουμε είναι 400 - 100 = 300 mL  
 
 2ος τρόπος : Με τον τύπο της αραίωσης : 
  C1V1 = C2V2    0,2 Μ  . 100 mL = 0,05M . V2    V2 = 400 mL  
 Άρα το Η2Ο που θα προσθέσουμε είναι 400 - 100 = 300 mL  
 
 9.  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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Κ:39, Ο:16, Η:1. 
 
  Λύση : 
 
α) Εύρεση μάζας διαλύματος Δ1 : 

  Από την πυκνότητα του διαλύματος έχουμε: ρ =
V
m

 m = ρ V  m = 1,1 
mL
g

 400mL = 440 g.  
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β) Εύρεση μάζας του ΚΟΗ  που περιέχεται στο διάλυμα Δ1  : 
 

 Σε   100 g   δ/μα   περ.     10   g ΚΟΗ 
Σε    440 g δ/μα    περ.        x;  g KOH 

 
    x = 44 g ΚΟΗ 

 
γ) Εύρεση η % w/v περιεκτικότητας του διαλύματος Δ2  : 
 

   

διάλυμα Δ1 
400 mL  
440 g 

ρ1 = 1,1 g/mL  
10% w/w 

 
 
 

   KOHg12
 

διάλυμα  Δ2 
400 mL 
; % w/v 

 

 
  Το διάλυμα Δ2 έχει όγκο 400 mL και περιέχει (44+12)=56 g ΚΟΗ που είναι 1 mol. 
 

 Σε 400 mL  δ/μα  περ.   56 g ΚΟΗ  
Σε 100 mL    δ/μα   περ.  x; g ΚΟΗ  

 
 x = 14 g  14 % w/v 

 
δ) Εύρεση μοριακότητας κατ’ όγκο του διαλύματος Δ2. 
      Για το ΚΟΗ : ΜΒ=56. 
 

 Σε   400 mL    δ/μα   περ.   56 g = 1 mol ΚΟΗ 
Σε 1000 mL     δ/μα    περ.     x; mol  

 
 x =2,5mol  2,5 Μ 

 
 

 10. Μία φιάλη περιείχε αέρια αμμωνία (NH3) σε πίεση P1 = 2αtm και θερμοκρασία     27oC.  
  ∆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 = 1,18αtm και η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή. Να βρεθούν 
: 

α) ο αριθμός mol NH3 που αφαιρέσαμε από τη φιάλη 
β) ο όγκος της φιάλης. 
 

  Λύση :  α) Εύρεση αριθμού mol ΝΗ3 που αφαιρέσαμε από τη φιάλη. 
 

Στο 1 L   δ/μα   περιεχ.    0,1 mol ΝΗ3 
         2 L                                   x ;  

 

x = 0,2 mol  
 

β) Εύρεση του όγκου της φιάλης. 
 Εφαρμόζουμε καταστατικές εξισώσεις. 
 Η φιάλη στην αρχή όταν είχε όλη την ΝΗ3 : P1V = n1RT    2 atm . V = n1R (27 + 273) K   (1) 
 

 Η φιάλη μετά τη διοχέτευση στο νερό : P2V = n2RT    1,18 atm . V = (n1 0,2) R (27 + 273) K  (2) 

 Διαιρούμε κατά μέλη 
)2(
)1(

  : 
V18,1

V2
 = 

300R)2,0n(
300Rn

1

1


  

18,1
2

 = 
2,0n

n

1

1


  n1 = 

82,0
4,0

 mol  

  

  Άρα ο όγκος της φιάλης θα βρεθεί από αντικατάσταση στην εξίσωση (1) :  
  

  P1V = n1RT    2 αtm . V = 
82,0
4,0

 mol . 0,082 
Kmol

atmL



 . (27 + 273) K    V = 6 L. 

  

 11. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Η:1, S:32, Ο:16. 
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Λύση :  α)Εύρεση μάζας H2SO4  που περιέχεται στο διάλυμα Δ1 .  
   Για το H2SO4: ΜΒ=98.  
 

 Σε 1000 mL δ/μα     περ.    2 mol H2SO4  
Σε  300 mL δ. H2SO4  περ.  x; mol H2SO4  

 
 x = 0,6 mol ή 0,6   98 =  58,8 g H2SO4   

 
β) Εύρεση επί τοις %w/v περιεκτικότητας του διαλύματος Δ2 

 
   

διάλυμα  Δ1 
300 mL  
C1 = 2M 

 

   OH2  

διάλυμα Δ2 
500 mL 

; %w/v 
 
  Στο νέο διάλυμα Δ2 δεν αλλάζει η ποσότητα του H2SO4.  
 

 Σε 500 mL δ/μα      περ.    58,8 g    H2SO4  
Σε 100 mL δ/μα       περ.             x; g H2SO4   

 
 x = 11,76g    11,76 % w/v  

 
 
γ) Εύρεση όγκου νερού. 
  Από τον τύπο της αραίωσης και για όγκο V= 50 mL = 0,05 L, έχουμε : 
 

   
διάλυμα  Δ2 

50 mL  
11,76 % w/v 

 

           OH2  

διάλυμα Δ3 
V3  mL 

C3 = 0,5M 
 
  Στο διάλυμα Δ2 :  
 

Σε 100 mL δ/μα      περ.      11,76g  H2SO4  
Σε 50 mL δ/μα       περ.             x; g H2SO4   

 
 x = 5,88 g H2SO4   

 
  Στο διάλυμα Δ3 :  
 

Σε 1000 mL δ/μα      περ.  0,5 mol  = 0,5 98 g = 49 g   H2SO4  
Σε x ;  mL δ/μα       περ.                      5,88 g H2SO4 

 
 x = 120 mL   

 
  Άρα  ο όγκος του νερού που προσθέσαμε είναι: 120  - 50 mL =  70 mL. 
 

ΑΝΑΜΙΞΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ∆ΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ 
 

  0     Όταν έχουμε έκφραση συγκέντρωση (Μolαrity) 
 

     
 

V1 mL 
δ/τος 

C1 

 
+ 

 

V2 mL  
δ/τος 

C2 

 

   

 

Vολ mL  
δ/τος 
Cτελ 

 
  αρ. mol δ/νης ουσίας + αρ. mol δ/νης ουσίας       = αρ. mol δ/νης ουσίας    
   στο 1ο δ/μα    στο 2ο δ/μα      στο τελικό δ/μα 
  
 Δηλαδή :  
 Για το 1ο διάλυμα : 
1000 mL δ/τος   περ.  C1 mol 
V1 mL                  x1 ;  x1 = 

1000
VC 11  mol  
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 Για το 2ο διάλυμα : 
1000 mL δ/τος   περ.  C2 mol 
 V2 mL                           x2 ;  x2 = 

1000
V22C

 mol 

 

 Για το τελικό διάλυμα : 
1000 mL δ/τος   περ.    Cτελ mol 
Vολ mL                     x3 ;  x3 = 

1000

V λολετC
 mol 

 

 θα έχουμε : 
1000

VC 11  + 
1000

V22C
= 

1000

V λολετC
  C1V1 + C2V2 = Cτελ 

. Vολ   
 

    
 

C1V1 + C2V2 = Cτελ(V1 + V2) 
 
12. Αναμιγνύουμε 200 mL διαλύματος HCl 20% w/w με πυκνότητα 1,1 g/mL με      300 mL 
διαλύματος HCl 9% w/v. 

 Ποια η συγκέντρωση (mol/L) του τελικού διαλύματος ;  
 
    Λύση : 
 

     

200 mL 
δ.HCl 

20% w/w 
1,1 g/mL 

 
 

+ 

 
300 mL 
δ.HCl 

9% w/v 

 

   

 
500 mL 
δ.HCl 
  ; Μ 

 
 Για το 1ο διάλυμα : 
                   100 g δ/τος               20 g ΗCl 
m = ρ . V : 1,1 . 200 = 220 g               x1 ; 

 
   x1 = 44 g HCl 

 
 Για το 2ο διάλυμα : 
100 mL δ/τος        9 g HCl  
300 mL δ/τος           x2 ; 

 
   x2 = 27 g HCl  

 To τελικό διάλυμα θα έχει όγκο (200 + 300) mL = 500 mL  
 και θα περιέχει (44 + 27) g = 71 g HCl. 
 

     Σε 500 mL δ/τος  71 g HCl  
71

365,
 = 1,945 mol HCl  

         1000 mL δ/τος                         x3 ; 

 
 x3 = 3,89 mol HCl,  
άρα το διάλυμα είναι 3,89 Μ. 

  
13.  α) Πόσα mL Η2Ο πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL 
    διαλύματος HCl 0,2 Μ για να προκύψει διάλυμα 0,05 Μ ; 
  β) 150 mL διαλύματος HCl  2 Μ, αναμειγνύονται με 70 mL διαλύματος HCl 1,5 Μ.  
      Ποια θα είναι η συγκέντρωση (Μ) του τελικού διαλύματος ; 
 
 Λύση : α) 

   

V1 = 100 mL  
δ. HCl 

C1 = 0,2 M 

 

  OH2  

V2 = x mL  
δ. ΗCl 

C2 = 0,05 M 
 
 1ος τρόπος : Με κατατάξεις 
1o διάλυμα :   2o διάλυμα : 
 1000 mL   δ/τος 0,2 mol ΗCl 
    100  mL                                     x1 ; 

 1000 mL  δ/τος     0,05 mol ΗCl 
  x2 ;                             0,02 mol  

x1 = 0,02 mol   x2 = 400 mL  
 
 Άρα το Η2Ο που θα προσθέσουμε είναι 400 - 100 = 300 mL  
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 2ος τρόπος : Με τον τύπο της αραίωσης : 
  C1V1 = C2V2    0,2 Μ  . 100 mL = 0,05M . V2    V2 = 400 mL  
 Άρα το Η2Ο που θα προσθέσουμε είναι 400 - 100 = 300 mL  
 
 

β)Ανάμειξη διαλυμάτων 
     

Διάλυμα Δ1 
V1 = 150 mL  

δ. HCl 
C1 = 2 M 

 
 

+ 

Διάλυμα Δ2 
V2 = 70 mL  
δ. HCl 

C2 = 1,5 M 

 

   

Διάλυμα Δ3 
V3 = V1 + V2 

δ. HCl 
C3  = ; 

 

1ος τρόπος : Με κατατάξεις : 
1o διάλυμα :  
 

 2o διάλυμα :  3o διάλυμα : 

 1000 mL   δ/τος   2 mol ΗCl 
    150 mL                    x1 ; 

 1000 mL   δ/τος 1,5 mol ΗCl 
    70 mL                    x2 ; 

 220 mL  δ/τος  0,405 mol ΗCl 
1000 mL                    x3 ; 

 
                           x1 = 0,3 mol     

  

                           x2 = 0,105 mol 
  

                           x3 = 0,184 mol 

Άρα C3 = 0,184 M 
 

  2ος τρόπος : Με τον τύπο της ανάμειξης διαλυμάτων : 
  C1V1 + C2V2  = C3 (V1 + V2)    2 Μ  . 150 mL + 1,5 M . 70 mL  = C3 

. 220 mL  C3 = 0,184 M 
 
 14. ∆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 παρασκευή 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 τα ατομικά βάρη των στοιχείων: Η:1, Cl:35,5. 
 
  Λύση : 
α) Εύρεση της συγκέντρωσης του διαλύματος Δ : 

  Για το HCl : ΜΒ = 36,5 και n = mol25,0
4,22
6,5
 .  

 

Σε  500mL         δ/μα               0,25mol HCl 
Σε 1000mL         δ/μα                       x; mol  

 
 x = 0,5mol   Άρα C1 = 0,5 Μ 

 
β)Εύρεση όγκου νερού για την αραίωση του διαλύματος Δ : 
 

   

διάλυμα  Δ 
V1  = 100 mL  
C1 = 0,5 M 

 

   OH2
 

διάλυμα Δ1 
V2  

C2 = 0,2 M 

 
  Για το διάλυμα Δ : 
 

Σε  1000mL       δ/μα      περ.          0,5mol HCl 
Σε 100mL         δ/μα                       x; mol  

 
 x = 0,05mol  HCl 
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  Για το διάλυμα Δ1 : 
 

Σε 1000mL       δ/μα      περ.          0,2 mol HCl 
Σε        xml        δ/μα                       0,05mol  HCl 

 
 x = 250 mL    

 

  Άρα προσθέσαμε 250 - 100 mL  = 150 mL νερό. 
 
     Άλλος τρόπος με τον τύπο της αραίωσης. 
 

  CαρVαρ = CτελVτελ  0,5Μ 100mL = 0,2 Μ  V2     V2 = 250 mL  
 
γ) Εύρεση συγκέντρωσης διαλύματος Δ2 

     

Διάλυμα Δ 
100 mL 

C1 = 0,5 M 
 

 
+  

 
400 mL 
C2 = 1 M 

 

    

Διάλυμα Δ2 
500 mL 

C3= ; 
 

 
  Για το διάλυμα Δ : 
 

Σε  1000mL       δ/μα      περ.          0,5mol HCl 
Σε 100mL         δ/μα                         x1  ; mol  

 
 x1 = 0,05mol  HCl 

 
Για το διάλυμα HCl 1M : 
 

Σε 1000mL       δ/μα      περ.          1mol HCl 
Σε      400ml        δ/μα                       x2  ;  moL HCl 

 
 x2 =0,4 mol HCl   

 
  Για το διάλυμα Δ2  : 
 

Σε 500mL       δ/μα      περ.          (0,05 + 0,4) mol HCl 
Σε  1000ml        δ/μα                       x3  ;  moL HCl 

 
 x3 =0,9 mol HCl   C3 = 0,9 M 

 
     Άλλος τρόπος με  τον τύπο της ανάμιξης διαλυμάτων :  
  C1V1 + C2V2,= CτελVτελ   0,5Μ   100 mL + 1Μ  400mL  = C3(100 +  400)mL  C3 = 0,9 M 
 
δ) Εύρεση μάζας υδροχλωρίου που προστέθηκε :  
 

   

διάλυμα  Δ 
300 mL  

C1 = 0,5 M 

 

   HCllmoω
 

διάλυμα Δ3 
300 mL 

C2 = 0,9 M 

 
  Για το διάλυμα Δ : 
 

Σε  1000mL       δ/μα      περ.          0,5mol HCl 
Σε 300mL         δ/μα                       x1  ; mol  

 
 x1 = 0,15mol  HCl 

 
  Για το διάλυμα Δ3  : 
 

Σε   1000mL       δ/μα      περ.          0,9mol HCl 
Σε   300mL         δ/μα                       x2  ; mol 

 
 x2 = 0,27 mol HCl   

 
  Άρα τα mol του HCl που προσθέσαμε είναι : 0,27 – 0,15 = 0,12 mol που ζυγίζουν :  
  m = 0,12 . 36,5 = 4,38 g. 
 
 
 15. ∆ιαθέτουμε δύο διαλύματα H2SO4 συγκεντρώσεων 0,5 Μ και 2Μ. 
α) Πόσα mL από το καθένα από αυτά τα διαλύματα πρέπει να αναμείξουμε για να παρασκευάσουμε 600 

mL διαλύματος συγκέντρωσης 1 Μ; 
β) Πόσα mL του ενός από τα δύο διαλύματα που διαθέτουμε πρέπει να αραιώσουμε για να 
παρασκευάσουμε 400 mL ενός άλλου διαλύματος συγκέντρωσης 1,5 Μ. 
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  Λύση :   
α) Eύρεση όγκων των δύο διαλυμάτων. 
 

     

V1 
δ. H2SO4  

C1 = 0,5 M 
 

 
+  

V2 = 600  V1 mL  
δ. H2SO4  
C2 = 2 M 

 

    

V1 + V2 = 600 mL  
δ. H2SO4  
C3 = 1 Μ 

 

 
 1ο διάλυμα :  
 

1000 mL δ/μα   0,5 mol  H2SO4  
V1 mL                      x1 ;  x1 = 

1000
V5,0 1   mol  

 
 2ο διάλυμα :  
 

Στα 1000 mL  δ/μα   περιεχ.    2 mol H2SO4  
     (600 - V1) mL                            x2 ;  x2 = 

1000
)V600(2 1

  mol  

 
 3ο διάλυμα :  
 

Στα 1000 mL   δ/μα   περιεχ.  1 mol  H2SO4  
          600 mL                                  x3 ;  x3 = 

1000
6001

  mol  

 

 Επειδή x1 + x2 = x3    
1000

V5,0 1  + 
1000

)V600(2 1
 = 

1000
6001

    V1 = 400 mL  

 
 και V2 = 600 - 400 = 200 mL  
 
 
 Άλλος τρόπος με τον τύπο της ανάμιξης διαλυμάτων :  
 C1V1 + C2V2 = C3(V1 + V2)   0,5 M . V1 mL + 2 M (600 - V1) mL = 1 M . 600 mL   V1 = 400 mL  
 
 
β) Εύρεση όγκου του ενός διαλύματος που πρέπει να αραιώσουμε. 
 Επειδή με την αραίωση με προσθήκη νερού μειώνεται η συγκέντρωση του διαλύματος και η τελική 

συγκέντρωση πρέπει να είναι 1,5 Μ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το 2ο διάλυμα που έχει συγκέντρωση 2 Μ  
  1,5 Μ. 

 Από τον τύπο της αραίωσης έχουμε :  
  Cτελ

 . Vτελ = Cαρ
 . Vαρ  1,5 Μ . 400 mL = 2 Μ . Vαρ  Vαρ = 300 mL  
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 4.4. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές των χημικών ουσιών σε μια χημική εξίσωση; 
 
 2. Πότε λέμε ότι οι δύο ουσίες Α και Β που αντιδρούν βρίσκονται σε «στοιχειομετρική 

αναλογία»; 
 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης 
 
 1. Το Ν2 και το Η2 αντιδρούν σε κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με την εξίσωση:  
 

Ν2 + 3Η2  2ΝΗ3 
 

Ι) 0,2mol Ν2 αντιδρούν με ....0,6.....mol Η2 και παράγονται ...0,4....mol ΝΗ3 

 
ii) ...0,1...L N2 αντιδρούν με ...0,3....L H2 και παράγονται 0,2 L NH3 στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας 

και πίεσης. 
 
iii)  Αν αναμείξουμε 0,4mol N2 με 1,2mol H2 θα αντιδράσουν πλήρως και θα παραχθούν ....0,8..... 

mol NH3. Στην περίπτωση αυτή οι αρχικές ποσότητες που αναμείξαμε ονομάζονται 

....στοιχειομετρικές........ . 

 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
 1. 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 προϊόντων στις ίδιες συνθήκες 
Γ. ο όγκος των προϊόντων είναι πάντα μικρότερος από τον όγκο των αντιδρώντων στις ίδιες συνθήκες 
∆. η σχέση ανάμεσα στον όγκο των αντιδρώντων και τον όγκο των προϊόντων εξαρτάται από τη χημική 

αντίδραση. 
 
 2.  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 
∆. το τελικό διάλυμα περιέχει μία μόνο διαλυμένη ουσία. 
 
 3. ∆ιάλυμα Δ1 ΝaOH έχει συγκέντρωση C1, ενώ διάλυμα Δ2 HCl έχει συγκέντρωση C2. 
i) Αν αραιώσουμε ορισμένο όγκο του διαλύματος Δ1 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 αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Δ1 και Δ2 τότε οι διαλυμένες ουσίες στο διάλυμα που θα 

προκύψει: 
Α. είναι μόνο NaCl 
Β. είναι NaCl και HCl 
Γ. είναι NaCl και NaOH 
∆. εξαρτώνται από τις τιμές των συγκεντρώσεων C1 και C2 
Ε. είναι NaOH και HCl. 
 
 4. 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 ∆. ΗCl, Cl2 και Η2. 
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 5. Αν ορισμένος όγκος ενός διαλύματος οξέος συγκέντρωσης C1 εξουδετερώνεται 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 ∆. δε μπορεί να γίνει σύγκριση, διότι η σχέση μεταξύ αυτών εξαρτάται από 

  το είδος του οξέος. 
 
 6. Διαθέτουμε 3 διαλύματα οξέων: 
Δ1: διάλυμα Η2SO4 συγκέντρωσης C1. 
Δ2: διάλυμα ΗNO3 συγκέντρωσης C2. 
Δ3: διάλυμα Η3PO4 συγκέντρωσης C3. 
i) Διαπιστώθηκε 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  ∆. C1 = C2 = C3. 
ii) Αν τα τρία παραπάνω διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 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  ∆. 2V1 = V2 = 3V3. 
 

[Απαντήσεις  : 1  Δ, 2  Δ, 3 Ι)Δ  ΙΙ)Δ , 4Α   , 5  Δ, 6 Ι)Β  ΙΙ)Δ ] 
 
 
Ερωτήσεις σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 
 
 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ή ΛΑΘΟΣ οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΓΙΑΤΙ ; 
  
1. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί ονομάζονται οι υπολογισμοί ποσοτήτων ουσιών που παίρνουν μέρος 
σε χημικές αντιδράσεις και καθορίζονται από τους συντελεστές της χημικής εξίσωσης της 
αντίδρασης. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 2. Οι συντελεστές σε μια χημική εξίσωση εκφράζουν την αναλογία των μορίων όλων των ουσιών 
που μετέχουν στην αντίδραση. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 3. Οι συντελεστές σε μια χημική εξίσωση εκφράζουν την αναλογία των mol και των μαζών όλων 
των ουσιών που μετέχουν στην αντίδραση. 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 4. Οι συντελεστές σε μια χημική εξίσωση εκφράζουν την αναλογία των όγκων όλων των ουσιών 
που μετέχουν στην αντίδραση (σε ίδιες συνθήκες P, θ). 
Απάντηση : Λάθος.  
 
 5. Στοιχειομετρικές ποσότητες 2 αντιδρώντων Α, Β είναι οι ακριβώς απαιτούμενες ποσότητες για 
να αντιδράσουν πλήρως μεταξύ τους σύμφωνα με τους συντελεστές της χημικής εξίσωσης της 
αντίδρασης ανάμεσα στις ουσίες Α και Β. 
Απάντηση : Σωστό.  
 
 6. Σε μια ποσοτική αντίδραση όταν οι ποσότητες 2 αντιδρώντων Α και Β δεν είναι στοιχειομετρικές 
τότε σίγουρα θα περισσεύουν και οι δύο ουσίες. 
Απάντηση : Λάθος. Μόνο η μία ποσότητα βρίσκεται σε περίσσεια.  
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  7. Σε κάθε χημική αντίδραση το πλήθος των mol των ουσιών που παράγονται είναι πάντα ίσο 
με το πλήθος των mol των ουσιών που αντέδρασαν. 
  

Απάντηση : Λάθος. Η μάζα των προϊόντων είναι ίση με την μάζα των αντιδρώντων. 
 

 8. 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. 
 

Απάντηση : Λάθος. Εξαρτάται από την στοιχειομετρία της αντίδρασης. Μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ 
των mol αντιδρώντων και προϊόντων, οπότε η πίεση δεν θα είναι η ίδια. 

 
Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων μορφών 
 
 1. 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). 
Απάντηση : Δ2  Δ3   Δ1   Δ4  
 
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 
 
Απάντηση : Δ1  20 mL, Δ2  10 mL, Δ3  15 mL, Δ4  40 mL. 
 
 2. 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 ∆. 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. 
 
Απάντηση : Από την αντίδραση: 2 H3PO4 + 3 Ca(OH)2  2 Ca3(PO4)2 + 6 H2O, βλέπουμε από την 

στοιχειομετρία της αντίδρασης ότι έχουμε αναλογία 2:3, άρα αυτή θα είναι και η αναλογία όγκων, 
x /ψ = 2/3.  
 
 3.  Έχουμε ένα διάλυμα HCl (∆1) και ένα διάλυμα ΝaOH (∆2)  
 
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. 
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Απάντηση : Θα έχω πλήρη εξουδετέρωση ανάμεσα στο οξύ και στη βάση.  
Στο τελικό διάλυμα θα υπάρχει μόνο αλάτι που δεν έχει καμία από τις ιδιότητες ενός διαλύματος οξέος ή 

βάσης, δηλαδή σωστό το δ 
. 
 4. 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 

1. 20mL διαλύματος ΗΝΟ3 0,2Μ Α. 0,02 i. 12Ml 
2. 30mL διαλύματος Η2SΟ4 0,1Μ Β. 0,004 ii. 8mL 
3. 40mL διαλύματος ΗCl 0,5Μ Γ. 0,003 iii. 40mL 

4. 10mL διαλύματος Η3PΟ4 0,1Μ ∆. 0,001 iv. 6mL 
    
i)  Να γίνει η αντιστοίχηση μεταξύ των στοιχείων των στηλών (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ). 
ii)  Να βρεθεί η συγκέντρωση C του διαλύματος NaOH. 

 
Απάντηση : 1  Β  ii, 2  Γ  i, 3  Α  iii, 4  Δ  iv.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 
 
 1. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Νa:23, S:32, Η:1, Ο:16. 
 
 Λύση : 

          H2SO4 + 2 ΝαΟΗ  Να2SΟ4 + 2 Η2Ο 
α)  

 Το  1 mol H2SO4 αντιδρά     με   2  mol ΝαΟΗ 
Τα x; mol H2SO4 αντιδρούν με 0,3 mol ΝαΟΗ  

 
 x = 0,15 mol  

 
β) Για το ΝαΟΗ: ΜΒ=40. 

 Το   1   mol H2SO4    αντιδρά  με   2 mol = 80 g ΝαΟΗ  
   Τα 0,2 mol H2SO4  αντιδρούν με    x; g ΝαΟΗ  

 
 x = 16 g ΝαΟΗ  

 
γ) Για το Na2SO4: MB=142 

 Τα 80 g ΝαΟΗ δίνουν 142 g Na2SO4  
Τα 16 g ΝαΟΗ δίνουν   x; g Na2SO4  

 
 x = 28,4 g  

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

ii) Mε βάση 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 διάλυμα 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 ατομικές μάζες των στοιχείων:  Η:1, Ο:16, Ν:14, S:32 
 

Λύση :  2 ΝΗ3 + H2SO4  (ΝΗ4)2SΟ4 
α) Για το H2SO4  ΜΒ=98 

 Τα 2 mol = 44,8 L ΝΗ3 αντιδρούν με 1 mol = 98 g H2SO4  
Τα 4,48 L ΝΗ3 αντιδρούν με                              x; g  

 
 x = 9,8 g  

 
β) Για το (ΝΗ4)2SO4 MB=132 
Τα 44,8 L ΝΗ3 αντιδρούν με   1  mol H2SO4  και δίνουν 132 g (ΝΗ4)2SO4  
Τα   x;  L ΝΗ3 αντιδρούν με 0,25 mol H2SO4 και δίνουν   y;  g  

 x =11,2 L ΝΗ3  
y = 33 g (ΝΗ4)2SO4  

 
 3. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Αl:27, H:1, O:16, S:32, K:39, Cl:35,5. 
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Λύση :  α) Για το Ca(NO3)2 MB=164. 

        2 HNO3 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2 H2O  
 Τα  2 mol ΗΝΟ3 αντιδρούν με  1 mol Ca(OH)2 και δίνουν 164 g Ca(NO3)2  
Τα x; mol HNO3 αντιδρούν με 5 mol Ca(OH)2 και δίνουν   y;  g Ca(NO3)2   

 x = 10 mol ΗΝΟ3  
y = 820 g Ca(NO3)2   

 
β) Για το H2SO4 ΜΒ=98, για το Al(OH)3 MB=78. 

           2 Al(OH)3 + 3 H2SO4  Al2(SO4)3 + 6 H2O  
 Τα 156 g Al(OH)3 αντιδρούν με 294  g H2SO4  
Τα  x;  g Al(OH)3 αντιδρούν με 19,6 g H2SO4   

 
 x = 10,4 g Al(OH)3   

 
γ) Για το ΚΟΗ ΜΒ=56, για το KCl ΜΒ=74,5  

          HCl + ΚΟΗ  KCl + H2O 
 Τα 22,4 L HCl αντιδρούν με  56 g ΚΟΗ και δίνουν 74,5 g KCl  
Τα  x;   L HCl αντιδρούν με 2,8 g ΚΟΗ και δίνουν    y;  g KCl  

 x =  1,12  L HCl  
 y = 3,725 g KCl     

 
 
 4. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Η:1, Ν:14, Ο:16, Κ:39. 
 
Λύση :  α) Για το ΗΝΟ3 ΜΒ=63 

 Σε 100 mL δ. ΗΝΟ3 περ. 12,6 g ΗΝΟ3  
Σε  50 mL δ. ΗΝΟ3 περ.   x;   g ΗΝΟ3  

 
 x =6,3 g ΗΝΟ3   

Τα 6,3 g ΗΝΟ3 είναι mol

mol

g
g

1,0
63

3,6
 . 

 
β) Για το ΚΟΗ ΜΒ=56 

           ΗΝΟ3 + ΚΟΗ  ΚΝΟ3 + Η2Ο  
 Το    1  mol ΗΝΟ3   αντιδρά   με 1 mol ΚΟΗ και δίνουν 1 mol ΚΝΟ3  
Τα 0,1 mol ΗΝΟ3 αντιδρούν με x; mol ΚΟΗ και δίνουν y; mol ΚΝΟ3  

 x =0,1 mol ΚΟΗ  
 y = 0,1 mol ΚΝΟ3  

 
Τα 0,1 mol ΚΟΗ ζυγίζουν 0,1·56=5,6 g ΚΟΗ. 

 Σε 100 mL δ. ΚΟΗ περ. 11,2 g ΚΟΗ 
Σε  x;  mL δ. ΚΟΗ περ.   5,6 g ΚΟΗ  

 
 x = 50 mL Δ. ΚΟΗ  

 
γ) Για το ΚΝΟ3 ΜΒ=101. Το τελικό διάλυμα περιέχει 0,1 mol ΚΝΟ3 που ζυγίζουν 0,1·101=10,1 g και ο όγκος 

του είναι 100 mL, το άθροισμα των όγκων των διαλυμάτων που εξουδετερώθηκαν.  
Άρα η % w/v περιεκτικότητα του είναι 10,1% w/v. 
 
 5. 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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Λύση :  α)     

 H2SO4 + 2 ΝαΟΗ  Να2SO4 + 2 H2O  
 
β)  
Σε 1000 mL δ. H2SO4 περ. 0,5 mol H2SO4  
Σε  20  mL δ. H2SO4 περ.   x; mol H2SO4   

 
 x = 0,01 mol H2SO4    

 
γ) Από την αντίδραση έχουμε: 
Το    1    mol H2SO4    αντιδρά   με 2 mol ΝαΟΗ  
Τα 0,01 mol H2SO4  αντιδρούν με x; mol ΝαΟΗ  

 
 x = 0,02 mol ΝαΟΗ  

 
Για την συγκέντρωση του διαλύματος ΝαΟΗ: 
Τα    20   mL δ. ΝαΟΗ περ. 0,02 mol ΝαΟΗ  
Τα 1000 mL δ. ΝαΟΗ περ.   x;  mol ΝαΟΗ  

 
 x =1 M   

 
 6. 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. 
 

Λύση :  
 α)  

 Σε 1000 mL δ. ΚΟΗ περ. 0,4 mol ΚΟΗ  
Σε   50  mL δ. ΚΟΗ περ.  x;  mol ΚΟΗ  

 
 x = 0,02 mol ΚΟΗ  

 

β)    H2SO4 + 2 ΚΟΗ  Κ2SO4 + 2 H2O  
 Το   1 mol H2SO4    αντιδρά   με   2   mol ΚΟΗ  
Τα x; mol H2SO4  αντιδρούν με 0,02 mol ΚΟΗ  

 
 x = 0,01 mol H2SO4  

 
Για την συγκέντρωση του δ. H2SO4 έχουμε: 

Σε   40   mL δ. H2SO4 περ. 0,01 mol H2SO4  
Σε 1000 mL δ. H2SO4 περ.  x;  mol H2SO4  

 
 x = 0,25 M 

 
γ) Σε 20 mL δ. H2SO4 περιέχονται 0,005 mol H2SO4. 

          H2SO4 + 2 ΝΗ3  (ΝΗ4)2SO4  
 Το     1     mol H2SO4   αντιδρά   με  2 mol ΝΗ3  
Τα 0,005 mol H2SO4 αντιδρούν με x; mol ΝΗ3  

 
 x =0,01 mol ΝΗ3  

 
Για τον όγκο του διαλύματος ΝΗ3 έχουμε:  

 Σε 1000 mL δ. ΝΗ3 περ.  0,1 mol ΝΗ3  
Σε   x;  mL δ. ΝΗ3 περ. 0,01 mol ΝΗ3  

 
 x = 100 mL δ. ΝΗ3  

 
 7. Για την εξουδετέρωση 200mL ενός διαλύματος Η2SΟ4 0,6Μ, χρησιμοποιήθηκε 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. 
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Λύση :  α) Για το H2SO4: n=C·V=0,6·0,2=0,12 mol. 
 

             H2SO4 + 2 KOH  K2SO4 + 2 H2O 
 

Το     1   mol H2SO4   αντιδρά   με  2 mol ΚΟΗ και δίνει 1 mol Κ2SO4  
Τα 0,12 mol H2SO4 αντιδρούν με x; mol ΚΟΗ και δίνει y; mol K2SO4  

 x =0,24 mol ΚΟΗ  
y = 0,12 mol K2SO4  

 
β)  

Σε 1000 mL δ. ΚΟΗ περ.  0,4 mol ΚΟΗ  
Σε   x;  mL δ. ΚΟΗ περ. 0,24 mol ΚΟΗ  

 
 x = 600 mL δ. ΚΟΗ 

 
γ) Μετά την εξουδετέρωση το διάλυμα έχει όγκο 800 mL και περιέχει 0,12 mol Κ2SO4  

άρα η συγκέντρωση του είναι: C= M
L

mol

V

n
15,0

8,0

12,0
 . 

 
 8. 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 χρησιμοποιήθηκε κατά την 
εξουδετέρωση. 

∆ίνονται οι ατομικές μάζες για τα στοιχεία:  Κ:39, Η:1, Ο:16. 
 
Λύση :  α) Για το ΚΟΗ ΜΒ=56 

Σε 100 mL δ. ΚΟΗ περ.  11,2 g ΚΟΗ  
Σε  40 mL δ. ΚΟΗ περ.    x;  g ΚΟΗ  

 
 x = 4,48 g ΚΟΗ ή 0,08 mol  

 

        β)    H2SO4 + 2 KOH  K2SO4 + 2 H2O 
Το  1  mol H2SO4   αντιδρά   με   2    mol ΚΟΗ και δίνει   1 mol K2SO4  
Τα x; mol H2SO4 αντιδρούν με 0,08 mol ΚΟΗ και δίνουν y; mol K2SO4  

 x =0,04 mol H2SO4   
y = 0,04 mol K2SO4  

Το τελικό διάλυμα περιέχει 0,04 mol K2SO4 και έχει συγκέντρωση 0,25 Μ. Άρα ο όγκος του θα είναι: 

n=C·V V= L

L

mol
mol

C

n
16,0

25,0

04,0
 ή 160 mL.  

Άρα το αρχικό διάλυμα H2SO4 που χρησιμοποιήθηκε είχε όγκο: 

V=160 – 40 = 120 mL, ή 0,12 L και η συγκέντρωσή του θα είναι: γ) C= M
L

mol

V

n
333,0

12,0

04,0
 . 

 
 9. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Ca:40, Cl:35,5. 

 
Λύση :  α) Για το HCl MB=36,5 και για το CaCl2 MB=111. 

Τα 1,12 L αέριου HCl είναι: n= mol

mol

L
L

05,0
4,22

12,1
 . 
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        Ca(OH)2 + 2 HCl  CaCl2 + 2 H2O  
Το  1  mol Ca(OH)2  αντιδρά   με    2   mol HCl και δίνουν 1 mol CaCl2  
Τα x; mol Ca(OH)2 αντιδρούν με 0,05 mol HCl και δίνουν y; mol CaCl2  

 x =0,025 mol Ca(OH)2  
y = 0,025 mol CaCl2  

 

Για το Ca(OH)2: C= M
L

mol

V

n
05,0

5,0

025,0
  

 
β) Τα 0,025 mol CaCl2 ζυγίζουν 0,025·111=2,775 g.  
 

Σε 500 mL δ. CaCl2 περ.  2,775 g CaCl2  
Σε 100 mL δ. CaCl2 περ.    x;   g CaCl2  

 
 x = 0,555% w/v   

 
 
 10. 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 απoμακρύνουμε με εξάτμιση όλη την ποσότητα του νερού; 

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

 
Λύση :  α)  

Σε 1000 mL δ. ΚΟΗ περ. 0,2 mol ΚΟΗ  
Σε 150 mL δ. ΚΟΗ περ.  x;  mol ΚΟΗ  

 
 x = 0,03 mol ΚΟΗ  

 
 

        H2SO4 + 2 ΚΟΗ  Κ2SO4 + 2 H2O 
Το  1  mol H2SO4   αντιδρά   με  2     mol ΚΟΗ και δίνει    1 mol Κ2SO4  
Τα x; mol H2SO4 αντιδρούν με 0,03 mol ΚΟΗ και δίνουν y; mol K2SO4  

 x =0,015 mol H2SO4  
y = 0,015 mol K2SO4   

 

Για το H2SO4  η συγκέντρωση του είναι: C= M
L

mol

V

n
06,0

25,0

015,0
  

 
β) Το τελικό διάλυμα έχει όγκο 400 mL ή 0,4 L και περιέχει 0,015 mol K2SO4.  
Για το K2SO4 MB=174. 

C= M
L

mol

V

n
0375,0

4,0

015,0
 και η μάζα του είναι: m=0,015·174=2,61 g. 

 
 

 11. Για να εξουδετερωθούν 50mL ενός διαλύματος κάποιου οξέος Α, συγκέντρωσης 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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Λύση :  α) Για το οξύ Α: n=C·V=0,2M·0,05L=0,01 mol,  
για το ΝαΟΗ: n=C·V=1M·0,02L=0,02 mol.  
 
Βλέπουμε ότι η αναλογία που αντιδρούν το οξύ με την βάση είναι 1 : 2. 
 Έτσι το οξύ θα πρέπει να είναι διπρωτικό. Άρα το οξύ είναι το θειικό οξύ.  
 
 

           H2SO4  + 2 NH3   (NH4)2SO4  
Το     1     mol H2SO4   αντιδρά   με  2 mol ΝΗ3  
Τα 0,01 mol H2SO4 αντιδρούν με x; mol ΝΗ3  

 
 x =0,02 mol ΝΗ3  

 
Τα 0,02 mol ΝΗ3 έχουν όγκο 0,02·22,4=0,448 L. 

 
 
 

 12. 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 ατομικές μάζες των στοιχείων: Νa:23, Ca:40, Βα:137, Ο:16. 

 
Λύση : 
  α) Για το CaO MB=56, για το Na2O MB=62, για το ΒαΟ ΜΒ=153.  
 
Τα 2,8 g CaO είναι 0,05 mol.  
 

        2 ΗΝΟ3 + CaO  Ca(NO3)2 + H2O  
Τα 2  mol ΗΝΟ3 αντιδρούν με    1    mol CaO  
Τα x; mol HNO3 αντιδρούν με 0,05 mol CaO  

 
 x =0,1 mol ΗΝΟ3  

 

Η συγκέντρωση του διαλύματος ΗΝΟ3 είναι: C= M
L

mol

V

n
2

05,0

1,0
  

 
β) Από τις αντιδράσεις με τα άλλα οξείδια μπορώ να υπολογίσω τις μάζες τους. 
 

      2 ΗΝΟ3 + Να2Ο  2 ΝαΝΟ3 + Η2Ο  
Τα   2   mol ΗΝΟ3 αντιδρούν με 1  mol Na2O  
Τα 0,1 mol HNO3 αντιδρούν με x; mol Na2O  

 
 x =0,05 mol Να2Ο  

 
 m= 0,05·62=3,1 g. 
 
 

     2 HNO3 + BaO  Ba(NO3)2 + H2O  
Τα   2   mol ΗΝΟ3 αντιδρούν με 1  mol BaO  
Τα 0,1 mol HNO3 αντιδρούν με x; mol BaO  

 
 x =0,05 mol ΒαΟ  

 
 m =0,05·153=7,65 g.  
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Κριτήριο αξιολόγησης 
 
Παράδειγμα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
Αντικείμενο εξέτασης:  Ατομικό - μοριακό βάρος, mol, γραμμομοριακός όγκος, καταστατική εξίσωση 

αερίων, συγκέντρωση διαλύματος, στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. 
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 μοριακή μάζα της χημικής ένωσης είναι 60 
γ. η 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. 

 3. Γραμμομοριακός όγκος (Vm) μιας ουσίας ονομάζεται 
............................................................................................. . Στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 
ο Vm όλων των αερίων 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 

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Ν:14. 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 1. Εξηγήστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη. «Αν διπλασιάσουμε τον όγκο 
ορισμένης ποσότητας ενός αερίου διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή, η πίεσή του θα διπλασιαστεί». 
 
 2. Πέντε όμοια δοχεία Α, Β, Γ, Δ 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 Δ1 όγκου 200mL. 50mL από το διάλυμα Δ1 
αραιώνονται με προσθήκη νερού και προκύπτει διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,2Μ. Να υπολογιστούν: 
α) η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 
β) ο όγκος του νερού (σε mL) με τον οποίο αραιώθηκε το διάλυμα Δ1 
γ) ο αριθμός mol HCl που απαιτούνται για την πλήρη εξουδετέρωση 50mL του διαλύματος Δ1. 
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