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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 

1. Υδατικό διάλυμα μοριακής ουσίας όγκου V διαχωρίζεται από καθαρό επίσης όγκου V μέσω 

ημιπερατής μεμβράνης. Με την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο της ώσμωσης σταματά λόγω 
υδροστατικής πίεσης που αναπτύσσεται στο διάλυμα της γλυκόζης. Απομακρύνουμε από τη 
συσκευή την επιπλέον ποσότητα διαλύματος γλυκόζης ώστε ο όγκος του να γίνει ίσος με τον 
όγκο του καθαρού νερού. Μετά την απομάκρυνση αυτή: 

Α) δεν επανεμφανίζεται πλέον το φαινόμενο της ώσμωσης  
Β) εξελίσσεται πάλι το φαινόμενο της ώσμωσης προς το διάλυμα της γλυκόζης  
Γ) εξελίσσεται το φαινόμενο της ώσμωσης προς το καθαρό νερό, δηλαδή προς την αντίθετη 
περίπτωση σε σχέση με την αρχή 

Δ) η ωσμωτική πίεση του διαλύματος της γλυκόζης θα γίνει μικρότερη από την ωσμωτική πίεση 
του καθαρού νερού 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
 

2. Σε μία σακούλα (Α) ημιπερατής μεμβράνης περιέχεται 

διάλυμα γλυκόζης 50% w/v και μέσα σε αυτή τη σακούλα 
βρίσκεται μία άλλη σακούλα (Β) που περιέχει διάλυμα 

γλυκόζης 20% w/v. Και οι δύο σακούλες βρίσκονται μέσα 
σε καθαρό νερό. Τι θα συμβεί με την εξέλιξη του 
φαινομένου; 
A) Μόνο η σακούλα A θα αρχίσει να γεμίζει με νερό  

B) Μόνο η σακούλα Β θα αρχίσει να γεμίζει με νερό 
Γ) Και οι δύο σακούλες A και Β θα γεμίζουν με νερό  
Δ) Και οι δύο σακούλες A και Β θα αρχίζουν να αδειάζουν  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

 

3. Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 
α) Αναμιγνύουμε ίσους όγκους δύο διαλυμάτων γλυκόζης ίδιας θερμοκρασίας, με 

ωσμωτικές πιέσεις 6atm και 8atm αντίστοιχα και προκύπτει τελικό διάλυμα με 
ωσμωτική πίεση 7atm. 
β) Ώσμωση πραγματοποιείται μόνο όταν έρχεται σε επαφή μέσω ημιπερατής  
μεμβράνης ο καθαρός διαλύτης με ένα διάλυμα ουσίας.  

γ) Υδατικό διάλυμα γλυκόλης,(Mr=62), και υδατικό διάλυμα ουρίας, (Mr=60) έχουν 
την ίδια τιμή  περιεκτικότητας α%  w/v  και την  ίδια θερμοκρασία. Τα διαλύματα 
χωρίζονται με ημιπερατή μεμβράνη, οπότε παρατηρείται αύξηση του όγκου του 
διαλύματος της ουρίας. 

δ) Η αύξηση της θερμοκρασίας ενός υδατικού διαλύματος μοριακής ουσίας Α αυξάνει 
την τιμή της ωσμωτικής πίεσης. 
ε) Μοριακό διάλυμα ουσίας Α με C=0,5Μ χωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη με 
μοριακό διάλυμα ουσίας Β με C=0,1Μ ίδιας θερμοκρασίας. Για να εμποδιστεί η 

ώσμωση θα πρέπει να ασκήσουμε εξωτερικά πίεση στο διάλυμα της ουσίας Β.  
στ) Υδατικό διάλυμα γλυκόζης, με C=0,2Μ χωρίζεται με ημιπερατή μεμβράνη με 
υδατικό διάλυμα NaCℓ με C=0,1Μ ίδιας θερμοκρασίας. Η ώσμωση θα γίνει από τ ο 
διάλυμα NaCℓ προς το διάλυμα γλυκόζης.  

Να αιτιολογήσετε τις  επιλογές  σας 
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4. Οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο χωρίζεται ακριβώς στο μέσο με 
κινητή ημιπερατή μεμβράνη. 
Το αριστερό μέρος είναι γεμάτο με υδατικό διάλυμα γλυκόζης 

συγκέντρωσης 0,2 Μ και το δεξί με υδατικό διάλυμα ζάχαρης 
συγκέντρωσης 0,4 Μ. Τι θα συμβεί με την πάροδο του χρόνου; 
Α) Η μεμβράνη θα κινηθεί προς τα αριστερά 
Β) Δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί ισορροπία  

Γ) Ο όγκος του διαλύματος της γλυκόζης θα αρχίσει να αυξάνεται 
Δ) Τίποτα, θα ισχύει από την αρχή ισορροπία, δηλαδή όσο μόρια νερού περνούν προς τα δεξιά 
τόσα θα περνούν και προς τα αριστερά  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

 

5. Η ωσμωτική πίεση διαλύματος ουρίας (CH4N2Ο) είναι Π1=4 atm. Η ωσμωτική πίεση ενός άλλου 
διαλύματος σακχαρόζης (C12H22O11) ίδιου όγκου με το προηγούμενο είναι Π2=10 atm. Τα δύο 

διαλύματα αναμιγνύονται. Ποια η ωσμωτική πίεση του διαλύματος που θα προκύψει; Όλα τα  
διαλύματα έχουν την ίδια θερμοκρασία.  
 

6. Στη συσκευή του σχήματος τα διαμερίσματα (Ι) και (ΙΙ) 

χωρίζονται με ημιπερατή μεμβράνη. Στο διαμέρισμα (Ι) 
εισάγεται διάλυμα γλυκόζης 1,2 Μ όγκου 500 mL και στο 

διαμέρισμα (ΙΙ) διάλυμα σακχαρόζης 0,8 Μ όγκου επίσης 
500 mL και της ίδιας θερμοκρασίας.  
α) Να εξηγήσετε προς ποιο διαμέρισμα θα εξελιχθεί το φαινόμενο της ώσμωσης.  
β) Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα το φαινόμενο της ώσμωσης σταματά λόγω εξίσωσης 

των συγκεντρώσεων. Να υπολογιστούν οι όγκοι των δύο διαλυμάτων στο διαμέρισμα  (Ι) και το 
διαμέρισμα (ΙΙ) όταν σταματήσει το φαινόμενο της ώσμωσης.  
γ) Μετά την αποκατάσταση της προηγούμενης ισορροπίας, στο διαμέρισμα (ΙΙ) προστίθεται 
μικρή ποσότητα καταλύτη και η σακχαρόζη (Σ) διασπάται (υδρολύεται) πλήρως σε δύο  

ισομερείς μονοσακχαρίτες, τη γλυκόζη (Γ) και τη φρουκτόζη (Φ), σύμφωνα με την εξίσωση: 
Σ(aq) → Γ(aq) + Φ(aq) 
Nα υπολογιστούν οι όγκοι των δύο διαλυμάτων μετά την πλήρη υδρόλυση της σακχαρόζης και 
την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας της ώσμωσης στην οποία τα διαλύματα  στα 

διαμερίσματα (Ι) και (ΙΙ)  έχουν γίνει και πάλι ισοτονικά. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Ο 
καταλύτης δεν επηρεάζει το φαινόμενο της ώσμωσης.  
 

7. Στη συσκευή του σχήματος τα διαμερίσματα (Ι) και (ΙΙ)  

χωρίζονται με ημιπερατή μεμβράνη. Στο διαμέρισμα (Ι) 
εισάγεται διάλυμα γλυκόζης 0,6 Μ  όγκου 1 L και στο 
διαμέρισμα (ΙΙ) διάλυμα της μοριακής ένωσης Α(aq) 0,6 Μ 

όγκου επίσης 1 L. Με την πάροδο του χρόνου η ένωση Α(aq) 
στο διαμέρισμα (ΙΙ)  διασπάται σε δύο μοριακές ουσίες, τη Β(aq) και τη Γ(aq) σύμφωνα με την 
αμφίδρομη αντίδραση (1):    Α(aq)      Β(aq) + Γ(aq)      (1) 
Όταν το φαινόμενο της ώσμωσης έχει σταματήσει και έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία 

(1) βρέθηκε ότι έχει διασπαστεί το 50% της ποσότητας του Α. Να υπολογιστεί η τιμή της 
σταθεράς Kc της ισορροπίας (1) με τη μορφή κλάσματος. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή σε 
όλη τη διάρκεια του πειράματος.  

 

 
 



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                  ΩΣΜΩΤΙΚΗ  ΠΙΕΣΗ 

 

ΧΗΜΕΙΑ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                         Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας 

 

3 

8. Ένα υδατικό διάλυμα Δ1 ζάχαρης (Mr=342) έχει  ωσμωτική πίεση 4,92 atm σε θερμοκρασία  
27°C.  
α) Ποια είναι η  % 

w
/v περιεκτικότητα του διαλύματος;   

β) Πόσον όγκο νερού πρέπει να προσθέσουμε σε  500 mL από το διάλυμα Δ1 ώστε να 
προκύψει διάλυμα Δ2 με ωσμωτική πίεση 1,23atm στους 27°C;   
γ) Σε 500 mL από το διάλυμα Δ1 προστίθεται γλυκόζη (Mr=180), χωρίς να μεταβληθεί ο 
όγκος του διαλύματος. Το διάλυμα Δ 3 που προκύπτει έρχεται σε επαφή, μέσω 

ημιπερατής μεμβράνης, με υδατικό διάλυμα ουρίας 0,36Μ που έχει θερμοκρασία 27°C, και 
δεν  παρατηρείται  ώσμωση.  Να  υπολογιστεί  η  μάζα  της  γλυκόζης  που  προστέθηκε.  
δ) Φέρουμε σε επαφή μέσω ημιπερατής μεμβράνης , 200 mL του διαλύματος Δ1 με 200 mL 
υδατικού διαλύματος ουρίας 0,1Μ  (Μr=60) που έχει την ίδια θερμοκρασία. 

i) Να εξετάσετε προς ποια κατεύθυνση θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της ώσμωσης και σε ποιο 
διάλυμα πρέπει να ασκήσουμε εξωτερική πίεση, ώστε να εμποδιστεί το φαινόμενο της 
ώσμωσης;  
ii) Πόσα g διαλυμένης ουσίας πρέπει να προσθέσουμε σε 200 mL ενός από τα δύο 

διαλύματα, ώστε να εμποδιστεί το φαινόμενο της ώσμωσης;  
Ο όγκος του διαλύματος δεν μεταβάλλεται με την προσθήκη. 

Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων        
     

     
 

 

9. Σε 424 g νερού  διαλύονται πλήρως  76 g 
ζάχαρης (C12H22O11)  που περιέχουν  x% 

w/w υγρασία, οπότε σχηματίζεται το 
διάλυμα Υ1 το οποίο έχει πυκνότητα  1,25 
g/mL.  Προκειμένου να βρούμε το ποσοστό 
της υγρασίας που περιέχει η ζάχαρη, το 

διάλυμα Υ1 φέρεται σε επαφή μέσω 
ημιπερατής μεμβράνης  με υδατικό διάλυμα 
Υ2 που περιέχει γλυκόζη και έχει όγκο V2 = 
500 mL και συγέντρωση C2 = 0,6Μ. Τα 

διαλύματα Υ1 και Υ2 έχουν θερμοκρασία 
27

o
C. Για να μη συμβεί καθόλου ώσμωση, 

βρέθηκε πειραματικά ότι, πρέπει να ασκηθεί πίεση P = 2,46 atm, στην επιφάνεια του διαλύματος 
Υ2, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

α)  Πόση είναι η x% w/w υγρασία που περιέχεται στη ζάχαρη που χρησιμοποιήθηκε για το 
σχηματισμό του διαλύματος Υ1;  
β)    Αν δεν ασκούσαμε την πίεση P στην επιφάνεια του διαλύματος Υ2, ποιο διάλυμα , το Υ1 ή 
το Υ2, θα έπρεπε να αραιώσουμε με νερό  και πόσα mL νερού θα χρησιμοποιούσαμε  ώστε να μη 

συμβεί το φαινόμενο της ώσμωσης;  
γ)    Αν δεν ασκούσαμε την πίεση P στην επιφάνεια του διαλύματος Υ2, να βρείτε τον όγκο των 
δύο διαλυμάτων Υ1 και Υ2  όταν σταματήσει το φαινόμενο της ώσμωσης.  

Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων        
     

     
  και ότι η υδροστατική πίεση δεν 

είναι ικανή να σταματήσει το φαινόμενο της ώσμωσης.  
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Απαντήσεις 
 

 

1. Β  

2. Α 

3. Σ / Λ / Σ / Σ / Σ / Λ  

4. Α 

5. Π2 = 7 atm  

6. α)  από το διαμέρισμα (ΙΙ) στο διαμέρισμα (Ι)   β)  V1 = 600 mL και V2 = 400 mL                       

γ)  V1  ́= 3/7 L, V2  ́= 4/7 L. 

7. Kc = 1/4 

8. α) 6,84 % w/v     β) 1500 mL    γ) 14,4 g     δ)  1,2 g 

9. α) 10% w/w   β) 100 mL στο Υ2   γ) V1τελ=360 mL   V2τελ=540 mL 

 
 


