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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ 
    

 Πρέπει να γνωρίζετε καλά την έννοια της διπολικής ροπής  ενός δεσμού.  

 Πρέπει να μπορείτε να προβλέπετε αν ένα μόριο είναι πολικό, με ΔΕΔΟΜΕΝΟ το 

σχήμα του (εκτός από τα σχήματα των μορίων που έχει το σχολικό βιβλίο).  

 Πρέπει να γνωρίζετε άριστα το σχήμα 1.6 (σελ. 17)  για να μπορείτε να  βρίσκετε το 
είδος των διαμοριακών δυνάμεων και τη σχετική ισχύ μεταξύ τους.   

 Πρέπει να  μπορείτε να προβλέπετε την επίδραση των διαμοριακών δυνάμεων στο 

σημείο βρασμού των διαφόρων ουσιών και στη διαλυτότητά τους σε άλλες ουσίες.  
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

1. Προσέξτε το φαινόμενο που παριστάνεται στο σχήμα που ακολουθεί και στο οποίο μόρια του Η 2Ο 

περνούν από την υγρή φάση (σύστημα Α) στην αέρια φάση (σύστημα Β). 

α) Για το φαινόμενο αυτό μπορούμε να πούμε ότι: 

Α) Τα μόρια του Η2Ο(g) απορροφούν την απαιτούμενη ενέργεια ώστε να σπάσουν οι διαμοριακοί 
δεσμοί υδρογόνου και να περάσουν στην αέρια φάση 
Β) το σύστημα Β έχει μικρότερη ενέργεια από το σύστημα Α καθώς στο σύστημα Β  δεν 
υπάρχουν οι δεσμοί υδρογόνου 

Γ) το σύστημα Α έχει μεγαλύτερη ενθαλπία 
Δ) Για την μετατροπή από το σύστημα Α στο σύστημα Β, ισχύει: ΔΗ < 0 

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
γ) Να εξηγήσετε αν τα μόρια του νερού εμφανίζουν ή όχι διπολική ροπή.  

 

2. Να εξηγήσετε τις διαφορές στα σημεία βρασμού μεταξύ των δύο μελών κάθε ζεύγους. Να 
αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
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3. Δίνονται τα σχήματα των μορίων που ακολουθούν. Ποια είναι η πιο πολική ουσία και ποια έχει το 
μεγαλύτερο σημείο βρασμού; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
 

 

 

 
4. α) Να αντιστοιχήσετε τους ισομερείς υδρογονάνθρακες που ακολουθούν με τα σημεία βρασμού 

τους.  
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 

5. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται η διαλυτότητα στο νερό των κορεσμένων μονοσθενών 

αλκοολών με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα και άτομα άνθρακα από 4-10 στο νερό στους 25
o
C. 

Nα εξηγήσετε τη μορφή της καμπύλης σε σχέση με τις διαμοριακές  δυνάμεις αναπτύσσονται στα 
συστήματα αυτά. 

 
 
6. Στα διπλανά σχήματα εμφανίζονται μερικά γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά δύο επιπέδων μορίων, του τριοξειδίου του 
θείου, SO3 και του φωσγενίου, COCl2. Με βάση τα 

δεδομένα αυτά τι από τα παρακάτω ισχύει;  
Α) Kαι στα δύο μόρια είναι δίπολα δηλαδή ισχύει μ1, μ2 ≠ 0 
Β) Το SO3 είναι μη δίπολο μόριο (μ = 0) ενώ το COCl2 είναι δίπολο μόριο (μ ≠ 0)  
Γ) Οι διαμοριακές δυνάμεις στην περίπτωση του COCl2 είναι δυνάμεις διασποράς ή London 

Δ) Οι διαμοριακές δυνάμεις στην περίπτωση του SO3 είναι δυνάμεις διπόλου - διπόλου 
 

7. Ποιο το είδος διαμοριακών δυνάμεων που εμφανίζονται στην υγρή 

προπανάλη με τον εξής συντακτικό τύπο: 
     Α) Δυνάμεις διπόλου - διπόλου                            Β) Δυνάμεις διασποράς 
     Γ) Δεσμός υδρογόνου                                           Δ) Δυνάμεις London 
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8. Θεωρούμε τα μόρια CH3OH (Mr = 32) και CH3NH2 (Mr = 31). Οι ενώσεις αυτές έχουν σημεία 
βρασμού 65

ο
C και −6,3

ο
C, αντίστοιχα. Να ερμηνεύσετε τη διαφορά αυτή στα σημεία βρασμού 

τους.  

 

9. α) Ποια είναι η σωστή σειρά για τα σημεία βρασμού των ουσιών H2, HF, HCl; 
i. σ.β.(H2) < σ.β.(HF) < σ.β.(HCl) 

ii. σ.β.(Η2) < σ.β.(HCl) < σ.β.(ΗF) 
iii. σ.β.(HCl) < σ.β.(Η2) < σ.β.(ΗF) 
iv. σ.β.(HF) < σ.β.(H2) < σ.β.(HCl) 

β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

10. Το μόριο του καρβονυλοσουλφίδιου, O=C=S, είναι ευθύγραμμο όπως και το μόριο του διοξειδίου 

του άνθρακα, CO2. Nα προσδιορίσετε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων που εμφανίζονται στα 
μόρια αυτά στην υγρή του μορφή. Να συγκρίνετε τα σημεία βρασμού των δύο ενώσεων.  

 
11.  Tο μόριο του ΒF3 (τριφθοριούχο βόριο) είναι επίπεδο μόριο στο οποίο όλα τα 

μήκη των ομοιοπολικών δεσμών B – F είναι ίσα και όλες οι γωνίες F – B – F είναι 
120

ο
. Η ένωση αυτή έχει σημείο βρασμού ίσο με −100,3

ο
C.  

α) Να εξηγήσετε αν οι δεσμοί B – F είναι πολικοί ή όχι και να γράψετε τα φορτία 
δ+ και δ− για κάθε άτομο. 

β) Να εξηγήσετε αν τα μόριο είναι δίπολο ή όχι. 
γ) Να αναφέρετε το είδος των διαμοριακών δυνάμεων που εμφανίζεται στο μόριο αυτό στην υγρή 
φάση. Nα αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο το τριφθοριούχο βόριο έχει τόσο χαμηλό σημείο 
βρασμού.  

 
12.  α) Nα εξηγήσετε αν οι παρακάτω ουσίες διαλύονται περισσότερο στο Η2Ο ή στον 

τετραχλωράνθρακα (CCl4).  
i. ΚNO3      ii. Ι2           iii. CH3OH                   iv. NH3                   v. πεντάνιο. 

β) Ποια από τις παραπάνω ουσίες παρουσιάζει το μεγαλύτερο σημείο βρασμού;  

 
13. Να θεωρήσετε τις ενώσεις: CH3CH2CH3 (Mr = 44),  (CH3)2CHCOOH (Mr = 74), CH3CH2CH=O 

(Mr = 58) και CH3CH2COOH (Μr = 74). 
α) Ποια από τις ενώσεις αυτές έχει χαμηλότερο σημείο βρασμού;  

Α) Το CH3CH2CH3 
Β) Η (CH3)2CHCOOH 

Γ) Η CH3CH2CH=Ο 
Δ) Το CH3CH2CH2COOH 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

14. Στο σχήμα που ακολουθεί εμφανίζονται τα σημεία βρασμού για τα 4 πρώτα  μέλη των κορεσμένων 
μονοσθενών αλκοολών (μεθανόλη, αιθανόλη, 1-προπανόλη και 1-βουτανόλη) σε σύγκριση με τα 
σημεία βρασμού των 4 πρώτων αλκανίων (μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο).  

α) Να εξηγήσετε γιατί η μεθανόλη έχει πολύ υψηλότερο σημείο βρασμού από το μεθάνιο.  
β) Να εξηγήσετε γιατί τα σημεία βρασμού τόσο των αλκοολών όσο και των αλκανίων αυξάνονται 
με την αύξηση του αριθμού των ατόμων C. 
γ) Να συγκρίνετε τη διαλυτότητα στο νερό της 1-προπανόλης και του βουτανίου.  
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15. Στο διπλανό διάγραμμα  

εμφανίζονται τα σημεία 
βρασμού των ενώσεων με Η 
των στοιχείων των ομάδων, 
14,15, 16 και 17 του 

περιοδικού πίνακα.  
α) Να εξηγήσετε γιατί οι 
ενώσεις NH3, HF και Η2Ο 
παρουσιάζουν «ασυνήθιστα» 

υψηλά σημεία βρασμού σε 
σχέση με τις ενώσεις με Η των 
άλλων στοιχείων της ίδιας 
ομάδας. 

β) Να περιγράψετε σχηματικά 
τις διαμοριακές δυνάμεις στις ενώσεις: NH3, HF και Η2Ο. 
γ) Τα μόρια H2S, Η2Te, H2Se και Η2Te είναι μη γραμμικά. Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις 
εμφανίζονται στην περίπτωση του H2S; Γιατί η ένωση αυτή έχει μικρότερο σημείο βρασμού από τις 

ενώσεις Η2Te, H2Se και Η2Te; 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


