
ΧΗΜΕΙΑ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΧΗΜΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  –  mol  

 

1 

 

ΧΗΜΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  ΣΤΗ  ΘΕΩΡΙΑ : 
    

 Πρέπει να γνωρίζετε καλά τις έννοιες : «Μονάδα ατομικής μάζας -  1amu»,  «Σχετική 

ατομική μάζα -  Ar»   και  «Σχετική μοριακή μάζα -  Mr»  ,(σελίδες 128-129  σχολικού 

βιβλίου)  

 

 Πρέπει να μπορείτε να υπολογίζετε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) μιας ουσίας, όταν 

σας δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Αr) των στοιχείων που την αποτελούν 

,(παράδειγμα 4.2, σελ. 129  σχολικού βιβλίου)  

 

 Πρέπει να  γνωρίζετε καλά την έννοια του «mol»   και να κατανοήσετε τι είναι ο 

αριθμός Avogadro, (σελίδες 130-131  σχολικού βιβλίου)  

 

 Πρέπει να γνωρίζετε και να μπορείτε να εφαρμόσετε την καταστατική εξίσωση των 

αερίων ,(σελίδα 139  σχολικού βιβλίου  και το παράδειγμα 4.8, στην ίδια σελίδα)  

 

 Πρέπει να μπορείτε να εφαρμόζετε τους τύπους που συνδέουν τον αριθμό mol (n) μιας 

ουσίας με : 

                   Τη μάζα του (m) 

                   Τον αριθμό των μορίων του (Ν) 

                   Τον όγκο του , σε STP 

Και να μπορείτε να υπολογίζετε αριθμό ατόμων σε ορισμένη ποσότητα μιας ένωσης.     

 

 
 

 

Ενδεικτικά προτείνεται να λύσετε από το σχολικό βιβλίο τις ασκήσεις :  12 , 14 16 , 

17 , 19 , 28 , 37 , 45, 47 και 48   (σελίδες  161 -163).  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 

 

1. Η σχετική μοριακή μάζα του Η2Ο είναι ίση με18. Αυτό σημαίνει ότι το μόριο του Η2Ο έχει μάζα: 

α. 18 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του 
12

C 

β. ίση με τη μάζα του ισοτόπου του 
12

C 

γ. ίση με 18/12 = 1,5 g 

δ. ίση με 18 g 

 

2. Σε 90 g νερού ( r = 18):  

α. περιέχονται 18 g υδρογόνου ( r = 1) 

β. αντιστοιχούν  A μόρια H2O 

γ. περιέχονται 60 g οξυγόνου ( r = 16) 

δ. αντιστοιχούν 5 mol H2O 

 

3. Το άτομο ενός στοιχείου Α έχει μάζα 2 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός ατόμου 
12

C. Αυτό 

σημαίνει ότι η σχετική ατομική μάζα του στοιχείου Α είναι ίση με: 

α. 2 

β. 12 

γ. 24 

δ. 14 

 

4. Αν τα διατομικά στοιχεία Α2 και Β2 έχουν σχετικές μοριακές μάζες 2 και 28 αντίστοιχα, η σχετική 

μοριακή μάζα της ένωσης ΒΑ3 θα είναι ίση με: 

α. 17 

β. 30 

γ. 15 

δ. 86 

 

5. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες περιέχει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων; 

α. 0,5 mol Ο2 

β. 5,6 L NH3 σε STP συνθήκες 

γ. 4 g H2 

δ. 46 g ΝΟ2 

Σχετικές ατομικές μάζες, Η:1, Ν:14, Ο:16. 

 

6. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή όχι (Λ). 

α. Η σχετική ατομική μάζα του 
12

C είναι ακριβώς 12. 

β. Η σχετική ατομική μάζα του φυσικού άνθρακα είναι ίση με 12,011, καθώς αποτελείται και από 

άλλα ισότοπα, εκτός του 12 C, σε μικρότερες αναλογίες. 

γ. Σε 1 mol H2SO4 περιέχονται συνολικά από όλα τα στοιχεία 7 A άτομα. 

δ. Σε 3 mol ΗΝO3 περιέχονται 9 άτομα οξυγόνου. 

ε. Σε 3 mol CO2 περιέχεται ίσος αριθμός ατόμων οξυγόνου σε σχέση με 2 mol SO3. 

στ. Τα 56 g Fe ( r = 56) περιέχουν διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτά που περιέχονται σε 28 g Si 

( r = 28) . 

ζ. Τα 20 L Η2 (g) ( r = 2) περιέχουν διπλάσιο αριθμό μορίων από τα 20 L He (g) ( r = 4) στις 

ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. 

η. Ισοι όγκοι 

αερίων στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων. 

θ. Δεν υπάρχει στοιχείο με σχετική ατομική μάζα  r < 1. 
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ι. Με εξαίρεση το υδρογόνο, η σχετική ατομική μάζα ενός στοιχείου είναι πάντα μεγαλύτερη 

από τον ατομικό αριθμό του στοιχείου αυτού. 

ια. Αν τα στοιχεία Χ και Υ έχουν αντίστοιχα ατομικές μάζες 12 και 16, τότε η μοριακή μάζα κάθε 

ένωσης μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων είναι μεγαλύτερη ή ίση με 28. 

 

7. 6,4 g ενός αερίου Χ καταλαμβάνουν όγκο 8,96 L σε STP συνθήκες. Ποια είναι η τιμή της 

σχετικής μοριακής μάζας του αερίου Χ; 

 

8. Ποια μάζα CO2 περιέχει τον ίδιο αριθμό ατόμων οξυγόνου με αυτόν που περιέχεται σε 6,72 L 

αερίου SO3 σε STP συνθήκες;  Σχετικές ατομικές μάζες, C:12, Ο:16. 

 

9. Δοχείο όγκου 82 L και θερμοκρασίας 127 
o
C περιέχει ποσότητα αερίου Χ ( r = 40). Αν η πίεση 

στο δοχείο είναι ίση με 4 atm, να υπολογίσετε τη μάζα του αερίου Χ στο δοχείο. 

Δίνεται:   = 0,082 atmLmol
−1
K

−1
 

 

 

10. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική 

παράσταση του όγκου ενός αερίου Α, σε 

STP συνθήκες, σε συνάρτηση με τη μάζα 

του. 

α. Να υπολογίσετε τη σχετική μοριακή μάζα 

του αερίου Α. 

β. Ποιος θα ήταν ο όγκος ποσότητας του 

ίδιου αερίου μάζας 800 g σε πίεση 1,64 atm 

και θερμοκρασία 27 
o
C; 

γ. Αν είναι επίσης γνωστό ότι το μόριο του 

αερίου αποτελείται από ένα άτομο S και άγνωστο αριθμό ατόμων O, ποιος είναι ο μοριακός του 

τύπος; 

Δίνονται:   = 0,082 atmLmol
−1
K

−1  
και σχετικές ατομικές μάζες, S:32, O:16. 

 

 

 

 

Απαντήσεις 
 

 

 

 

1. α 

2. δ 

3. γ 

4. α 

5. γ 

6. Σ / Σ / Σ / Λ/  Σ / Λ / Λ / Σ / Σ / Σ / Σ 

7. 16 

8. 19,8 g 

9.  400 g  

10.      α) α. 80, β. 150 L, γ. SO3 

 


