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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1o 

ΔΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΔΣ ΔΝΝΟΙΔΣ 

 

1.1 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

Σηηο παξαθάηω εξωηήζεηο (1-24) λα βάιεηε ζε θύθιν ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή απάληεζε. 

 

1. Τν 1g είλαη: 

    α. κνλάδα βάξνπο γ. κνλάδα βάξνπο θαη κνλάδα κάδαο 

    β. κνλάδα κάδαο δ. κνλάδα άιινπ κεγέζνπο 

 

2. Τν 1L είλαη ίζν κε: 

    α. 1 θπβηθό κέηξν γ. ην 1/1000 ηνπ m
3
 

    β. 1000 θπβηθά κέηξα δ. ην 1/10 ηνπ m
3
. 

 

3. Αλ 1g ελόο ζώκαηνο Σ θαηαιακβάλεη όγθν 0,5cm
3
, ηόηε ε ππθλόηεηα απηνύ 

ηνπ ζώκαηνο είλαη:  

    α. 0,5g/cm
3 

β. 2g/cm
3 

γ. 0,5cm
3
/g

 
δ. 0,2 cm

3
/g. 

 

4. Μηα ζηδεξέληα ζθαίξα όγθνπ v θαη κάδαο m έρεη ζην εζσηεξηθό ηεο κηα 

θνηιόηεηα όγθνπ V1. Η ππθλόηεηα p ηνπ ζηδήξνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

α. ξ = 
V

m
 γ. ξ = m . V 

β. ξ = 

1
VV

m
 δ. ξ = 

1
V-V

m
 

 

5. Μηα ζηαγόλα λεξνύ απνηειείηαη από:  

α. 1.000.000 κόξηα πεξίπνπ γ. 10
21

 κόξηα πεξίπνπ 

β. 10
3
 κόξηα πεξίπνπ δ. άπεηξα κόξηα. 

 

6. Τα ηόληα είλαη: 

α. ειεθηξηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα 
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β. ειεθηξηθά θνξηηζκέλα άηνκα 

γ. ειεθηξηθά θνξηηζκέλα ζπγθξνηήκαηα αηόκσλ 

δ. άηνκα ή ζπγθξνηήκαηα αηόκσλ 

ε. άηνκα ή ζπγθξνηήκαηα αηόκσλ κε ειεθηξηθό θνξηίν. 

 

7. Ο αηνκηθόο αξηζκόο εθθξάδεη: 

α. ην ειεθηξηθό θνξηίν ηνπ ππξήλα κεηξεκέλν ζε Cb  

β. ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξνλίσλ ελόο κνλναηνκηθνύ ηόληνο 

γ. ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ελόο αηόκνπ 

δ. ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ ππξήλα θάζε αηόκνπ ελόο ζηνηρείνπ 

ε. ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ελόο αηόκνπ. 

 

8. Τν θαηηόλ Ca
2+

 πεξηέρεη 20 λεηξόληα θαη 18 ειεθηξόληα. Ο καδηθόο αξηζκόο 

ηνπ Ca είλαη: 

α. 40  β. 38 γ. 20 δ. 18 ε. 36. 

 

9. Ο αξηζκόο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε θύζε είλαη: 

α. κεγαιύηεξνο από νγδόληα, αιιά κηθξόηεξνο από εθαηό 

β. κεγαιύηεξνο από εθαηό 

γ. κηθξόηεξνο από εμήληα 

δ. εβδνκήληα δύν 

ε. άγλσζηνο. 

 

10.  Τα ηζόηνπα άηνκα έρνπλ: 

α. ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ 

β. ίδην καδηθό θαη δηαθνξεηηθό αηνκηθό αξηζκό 

γ. ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη δηαθνξεηηθό αξηζκό λεηξνλίσλ  

δ. ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη δηαθνξεηηθό αξηζκό ειεθηξνλίσλ. 

 

11.  Η εζσηεξηθή ελέξγεηα νξηζκέλεο πνζόηεηαο λεξνύ ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία 

είλαη κεγαιύηεξε, όηαλ απηό είλαη: 

α. ζηεξεό γ. αέξην 

β. πγξό δ. κείγκα πγξνύ θαη αεξίνπ. 
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12.  Όηαλ ειαηηώλεηαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε, ην ζεκείν βξαζκνύ ελόο πγξνύ: 

α. απμάλεηαη γ.  ειαηηώλεηαη 

β. δε κεηαβάιιεηαη δ.  κεηαβάιιεηαη, αιιά ε κεηαβνιή απηή 

  εμαξηάηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο. 

 

13.  Δμάρλσζε είλαη ε κεηάβαζε ελόο ζώκαηνο από: 

α. ηε ζηεξεά ζηελ πγξή θπζηθή θαηάζηαζε  

β. ηελ πγξή ζηελ αέξηα θαηάζηαζε  

γ. ηελ πγξή ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε 

δ. ηε ζηεξεά ζηελ αέξηα θπζηθή θαηάζηαζε 

ε. ηελ αέξηα ζηελ πγξή θαηάζηαζε. 

 

14.  Όηαλ ζεξκαίλνπκε ην λεξό ππό ζηαζεξή πίεζε, ηόηε ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ: 

α. ειαηηώλεηαη ζπλερώο γ. δε κεηαβάιιεηαη 

β. απμάλεηαη ζπλερώο δ. απμάλεηαη κέρξη κηαο ζηαζεξήο 

  ζεξκνθξαζίαο. 

 

15.  Τξία βαξέιηα Α, Β θαη Γ πεξηέρνπλ λεξό πνπ βξάδεη θαη βξίζθεηαη αληίζηνηρα 

ζε κηα παξαιηαθή πόιε, ζηελ θνξπθή ηνπ Έβεξεζη θαη ζηελ θνξπθή ηνπ 

Οιύκπνπ. Γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ζ1, ζ2 θαη ζ3 ηνπ λεξνύ ζην θαζέλα από ηα 

ηξία βαξέιηα αληίζηνηρα ηζρύεη: 

α. ζ1 < ζ2 < ζ3 γ. ζ2 < ζ3 < ζ1 

β. ζ1 = ζ2 = ζ3 δ. ζ2 > ζ3 > ζ1. 

 

 

 

16.  Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε θπζηθνύ θαηλνκέλνπ κεηαβάιιεηαη: 

α. ε ζύζηαζε ησλ ζσκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό 

β. ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο 

γ. κηα ηνπιάρηζηνλ από ηηο κνξθέο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δ. νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό. 

 
17.  Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ρεκηθνύ θαηλνκέλνπ δε κεηαβάιιεηαη: 
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α. ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

β. ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο 

γ. ε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ νπζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δ. θακηά από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
18.  Σε πνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο δε ζα ζρεκαηηζηεί κείγκα; 

α. θαηά ηελ πξνζζήθε δάραξεο ζε λεξό 

β. θαηά ηελ πξνζζήθε λεξνύ ζε ιάδη 

γ. θαηά ηελ αλάκεημε δεζηνύ κε θξύν λεξό 

δ. θαηά ην επηθαλεηαθό ζθνύξηαζκα ηνπ ζηδήξνπ 

ε. θαηά ηε λνζεία βελδίλεο κε λεξό. 

 
19.  Πνηα από ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα νκνγελή κείγκαηα 

δελ ηζρύεη; 

α. έρνπλ ίδηα ππθλόηεηα ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ όγθνπ ηνπο 

β. έρνπλ κεηαβιεηή ππθλόηεηα, αλάινγα κε ηελ αλαινγία κε ηελ νπνία 

αλακείρηεθαλ ηα ζπζηαηηθά ηνπο 

γ. ε ππθλόηεηα ηνπο ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ππθλνηήησλ ησλ 

ζπζηαηηθώλ ηνπο 

δ. ε ππθλόηεηά ηνπο απμάλεηαη όηαλ ςύρνληαη κε ζηαζεξή πίεζε. 

 
20.  Πνηα από ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο δελ είλαη ηδηόηεηα κεηάιινπ: 

α. είλαη αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηνπ ειεθηξηζκνύ 

β. κεηαηξέπεηαη ζε αληόληα 

γ. είλαη ειαηό 

δ. κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζύξκα. 

21. Αλ ην ζύλνιν Α ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο (Α) (Β) 

παξηζηάλεη όια ηα κείγκαηα θαη ην ζύλνιν Β                . γ 

ηα νκνγελή ζώκαηα, ηόηε: 

i)  ε ηνκή ησλ δύν απηώλ ζπλόισλ παξηζηάλεη: 

α. ηα ζηνηρεία γ. ηα εηεξνγελή κείγκαηα 

β. ηα δηαιύκαηα δ. ηηο ρεκηθέο ελώζεηο. 

ii)  ην ζηνηρείν γ ηνπ ζπλόινπ Β κπνξεί λα είλαη: 

α. ην αιαηόλεξν γ. ηα θαπζαέξηα ελόο απηνθηλήηνπ 



 13 

β. ην λεξό δ. ν ρπκόο ελόο ιεκνληνύ. 

 
22.  Η δηαιπηόηεηα ηνπ ησδηνύρνπ θαιίνπ (KJ) ζην λεξό: 

i)  είλαη κέγεζνο πνπ εθθξάδεη: 

α. ηε κάδα ζε g ηνπ KJ πνπ πεξηέρεηαη ζε 100g δηαιύκαηνο 

β. ηελ ειάρηζηε πνζόηεηα KJ πνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ζε νξηζκέλε πνζό-

ηεηα λεξνύ 

γ. ηε κέγηζηε πνζόηεηα KJ πνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ζε νξηζκέλε πνζόηεηα 

λεξνύ 

δ. ηε κέγηζηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ κπνξεί λα δηαιύζεη νξηζκέλε πνζόηεηα 

KJ. 

ii)  θαη εμαξηάηαη από: 

α. ην είδνο ηνπ δηαιπόκελνπ ζώκαηνο 

β. ην είδνο ηνπ δηαιύηε 

γ. ηε ζεξκνθξαζία 

δ. ηε ζεξκνθξαζία, ην είδνο ηνπ δηαιπόκελνπ ζώκαηνο θαη ην είδνο ηνπ 

δηαιύηε. 

 
23.  Η δηαιπηόηεηα ηνπ NaCl, ζηνπο 30 °C, είλαη 35g/100g λεξνύ. Γηα λα 

παξαζθεπάζνπκε θνξεζκέλν δηάιπκα NaCl, ζηνπο 30 °C, κπνξνύκε λα 

αλακείμνπκε: 

α. 7g NaCl κε 30g λεξό 

β. 5g NaCl κε 20g λεξό 

γ. 7g NaCl κε 20g λεξό 

δ. 100g NaCl κε 35g λεξό 

24. Υδαηηθό δηάιπκα NaCl 10% w/w ζεκαίλεη όηη: 

α. ζε 100g λεξνύ είλαη δηαιπκέλα 10g NaCl 

β. 100g λεξνύ κπνξνύλ λα δηαιύζνπλ 10g NaCl 

γ. ζε 100g δηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 10g NaCl 

δ. 90g λεξνύ κπνξνύλ λα δηαιύζνπλ 10g NaCl 

 

 

1.2 Επωηήζειρ διάηαξηρ 
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1. Τνπνζεηήζηε ηηο κνλάδεο 1L, 1cm
3
 θαη 1m

3
 θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ 

κεγέζνπο. 

 
2. Τέζζεξα δνρεία Α, Β, Γ θαη Γ πεξηέρνπλ ην θαζέλα αληίζηνηρα 240g αιάηη, 

23.000mg δάραξε, 0,20kg ξύδη θαη 25 10
3
mg θαθέ. Να δηαηάμεηε ηα δνρεία 

Α, Β, Γ θαη Γ θαηά ζεηξά απμαλόκελεο κάδαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 
3. Πέληε πνηήξηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ πεξηέρνπλ λεξό όγθνπ 150mL, 0,2L, 10

-3
m

3
, 

0,0016m
3
 θαη 160cm

3
 αληίζηνηρα ην θαζέλα. Να δηαηάμεηε ηα δνρεία απηά 

θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ όγθνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηά. 

 
4.  Τα ζώκαηα Σ1, Σ2, Σ3 θαη Σ4 έρνπλ ίζεο κάδεο, ελώ νη ππθλόηεηέο ηνπο είλαη 

αληίζηνηρα 0,2g/cm
3
, 2g/cm

3
, 1g/cm

3
 θαη 1,2g/cm

3
. Να δηαηάμεηε ηα ηέζζεξα 

απηά ζώκαηα θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ όγθνπ. 

 

5. Να δηαηάμεηε ηα άηνκα A
40

19
, Β

35

17
, Γ

40

20
, Δ

40

18
: 

i)  θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ αξηζκνύ ειεθηξνλίσλ 

ii)  θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ αξηζκνύ λεηξνλίσλ 

 
6.  Γηαηάμηε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ζσκάησλ ζηεξεά, πγξά, αέξηα: 

α) θαηά ζεηξά απμαλόκελσλ δπλάκεσλ ζπλνρήο κεηαμύ ησλ δνκηθώλ 

ζσκαηηδίσλ 

β) θαηά ζεηξά απμαλόκελεο θηλεηηθόηεηαο ησλ δνκηθώλ ζσκαηηδίσλ. 

7.  Να δηαηάμεηε θαηά ζεηξά απμαλόκελεο πηεηηθόηεηαο ηα ζώκαηα: λεξό, πγξό 

νμπγόλν, νηλόπλεπκα, νξπθηέιαην, αινπκίλην. 

 
8.  Τέζζεξα δηαιύκαηα Α, Β, Γ θαη Γ παξαζθεπάζηεθαλ σο εμήο: 

Γηάιπκα Α: ζε 600g λεξό δηαιύζεθαλ 200g δάραξεο 

Γηάιπκα Β: 250g δάραξεο δηαιύζεθαλ ζε 500g λεξό 

Γηάιπκα Γ: 50g δάραξεο δηαιύζεθαλ ζε 250g λεξό  

Γηάιπκα Γ: 100g δάραξεο δηαιύζεθαλ ζε λεξό κέρξη ην δηάιπκα λα 

απνθηήζεη κάδα 500g 

Να δηαηάμεηε ηα ηέζζεξα απηά δηαιύκαηα θαηά ζεηξά απμαλόκελεο πεξηεθηη-

θόηεηαο ζηα εθαηό θαηά βάξνο (% w/w). 
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9.  Τέζζεξα θνξεζκέλα πδαηηθά δηαιύκαηα Α, Β, Γ θαη Γ έρνπλ ζεξκνθξαζία 20 

°C, κάδα 100g ην θαζέλα θαη πεξηέρνπλ  αληίζηνηρα 0,2g ζεητθνύ αζβεζηίνπ 

(CaSO4), 24g ρισξηνύρνπ λαηξίνπ (NaCl), 70g δάραξεο (C12H22O11) θαη 

0,0012g αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ (CaCO3). 

Να δηαηάμεηε ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ δηαιπκέλεο νπζίεο θαηά ζεηξά 

απμαλόκελεο δηαιπηόηεηαο ζην λεξό. 

 

 

1.3  Επωηήζειρ ανηιζηοίσηζηρ 

 

1. Να αληηζηνηρήζεηε ηελ θάζε κνλάδα κέηξεζεο ηεο ζηήιεο (Ι) κε ην κέγεζνο 

πνπ απηή κεηξάεη θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζηήιε (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 

 1mg 

 1mL κάδα 

 1kg 

 1kg/m
3
 όγθνο 

 1dm
3
 

 1L ππθλόηεηα 

 1g/L 

2. Αληηζηνηρήζηε ην θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο (Ι) κε έλα ζηνηρείν ηεο ζηήιεο 

(ΙΙ), έηζη ώζηε νη πνζόηεηεο πνπ αληηζηνηρίδνληαη λα είλαη ίζεο. 

 (Ι) (ΙΙ) 

 1mg 10
-3

g 

 1Μg 10
3
g 

 1ng 10
-9

g 

 1κg 10
6
g 

 1kg 10
-6

g 

  10
9
g 

  10
-12

g 

 
3. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε ρεκηθό ζηνηρείν ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηελ 

αηνκηθόηεηά ηνπ ζηε δεύηεξε ζηήιε: 
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 Φεκηθό ζηνηρείν Αηνκηθόηεηα 

 πδξνγόλν 

 λέν 1 

 θώζθνξνο 2 

 άδσην 4 

 όδνλ 

 ζείν 8 

 ηώδην 3 

 
4. Να αληηζηνηρήζεηε ακθηκνλνζήκαληα ην θάζε άηνκν ή ηόλ ηεο ζηήιεο (Ι) κε 

ηνλ αξηζκό ζσκαηηδίσλ ηεο ζηήιεο (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 

 A
14

6
 18n 

 B
32

16
 11p 

 Γ
23

11
 8n 

 
–35

17 Δ  16p 

 
2

Ε
40

20  18e 

5. Αληηζηνηρήζηε ην θάζε όλνκα ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ζηήιεο (Ι) κε ην ζύκβνιό 

ηνπ ζηε ζηήιε (ΙΙ). 

 
 (Ι) (ΙΙ) 

  He 

 Αξγίιην Si 

 Σίδεξνο Mn 

 Ήιην Th 

 Μόιπβδνο Μν 

 Μαγλήζην Al 

 Θείν Fe 

 Άδσην Ag 

  Pb 

  Mg 
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  S 

  N 

 

6. Να ραξαθηεξίζεηε ηα παξαθάησ θαηλόκελα σο θπζηθά ή ρεκηθά, 

ηνπνζεηώληαο ζε θάζε ηεηξαγσλίδην ην γξάκκα Φ ή Φ αληίζηνηρα. 

 
 Φαινόμενο 

 ε θαύζε ηνπ μύινπ 

 ην ζάπηζκα ηνπ μύινπ 

 ην βάςηκν ελόο ηνίρνπ 

 ε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ 

 ην μίληζκα ηνπ γάιαθηνο 

 ην ζηέγλσκα ηεο κπνγηάο ιόγσ εμάηκηζεο ηνπ δηαιύηε 

 ε δηάιπζε ηεο δάραξεο ζην λεξό 

 ην ιηώζηκν ηνπ θεξηνύ 

 

 

 

7. Τη από ηα παξαθάησ κεηαβάιιεηαη θαη ηη όρη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο 

ρεκηθνύ θαηλνκέλνπ; (Σεκεηώζηε ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην ην γξάκκα Μ 

αλ κεηαβάιιεηαη θαη ην γξάκκα Γ αλ δε κεηαβάιιεηαη). 

 ην είδνο ησλ κνξίσλ 

 ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ 

 ε κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο 

 νη ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ 

 ε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ ζσκάησλ 

 ην είδνο ησλ αηόκσλ 

 ε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
8. Φαξαθηεξίζηε θάζε κία από ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο ηνπ πδξνγόλνπ σο 

θπζηθή ή ρεκηθή ηνπνζεηώληαο ην γξάκκα Φ ή Φ αληίζηνηρα ζε θάζε 

ηεηξαγσλίδην: 

 είλαη αέξην 

 είλαη άνζκν θαη άρξσκν 

 ελώλεηαη κε ην νμπγόλν θαη ζρεκαηίδεη λεξό 
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 πγξνπνηείηαη πνιύ δύζθνια 

 είλαη ειαθξύηεξν ηνπ αέξα 

 δε δηαιύεηαη ζην λεξό 

 ελώλεηαη κε νξηζκέλα κέηαιια 

 δελ ελώλεηαη κε ην ζίδεξν 

 ελώλεηαη δύζθνια κε ηνλ άλζξαθα. 

 
9. Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζώκαηα ηεο ζηήιεο (Ι) κε ηελ θαηεγνξία ζσκάησλ ηεο 

ζηήιεο (ΙΙ): 

 Σώμαηα Καηηγοπία 

 ην απνζηαγκέλν λεξό 

 ην λεξό ελόο ρεηκάξξνπ εηεξνγελέο κείγκα 

 ν θαζαξόο ζίδεξνο δηάιπκα 

 έλα θιπηδάλη ειιεληθνύ θαθέ ρεκηθή έλσζε 

 έλα θιπηδάλη ηζάτ ζηνηρείν 

 ν θαπλόο ηνπ ηδαθηνύ 

10.  Τνπνζεηήζηε ζην θαζέλα από ηα ηεηξαγσλίδηα ην γξάκκα Μ, αλ ε αληίζηνηρε 

ηδηόηεηα αλαθέξεηαη ζηα κείγκαηα θαη ην γξάκκα Δ, αλ αλαθέξεηαη ζηηο 

ρεκηθέο ελώζεηο. 

 έρνπλ θαζνξηζκέλε ζύζηαζε 

 δηαηεξνύλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο 

 είλαη πάληνηε νκνγελή ζώκαηα 

 απνηεινύληαη από έλα είδνο κνξίσλ 

 κπνξνύλ λα δηαρσξηζζνύλ ζε απινύζηεξα ζώκαηα κε θπζηθέο κεζόδνπο. 

 

11. Να αληηζηνηρήζεηε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηήιε (Ι) κε 

ην θαηλόκελν ηεο ζηήιεο (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 

 Τν ρεηκώλα πνπ μαλαβγάδνπκε ηα κάιιηλα ηήμε 

 ξνύρα ε λαθζαιίλε πνπ είρακε ηνπνζεηήζεη  

 ζ’ απηά δελ ππάξρεη. πήμε 

 Αλ αθήζνπκε ην «Blanco» αλνηρηό κεηά από ιίγν  

 δελ κπνξνύκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε. πγξνπνίεζε 
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 Τα θξύα πξσηλά ηνπ ρεηκώλα ηα ηδάκηα  

 ηνπ απηνθηλήηνπ ζακπώλνπλ. εμάηκηζε 

 Τν ρεηκώλα ζηηο βόξεηεο ρώξεο ην λεξό  

 ζηηο πεξηζζόηεξεο ιίκλεο ησλ πάξθσλ είλαη εμάρλσζε 

 παγσκέλν.  

 Όηαλ ξίμνπκε ζε έλα πνηήξη λεξό έλα παγάθη βξαζκόο 

 κεηά από ιίγν «εμαθαλίδεηαη».  

 Όηαλ ξίμνπκε ζε έλα πνηήξη λεξό κεξηθνύο δηάιπζε 

 θξπζηάιινπο δάραξεο κεηά από ιίγν 

 «εμαθαλίδεηαη». 

 Αλ αθήζνπκε ζην αλακκέλν κάηη ηεο θνπδίλαο  

 έλα κπξίθη κε λεξό κεηά από ιίγν ειεπζεξώλνληαη 

 ζηελ επηθάλεηα θπζαιιίδεο. 

1.4 Επωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ 

 

1. Σπκπιεξώζηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ ηζόηεηεο: 

α) 1m
3
 = .......... L γ) 1mg = ........... kg 

β) 1cm
3
 = ........ L δ) 1g = ............. mg 

 

2.  Η ύιε απνηειείηαη από πνιύ κηθξά, αόξαηα ζσκαηίδηα, πνπ νλνκάδνληαη 

............................................................................................. . Τα ζσκαηίδηα 

απηά είλαη ηα ................................ , ηα ...................................... θαη ηα 

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

  

3.  Υπάξρνπλ ζηνηρεία κνλναηνκηθά, όπσο ην ................................. δηαηνκηθά, 

όπσο ην ...................................., ηεηξαηνκηθά, όπσο ην ............................θαη 

κε πεξηζζόηεξεο από κία αηνκηθόηεηεο, όπσο ην ............................... . 

  

4.  Σπκπιεξώζηε ζε θάζε δηάζηηθην ην ζύκβνιν ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ. 

 Αζβέζηην ...... Χεπδάξγπξνο ...... Μαγγάλην ...... 

 Φαιθόο ...... Άξγπξνο ...... Βξώκην ...... 

 Άλζξαθαο ...... Άδσην ...... Θείν ...... 
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5.  Σπκπιεξώζηε ζην δηάζηηθην πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά από ην θάζε ζύκβνιν 

ην όλνκα ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ. 

 .................... (F) .................... (Mg) .................... (N) 

 .................... (Fe) .................... (Mn) .................... (H) 

  

6.  Τα ηόληα δηαθξίλνληαη ζε .......................................... πνπ έρνπλ ................... 

ειεθηξηθό θνξηίν, όπσο γηα παξάδεηγκα ην .................................... θαη ζε 

................................................ ηα νπνία έρνπλ .......................................... 

ειεθηξηθό θνξηίν, όπσο ην ............................... . 

  

7.  Ο ππξήλαο ηνπ θάζε αηόκνπ απνηειείηαη από ............................. θαη από 

.................................. . Τν θαζέλα από ηα δνκηθά απηά ζσκαηίδηα ηνπ ππξήλα 

απνηειείηαη από ........................................ απινύζηεξα ζσκαηίδηα πνπ 

νλνκάδνληαη .......................................... . 

  

8.  Ιζόηνπα νλνκάδνληαη ηα .......................................... πνπ έρνπλ ηνλ ίδην 

............................................................................................. θαη δηαθνξεηηθό 

..............................................................................., όπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

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

  

9.  Τν θαηηόλ Al
3+

 έρεη ........................... ειεθηξόληα από ηα πξσηόληα ηνπ 

ππξήλα ηνπ θαη ........................... αξηζκό πξσηνλίσλ κε ην άηνκν ηνπ Al.  

  

10.  Σηα αέξηα ηα δνκηθά ζσκαηίδηα βξίζθνληαη ζε ............................................. 

απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο. Οη δπλάκεηο ζπλνρήο είλαη .................................... 

θαη ε θηλεηηθόηεηα ησλ ζσκαηηδίσλ ........................................................... . 

Γη’ απηό ηα αέξηα παίξλνπλ ην ζρήκα ηνπ ................................................... , 

ελώ ν όγθνο ηνπο κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε κηθξή κεηαβνιή ηεο ............... 

........................... ή ηεο ........................... . 

  

11.  Δμαέξσζε ιέκε ηε κεηαηξνπή ελόο ........................... ζε ........................... θαη 

δηαθξίλεηαη ζε ........................... , δειαδή εμαέξσζε πνπ γίλεηαη από 

...................................................... θαη ζε ........................... , δειαδή 
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εμαέξσζε πνπ γίλεηαη από ...................................................... . Η εμαέξσζε 

ελόο ........................... γίλεηαη γξεγνξόηεξα όηαλ απηό έρεη ζεξκνθξαζία ίζε 

κε ην ........................... .  

  

12.  Δμάρλσζε είλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν έλα ........................... 

κεηαηξέπεηαη απ’ επζείαο ζε ........................... , ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 

κεηαηξαπεί ζε ........................... , όπσο γηα παξάδεηγκα ην ...................... . 

  

13.  Τν λεξό βξάδεη ζηνπο 100 °C ή ζηνπο ..........Κ θαη πήδεη ζηνπο 273Κ ή ζηνπο 

.............. °C. 

  

14.  Τα πγξά πνπ εμαηκίδνληαη ζρεηηθά εύθνια νλνκάδνληαη ........................... , 

όπσο γηα παξάδεηγκα ην ........................... , ελώ απηά πνπ εμαηκίδνληαη 

ζρεηηθά δύζθνια νλνκάδνληαη ........................... , όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

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

  

15.  Τν ημώδεο ραξαθηεξίδεη ............................................................. ελόο πγξνύ. 

Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην ημώδεο ελόο πγξνύ ηόζν πην .............................. 

απηό ξέεη. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ελόο πγξνύ ηόζν ............. 

.................... είλαη ην ημώδεο απηνύ. 

  

16.  Τα κείγκαηα έρνπλ ............................................ ζύζηαζε, απνηεινύληαη από 

................................................ είδε νπζηώλ θαη ........................... ηηο ηδηόηεηεο 

ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο. Μπνξεί λα δηαρσξηζηνύλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπο εύθνια 

κε ........................... κεζόδνπο. 

  

17.  Δάλ ζε πδαηηθό δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ (NaCl) πξνζζέζνπκε λεξό, 

ηόηε: (ζπκπιεξώζηε ζηα δηάζηηθηα ηελ θαηάιιειε από ηηο ιέμεηο: απμάλεηαη, 

ειαηηώλεηαη, δε κεηαβάιιεηαη) 

α) ε κάδα ηνπ δηαιύκαηνο .................................... 

β) ε κάδα ηνπ δηαιύηε .......................................... 

γ) ε κάδα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο .......................... 

δ) ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο .................................... 
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ε) ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο ...................... 

ζη) ε ππθλόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο ........................... 

 

 

 

 

1.5 Επωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ 

 

1.  Γξάςηε ηε καζεκαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε ππθλόηεηα ελόο 

ζώκαηνο, θαζώο θαη ηξεηο κνλάδεο κέηξεζήο ηεο. 

  

2.  Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη ν θώζθνξνο είλαη ζηνηρείν ηεηξαηνκηθό. 

  

3.  Πνηα ζηνηρεία νλνκάδνληαη κνλναηνκηθά; Γξάςηε ηα ζύκβνια θαη ηα 

νλόκαηα δύν κνλναηνκηθώλ ζηνηρείσλ. 

  

4.  Γξάςηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο πέληε δηαηνκηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ελόο 

ηεηξαηνκηθνύ. Να νλνκάζεηε απηά ηα ζηνηρεία. 

  

5.  Καηά ηη δηαθέξεη ην κόξην ελόο ζηνηρείνπ από ην κόξην κηαο ρεκηθήο έλσζεο; 

Γξάςηε ην κνξηαθό ηύπν ελόο ζηνηρείνπ θαη κηαο ρεκηθήο έλσζεο. 

  

6.  Πνηεο πιεξνθνξίεο πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ αηόκνπ ηνπ λαηξίνπ 

από ην ζπκβνιηζκό Na
23

11
; 

  

7.  Τη νλνκάδνληαη ηόληα; Γξάςηε ηνπο ρεκηθνύο ηύπνπο:  

 α) ελόο κνλναηνκηθνύ θαληηόληνο 

 β) ελόο κνλναηνκηθνύ αληόληνο 

 γ) ελόο πνιπαηνκηθνύ θαηηόληνο θαη 

 δ) ελόο πνιπαηνκηθνύ αληόληνο. 

  

8.  Γώζηε ηνπο νξηζκνύο ησλ παξαθάησ ελλνηώλ: 

 α) δηαηνκηθό ζηνηρείν 
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 β) αηνκηθόο αξηζκόο αηόκνπ 

 γ) καδηθόο αξηζκόο αηόκνπ 

 δ) ηζόηνπα άηνκα. 

  

9.  Σε πνηεο από ηηο παξαθάησ κεηαηξνπέο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ζην 

νπνίν απηή πξαγκαηνπνηείηαη παξακέλεη ζηαζεξή; 

 α) πγξνπνίεζε δ) πήμε 

 β) βξαζκόο ε) εμαέξσζε 

 γ) εμάρλσζε ζη) εμάηκηζε 

  

10.  Σε πνηεο θαηεγνξίεο ζσκάησλ δηαθξίλνληαη νη ρεκηθέο νπζίεο; Πώο νξίδεηαη 

θάζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο απηέο; Γώζηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε 

θαηεγνξία. 

  

11.  Πνηα πιηθά ζώκαηα νλνκάδνληαη κείγκαηα; Σε πνηεο θαηεγνξίεο 

δηαθξίλνληαη; Πώο νξίδνληαη απηέο νη θαηεγνξίεο ησλ κεηγκάησλ; Γώζηε έλα 

παξάδεηγκα γηα θάζε κηα απ’ απηέο. 

  

12.  Τη κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ρεκηθνύ θαηλνκέλνπ; 

  

13.  Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο νη νπνίνη καο επηηξέπνπλ λα ραξαθηεξίζνπκε ην 

αιαηόλεξν σο κείγκα. 

  

14.  Τη νλνκάδνπκε δηάιπκα θαη πσο ραξαθηεξίδνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ; Να 

αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα ελόο πγξνύ θαη ελόο αεξίνπ δηαιύκαηνο. 

  

15.  Μπνξεί έλα δηάιπκα λα απνηειείηαη: α) από δύν δηαιύηεο θαη κηα δηαιπκέλε 

νπζία; β) από έλα δηαιύηε θαη δύν δηαιπκέλεο νπζίεο;  

 Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο. 

  

16.  Τη νλνκάδεηαη δηαιπηόηεηα ελόο ζώκαηνο ζε νξηζκέλν δηαιύηε, ζε ηη 

κνλάδεο εθθξάδεηαη ζπλήζσο απηή θαη από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη; 
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17.  Αλ αλακείμνπκε θνξεζκέλν δηάιπκα KJ κε αθόξεζην δηάιπκα KJ ηεο ίδηαο 

ζεξκνθξαζίαο, ην δηάιπκα πνπ ζα πξνθύςεη ζα είλαη θνξεζκέλν ή αθόξεζην; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

  
18.  Τν CaCO3 (αλζξαθηθό αζβέζηην) είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ 

αζβεζηόιηζνπ, ηνπ καξκάξνπ, ηνπ θειύθνπο ησλ απγώλ, ηνπ θειύθνπο ησλ 

αρηλώλ θ.ιπ. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πώο κπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε 

αλ ην CaCO3 είλαη επδηάιπην ή δπζδηάιπην ζην λεξό; 

  
19.  Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη: 

α) ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο πεξηέρεη 20% v/v νμπγόλν θαη 80% v/v άδσην; 

β) έλα δηάιπκα δάραξεο ζε λεξό έρεη πεξηεθηηθόηεηα 20% w/v; 

γ) ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο πεξηέρεη όδνλ (O3) κε πεξηεθηηθόηεηα 1ppm (v); 

δ) ην λεξό ηεο βξύζεο πεξηέρεη αληόληα ρισξίνπ (Cl
-
) κε πεξηεθηηθόηεηα 2 ppb 

(w); 

 

 

1.6 Επωηήζειρ ανάπηςξηρ 

 

1.  Πεξηγξάςηε κε ζπληνκία έλα ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξείηε λα κεηξήζεηε: α) 

ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα πνηήξη θαη β) ηνλ όγθν ελόο 

ραιηθηνύ. 

  
2.  Με δεδνκέλν όηη ην ριώξην βξίζθεηαη ζηε θύζε κε ηε κνξθή κείγκαηνο ησλ 

δύν ηζνηόπσλ Cl
35

17
 θαη Cl

37

17
 ελώ ην πδξνγόλν κε ηε κνξθή κείγκαηνο ησλ 

ηξηώλ ηζνηόπσλ H
1

1 , H
2

1
 θαη H

3

1 , λα εμεηάζεηε πόζα είδε κνξίσλ H2, πόζα 

είδε κνξίσλ Cl2 θαη πόζα είδε κνξίσλ HCl κπνξεί λα ππάξρνπλ. 

  
3.  Σηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο ππάξρνπλ ζώκαηα θαη 

ζηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο. Να αλαθέξεηε ηνπο παξάγνληεο από ηνπο 

νπνίνπο εμαξηάηαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη έλα ζώκα θαη 

λα εμεγήζεηε κε βάζε ηνπο παξάγνληεο απηνύο γηαηί ην πγξό λεξό έρεη 

ζηαζεξό όγθν θαη κεηαβιεηό ζρήκα. 
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4.  Να εμεγήζεηε γηαηί ην ζεκείν βξαζκνύ θαη ην ζεκείν πήμεο ελόο ζώκαηνο 

απνηεινύλ θξηηήξηα ηεο θαζαξηόηεηάο ηνπ. 

  

5.  Μηα πνζόηεηα αέξα πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα κπαιόλη ραξαθηεξίδεηαη από 

νξηζκέλν όγθν, κάδα, βάξνο θαη ππθλόηεηα. Δμεηάζηε πνηα από ηα παξαπάλσ 

κεγέζε απηήο ηεο πνζόηεηαο ηνπ αέξα κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ θαη κε πνην 

ηξόπν. 

  

6.  Ο θαζεγεηήο ξώηεζε ηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο αλ ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο 

είλαη νκνγελέο κίγκα. Έλαο καζεηήο απάληεζε: «Ναη, είλαη» θαη αλέθεξε ζαλ 

παξάδεηγκα ηνλ αέξα ζε έλα θνπζθσκέλν κπαιόλη. Αξρηθά ζπκθώλεζαλ 

όινη καδί ηνπ. Όκσο ιίγν αξγόηεξα κηα καζήηξηα δηαηύπσζε ηελ αληίζεηε 

άπνςε, γηα ηελ νπνία κάιηζηα αλέπηπμε ζρεηηθά επηρεηξήκαηα. 

 α) Πνηα κπνξεί λα ήηαλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο καζήηξηαο; 

β) Μήπσο ζα έπξεπε ε εξώηεζε λα ήηαλ πεξηζζόηεξν ζαθήο ή κήπσο ζα 

έπξεπε ζηελ απάληεζε λα δηαθξίλνπλ νη καζεηέο επηκέξνπο πεξηπηώζεηο; 

γ) Απαληήζηε ζην αλάινγν εξώηεκα: «ην ζαιαζζηλό λεξό είλαη νκνγελέο 

κείγκα»; 

  

7.  Τν αιαηόλεξν είλαη σο γλσζηόλ αικπξό όπσο θαη ην αιάηη. Έρεη ζε όιε ηνπ 

ηελ έθηαζε ηελ ίδηα ζύζηαζε θαη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

κε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Ο ζεηνύρνο ζίδεξνο ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε ζέξκαλζε 

ζηδήξνπ θαη ζείνπ. Αληηδξά κε αξαηά δηαιύκαηα νμέσλ ζε αληίζεζε κε ην 

ζείν, ελώ δελ έιθεηαη από καγλήηε ζε αληίζεζε κε ηνλ ζίδεξν. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζε πνηεο θαηεγνξίεο ζσκάησλ θαηαηάζζεηε 

ην αιαηόλεξν θαη ηνλ ζεηνύρν ζίδεξν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

  

8.  Να πξνηείλεηε έλα ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε έλα 

θνξεζκέλν δηάιπκα ζε αθόξεζην, ρσξίο λα κεηαβάινπκε ηε κάδα θαη ηε 

ζύζηαζε ηνπ δηαιύκαηνο. Να εμεηάζεηε αλ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαηξνπή απηή 

ζε όια γεληθά ηα δηαιύκαηα. 

9.  Γηαζέηνπκε θνξεζκέλν πδαηηθό δηάιπκα CO2 ζεξκνθξαζίαο 2°C. Αλ 

ζεξκάλνπκε ην δηάιπκα απηό ζηνπο 12°C, λα εμεηάζεηε: 
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 α) αλ ζα κεηαβιεζεί ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο θαη κε πνην ηξόπν 

 β) αλ ην δηάιπκα ησλ 12°C είλαη θνξεζκέλν ή αθόξεζην. 

  

10.  Έλα πνηήξη πεξηέρεη θνξεζκέλν δηάιπκα αεξίνπ H2S ζε λεξό θαη έρεη 

ζεξκνθξαζία 25°C. Αλ ςύμνπκε απηό ην δηάιπκα ζηνπο 10°C: 

α) ζα κεηαβιεζεί ή όρη ε κάδα ηνπ; 

β) ην δηάιπκα ησλ 10°C πνπ ζα πξνθύςεη ζα εμαθνινπζεί λα είλαη 

θνξεζκέλν; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

  

11.  Έλαο καζεηήο εμέθξαζε ηελ άπνςε όηη δελ κπνξεί έλα ζώκα λα έρεη 

δηαιπηόηεηα 120%. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο γλώκε; Να αλαθέξεηε έλα 

παξάδεηγκα γηα λα ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςή ζαο. 

  

12.  Έλα πνηήξη πεξηέρεη δηάιπκα Γ1 ησδηνύρνπ θαιίνπ (KJ). Σην πνηήξη απηό 

πξνζζέηνπκε κεξηθνύο αθόκε θξπζηάιινπο KJ, αλαθαηεύνπκε θαη αθήλνπκε 

ην δηάιπκα ζε εξεκία γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα, νπόηε πξνθύπηεη 

δηάιπκα Γ2. Να ζπγθξίλεηε ηηο κάδεο m1 θαη m2 ησλ δηαιπκάησλ Γ1 θαη Γ2 

ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 α) Αλ ην δηάιπκα Γ1 ήηαλ αθόξεζην. 

 β) Αλ ην δηάιπκα Γ1 ήηαλ θνξεζκέλν. 

  

13.  Τν αδηάιπην ζην λεξό CaCO3 κε ηελ επίδξαζε ηνπ CO2 θαη ηνπ H2O 

κεηαηξέπεηαη ζε Ca (HCO3)2. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε θνίηε ελόο πνηακνύ πνπ 

απνηειείηαη θπξίσο από CaCO3 έρεη δηαβξσζεί ζε βάζνο αξθεηώλ κέηξσλ ζε 

έλα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηη 

ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη γηα ηε δηαιπηόηεηα ηνπ CO2 θαη ηνπ Ca (HCO3)2 ζην 

λεξό; 

  

14.  Σηνλ πάγθν ελόο εξγαζηεξίνπ έπεζαλ ηξεηο θξύζηαιινη ρισξηνύρνπ 

αζβεζηίνπ (CaCl2). Μεηά από κεξηθέο ώξεο δηαπηζηώζεθε όηη ζηε ζέζε ησλ 

ηξηώλ θξπζηάιισλ ππήξραλ ηξεηο ζηαγόλεο. 

α) Πνηα εμήγεζε δίλεηε ζ’ απηό ην θαηλόκελν; 
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β) Τη ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ηελ παξαηήξεζε απηή ζρεηηθά κε ηε δηαιπ-

ηόηεηα ηνπ CaCl2; 

γ) Πνηα επίδξαζε κπνξνύλ λα έρνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζην ρξόλν 

νινθιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ; 

δ) Αλ ζε έλα θιεηζηό ρώξν βάινπκε αξθεηή πνζόηεηα CaCl2 θαη κηα θέηα 

ςσκηνύ, δηαπηζηώλνπκε κεηά από ιίγεο ώξεο όηη ε θέηα κεηαηξέπεηαη ζε 

παμηκάδη, ελώ ε πίεζε ζην ρώξν κεηώλεηαη. 

Πνηα εμήγεζε δίλεηε ζ’ απηά ηα θαηλόκελα; 

  

15.  Τν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηε δηαιπηόηεηα ηνπ KNO3 (gKNO3 / 100g 

H2O) ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία. 

 

 δηαιπηόηεηα 

 g/100g λεξνύ 

  80 
 
  60 
 
  40 
 
  20 
 
 
 
     10   20   30   40   50    ζεξ/ζία/°C 
 

Παξαζθεπάζακε έλα δηάιπκα κε δηάιπζε 60g ΚΝΟ3 ζε 100g Η2Ο. 

α) Σε πνηα ζεξκνθξαζία ην δηάιπκα απηό ζα είλαη θνξεζκέλν; 

β) Αλ ςύμνπκε ην δηάιπκα απηό ζηνπο 20 °C, ζα κεηαβιεζεί ε κάδα ηνπ; 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

 

1.7 Επωηήζειρηύπος ζωζηό - λάθορ με αιηιολόγηζη 

Εμεγήζηε αλ ηζρύνπλ ή όρη νη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ. Να αλαθέξεηε 

ζρεηηθό παξάδεηγκα, όπνπ ην θξίλεηε ζθόπηκν. 

 

1.  Όηαλ δύν ζώκαηα έρνπλ ίζεο κάδεο, ζα έρνπλ θαη ίζα βάξε. 
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2.  Η κάδα ελόο ζώκαηνο κεηώλεηαη όηαλ απηό κεηαθεξζεί από έλα πόιν ηεο γεο 

ζηνλ ηζεκεξηλό, δηόηη ηόηε κεηώλεηαη θαη ην βάξνο ηνπ. 

  

3.  Αλ δύν ζώκαηα κε ίζεο κάδεο έρνπλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο άληζεο ππθλόηεηεο, 

ηόηε νη όγθνη ηνπο, ζηηο ζπλζήθεο απηέο, είλαη αλνκνίσο άληζνη (δειαδή ην 

ζώκα κε ηε κηθξόηεξε ππθλόηεηα έρεη ην κεγαιύηεξν όγθν). 

  

4.  Σηε θύζε ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ηα δνκηθά ηνπο ζσκαηίδηα είλαη άηνκα θαη 

όρη κόξηα. 

  

5.  Οξηζκέλεο ηνληηθέο ελώζεηο απνηεινύληαη από θαηηόληα θαη νξηζκέλεο άιιεο 

από αληόληα. 

  

6.  Μηα ηνληηθή ρεκηθή έλσζε απνηειείηαη από ίζν αξηζκό ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ηόλησλ. 

  

7.  Τα ηζόηνπα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ζηνηρείν. 

  

8.  Τα ηζόηνπα άηνκα πεξηέρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο απαξαίηεηα δηαθνξεηηθό 

αξηζκό λεηξνλίσλ. 

  

9.  Τα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ίδην καδηθό αξηζκό. 

  

10.  Γύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα, αλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ ίδην καδηθό 

αξηζκό κπνξεί λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. 

11.  Η θπζηθή θαηάζηαζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα γηα ην θάζε ζώκα 

θαη δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί. 

  
12.  Η εμαέξσζε ελόο ζώκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ απηό ζεξκαλζεί κέρξη ην 

ζεκείν βξαζκνύ ηνπ. 

  
13.  Καηά ηελ ηήμε ελόο ζώκαηνο νη δπλάκεηο ζπλνρήο κεηαμύ ησλ δνκηθώλ 

ζσκαηηδίσλ ηνπ ειαηηώλεηαη, ελώ ε θηλεηηθόηεηά ηνπο απμάλεηαη. 
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14.  Σηελ θνξπθή ηνπ Οιύκπνπ ην λεξό βξάδεη ζε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία απ’ 

όηη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

  
15.  Τν αιαηόλεξν βξάδεη ζε κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία ζε ζρέζε κε ην θαζαξό 

λεξό. 

  
16.  Γηάιπκα δάραξεο πήδεη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ην θαζαξό λεξό. 

  
17.  Έλα θνπηί γεκάην κέιη αδεηάδεη γξεγνξόηεξα ην θαινθαίξη παξά ην ρεηκώλα. 

  
18.  Όια ηα κέηαιια ηα βξίζθνπκε ειεύζεξα ζηε θύζε. 

  
19.  Καηά ηνλ ζρεκαηηζκό λεξνύ (Η2Ο) από ηελ αληίδξαζε πδξνγόλνπ (Η2) θαη 

νμπγόλνπ (Ο2) ε κάδα ηνπ λεξνύ πνπ παξάγεηαη είλαη πάληα ίζε κε ην 

άζξνηζκα ησλ καδώλ ηνπ Η2 θαη ηνπ Ο2 πνπ αλακείρζεθαλ πξηλ από ηελ 

αληίδξαζε. 

  
20.  Τα εηεξνγελή κείγκαηα έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο κάδαο 

ηνπο. 

  
21.  Κάζε ζώκα πνπ απνηειείηαη από δύν ή πεξηζζόηεξα είδε αηόκσλ κε 

δηαθνξεηηθό αηνκηθό αξηζκό είλαη νπσζδήπνηε ρεκηθή έλσζε. 

  
22.  Κνξεζκέλν δηάιπκα ΚΝΟ3 20°C όηαλ ζεξκαλζεί ζηνπο 40°C κεηαηξέπεηαη 

ζε αθόξεζην δηάιπκα. 

  
23.  Σε νξηζκέλε πνζόηεηα δεζηνύ λεξνύ κπνξεί λα δηαιπζεί κεγαιύηεξε 

πνζόηεηα δάραξεο απ’ όηη ζηελ ίδηα πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ. 

1.8 Σςνδςαζηικέρ επωηήζειρ διαθόπων μοπθών 

 

1.  Μεηξήζεθε ε κάδα ελόο ζώκαηνο ζηελ Αζήλα, ζηε Μόζρα θαη ζην Κάτξν 

θαη βξέζεθε αληίζηνηρα: αg, βg θαη γg.  

i)  Μεηαμύ ησλ αξηζκώλ α, β, γ ηζρύεη ε ζρέζε: 

 α. α = β = γ γ. α > β > γ 

 β. α < β < γ δ. α < γ < β 

ii)  Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
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2. α)  Φαξαθηεξίζηε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε Σ αλ απηή είλαη 

ζσζηή θαη κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλε: 

Η αηνκηθόηεηα ηεο ακκσλίαο (ΝΗ3) είλαη 4. (    ) 

Η αηνκηθόηεηα ηνπ O
16

8
 είλαη 8.  (    ) 

Η αηνκηθόηεηα ηνπ αδώηνπ είλαη 2.  (    ) 

Η αηνκηθόηεηα ηνπ C
12

6
 είλαη 12.  (    ) 

β) Τη εθθξάδεη ν αξηζκόο πνπ δίλεηαη ζην ηέινο ηεο θάζε ιαλζαζκέλεο 

πξόηαζεο; 

  

3.  Έλαο θξύζηαιινο ζεηηθνύ αξγηιίνπ απνηειείηαη από έλα ηεξάζηην πιήζνο 

ηόλησλ Al
3+

 θαη SO4
2-

. 

i)  Ο ιόγνο 
 κρύσταλλοστον  κατιόντωνπλήθος

 κρύσταλλοστον ανιόντων πλήθος
  λ , πξέπεη λα έρεη ηελ ηηκή: 

 α. 
2

3
  λ  β. 

2

3
 -  λ  γ. 

3

2
 -  λ  δ. 

3

2
  λ  ε. 

1

1
  λ  

  

ii)  Πώο πξνθύπηεη απηή ε ηηκή γηα ην ιόγν ι; 

 

 

 

 

4. α)  Φαξαθηεξίζηε ζηελ αληίζηνηρε παξέλζεζε κε Σ θάζε ζσζηή πξόηαζε θαη 

κε Λ θάζε ιαλζαζκέλε. 

Τν άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ ( Η
1

1 ) είλαη ην ειαθξύηεξν 

ζσκαηίδην ύιεο πνπ ππάξρεη.         (    ) 

Τα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ είλαη όκνηα.      (    ) 

Τα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αξηζκό.  (    ) 

Τα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ έρνπλ ηνλ ίδην καδηθό αξηζκό.   (    ) 

Υπάξρνπλ ηόζα δηαθνξεηηθά είδε αηόκσλ, όζα θαη ηα ρεκηθά 

ζηνηρεία.             (    ) 

β) Να αηηηνινγήζεηε ηνλ ραξαθηεξηζκό ζαο, κόλν γηα ηελ πξώηε θαη ηελ 

ηειεπηαία πξόηαζε. 
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5.  Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηεζζάξσλ 

ζηνηρείσλ Α, Β, Γ θαη Γ.  

Σηοισείο Αηομικόρ 

απιθμόρ 

Μαζικόρ 

απιθμόρ 

Απιθμόρ 

ηλεκηπονίων 

Απιθμόρ 

ππωηονίων 

Απιθμόρ 

νεηπονίων 

Α 11 23    

Β  37 17   

Γ   20  20 

Γ 17    18 

  
 α) Σπκπιεξώζηε ηα θελά ηνπ πίλαθα. 

 β) Καηαηάμηε ηα ζηνηρεία θαηά ζεηξά απμαλόκελεο κάδαο ηνπ αηόκνπ ηνπο. 

 γ) Πνηα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ηζόηνπα; 

  
6.  Έλα κπαιόλη κε ειαζηηθά ηνηρώκαηα πεξηέρεη έλα αέξην ζηνπο 20°C. 

Απμάλνπκε ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 40°C.  

i)  Η ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην κπαιόλη: 

 α. παξακέλεη ζηαζεξή γ. ειαηηώλεηαη 

 β. απμάλεηαη δ. απμάλεηαη ή ειαηηώλεηαη 

   αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αεξίνπ 

ii)  Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ηεο ζσζηήο απάληεζεο. 

7.  Τν λεξό πήδεη ζηνπο 0 °C, ην θεξί ιεηώλεη ζηνπο 50 °C θαη έλα πδαηηθό 

δηάιπκα αιαηηνύ πήδεη ζηνπο 271Κ. Σε ηξία πνηήξηα Α, Β θαη Γ βάιακε 

αληίζηνηρα έλα παγάθη, έλα θνκκάηη θεξί θαη κηα πνζόηεηα από ην 

αιαηόλεξν. 

i)  Αλ ηνπνζεηήζνπκε ηα ηξία πνηήξηα ζε έλα ρώξν ζεξκνθξαζίαο 1 °C, ηόηε 

ηα ηξία πνηήξηα Α, Β θαη Γ ζα πεξηέρνπλ αληίζηνηρα: 

 α. πγξό, ζηεξεό, πγξό γ. πγξό, πγξό, πγξό 

 β. ζηεξεό, ζηεξεό, ζηεξεό δ. ζηεξεό, ζηεξεό, πγξό 

  

ii)  Κάληε ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμύ ηνπ πιήζνπο από ηα παξαπάλσ ζώκαηα 

πνπ βξίζθνληαη ζε πγξή θαηάζηαζε θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ζηήιε (ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 
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  έλα κόλν πγξό -3 °C 

  δύν πγξά 330K 

  ηξία πγξά 272K 

  θαλέλα πγξό    7 °C 

  

iii) Σε έλα πνηήξη πεξηέρεηαη λεξό. Πεξηγξάςηε έλα ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπν-

ξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε αλ είλαη θαζαξό. 

  

8.  i)  Πνην από ηα παξαθάησ θαηλόκελα είλαη ρεκηθό; 

 α. Η δηάιπζε ηεο δάραξεο ζην λεξό. 

 β. Η εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. 

 γ. Τν μίληζκα ηνπ γάιαθηνο. 

 δ. Η εμάρλσζε ηνπ ησδίνπ. 

  

ii)  Να αλαθέξεηε έλα αθόκε θπζηθό θαη έλα ρεκηθό θαηλόκελν. 

  

  

  

9.  Μειεηήζηε ην παξαθάησ ζρήκα θαη απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

     (A) 

   (B) 

   (Γ) 

    (Γ) 

  

  

 α) Πνηα θαηεγνξία ζσκάησλ εθθξάδεη θαζέλα από ηα ζύλνια Α, Β, Γ θαη Γ; 

β) Αλ ην άδσην (Ν2) είλαη έλα ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Γ, λα βξείηε έλα ζώκα 

πνπ αλήθεη ζην ζύλνιν Α θαη δελ αλήθεη ζην ζύλνιν Β, έλα ζώκα ηνπ 

ζπλόινπ Β πνπ λα κελ αλήθεη ζην ζύλνιν Γ θαη έλα ζώκα ηνπ ζπλόινπ Γ 

πνπ λα κελ αλήθεη ζην ζύλνιν Γ. 
  

10. Γύν πνηήξηα Π1 θαη Π2 πεξηέρνπλ αληίζηνηρα ηα πδαηηθά δηαιύκαηα Γ1 θαη Γ2 

ησλ νπζηώλ Α θαη Β αληίζηνηρα θαη βξίζθνληαη ζε ζεξκνθξαζία 10 °C. Αλ 
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απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο ζηνπο 20 °C παξαηεξνύκε όηη ε κάδα ηνπ 

πξώηνπ δηαιύκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή, ελώ ηνπ δεπηέξνπ ειαηηώλεηαη. 

α) Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη: 

i)  από ηηο νπζίεο Α θαη Β αέξην είλαη ε νπζία ..... θαη ζηεξεό είλαη ε νπζία 

..... 

ii)  ζηνπο 20 °C ην δηάιπκα πνπ πεξηέρεηαη ζην πνηήξη Π1 είλαη ............... , 

θαη ην δηάιπκα ζην Π2 είλαη ......................... . 

β) Δμεγήζηε πσο ζα κπνξνύζακε λα κεηαηξέςνπκε ην δηάιπκα Π2 ζεξκνθξα-

ζίαο 10 °C ζε αθόξεζην ρσξίο λα κεηαβάιινπκε ηε κάδα ηνπ θαη ηε ζεξ-

κνθξαζία ηνπ. 
  

11.  Σην Μνλνιίζη ηεο Πξέβεδαο βξέζεθε νξπθηό ρισξηνύρν λάηξην (καγεηξηθό 

αιάηη). 

i)  Πηζηεύεηε όηη απηό βξίζθεηαη: 

 α. ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο; 

 β. θάησ από θαιιηεξγήζηκν έδαθνο ηεο πεξηνρήο; 

 γ. πάλσ ζε θνηιόηεηεο βξάρσλ θνληά ζηελ παξαιία; 

 δ. θάησ από αξγηιηθά πεηξώκαηα αδηαπέξαζηα από ην λεξό; 

ii)  Να αηηηνινγήζεηε κε ζπληνκία ηελ απόξξηςε ησλ ηξηώλ ιαλζαζκέλσλ 

απαληήζεσλ. 

12. Γηα ηέζζεξα ζώκαηα Α, Β, Γ θαη Γ πνπ ζηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη 

πγξά δίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Τα κόξηα ησλ ζσκάησλ Α, Β θαη Γ απνηεινύληαη από δύν ή πεξηζζόηεξα 

άηνκα κε δηαθνξεηηθό αηνκηθό αξηζκό. Τν ζώκα Α έρεη θαζνξηζκέλν ζεκείν 

βξαζκνύ θαη ην Β έρεη ηελ ίδηα ππθλόηεηα ζε όιε ηε κάδα ηνπ. 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα: 

i)  Να αληηζηνηρήζεηε έλα πξνο έλα ηα ζώκαηα ηεο ζηήιεο (Ι) κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θαη βξίζθεηαη ζηε ζηήιε (ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 

  Α ρεκηθή έλσζε 

  Β δηάιπκα 

  Γ ρεκηθό ζηνηρείν 

  Γ εηεξνγελέο κείγκα 
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ii)  Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζώκα Β είλαη 

ζσζηή; 

 α. απνηειείηαη από έλα είδνο κνξίσλ 

 β. έρεη ζηαζεξό ζεκείν βξαζκνύ 

 γ. δελ δηαηεξεί ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

 δ. απνηειείηαη από δύν ηνπιάρηζηνλ ρεκηθέο νπζίεο 

iii) Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξά ην ζώκα Α είλαη ιαλζαζκέλε; 

 α. είλαη νκνγελέο ζώκα 

 β. δηαηεξεί ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

 γ. έρεη θαζνξηζκέλε ζύζηαζε αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπ 

 δ. απνηειείηαη από έλα είδνο κνξίσλ 

iv) Αλ ην ζώκα Γ παξνπζηάδεη κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα είλαη ν ............ 

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

  

  

 

 

 

1.9 Αζκήζειρ - Πποβλήμαηα 

 

1.  Η δεμακελή πεηξειαίνπ κηαο πνιπθαηνηθίαο έρεη ρσξεηηθόηεηα 2500L. Ο 

δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο γέκηζε ηε δεμακελή πεηξέιαην θαη πιήξσζε 

ζηνλ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο πνπ ην πξνκήζεπζε 246.000 δξρ. Αλ ε ππθλό-

ηεηα ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 0,82 g/mL θαη ε ηηκή ηνπ 120.000 δξαρκέο αλά 

ηόλλν (1 ηόλλνο = 1000kg) πιήξσζε ν δηαρεηξηζηήο ηα ζσζηά ρξήκαηα ή όρη; 

  

2.  Μηα άδεηα θηάιε δπγίδεη άδεηα 220g, γεκάηε λεξό 380g θαη γεκάηε πεηξέιαην 

351,2g. Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη 1g/mL, λα βξεζνύλ: 

 α) ν όγθνο ηεο θηάιεο 

 β) ε ππθλόηεηα ηνπ πεηξειαίνπ. 

  

3.  Τα ρπηά κεηαιιηθά αληηθείκελα είλαη αλζεθηηθόηεξα όηαλ είλαη ζπκπαγή 

παξά όηαλ έρνπλ εγθισβίζεη θαηά ηε ρύηεπζή ηνπο πνζόηεηα αέξα. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε αλ έλα κπξνύηδηλν αγαικαηίδην είλαη ζπκπαγέο ή 

όρη, ην δπγίζακε αξρηθά θαη βξήθακε όηη έρεη κάδα 188,6g θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηξήζακε κε θαηάιιειε κέζνδν ηνλ όγθν ηνπ θαη ηνλ βξήθακε ίζν κε 

25mL. 

α) Να πεξηγξάςεηε έλα πηζαλό ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηξήζακε ηνλ όγθν ηνπ 

αγαικαηηδίνπ. 

β) Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ κπξνύληδνπ είλαη 8,2g/mL, εμεηάζηε αλ ην αγαικαηί-

δην είλαη ή όρη ζπκπαγέο. 

  

4.  Σε 500g λεξό δηαιύζακε 300g ζεηηθνύ νμένο θαη ζρεκαηίζηεθαλ 750mL 

δηαιύκαηνο. Να ππνινγίζεηε: 

 α) ηε κάδα θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο. 

 β) ηηο πεξηεθηηθόηεηεο ηνπ δηαιύκαηνο % w/w θαη % w/v. 

  

  

  

5.  Έλα ππθλό δηάιπκα ελόο άιαηνο έρεη κάδα 240g, όγθν 200mL θαη 

γλσξίδνπκε όηη παξαζθεπάζηεθε κε δηάιπζε θάπνηαο πνζόηεηαο ηνπ άιαηνο 

ζε 180g λεξό. Να ππνινγίζεηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ δηαιύκαηνο: 

 α) ηελ ππθλόηεηα 

 β) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/w. 

 γ) ηελ πεξηεθηηθόηεηα % w/v. 

  

6.  Γηάιπκα Γ1 παξαζθεπάζηεθε κε ηε δηάιπζε 80g δάραξεο ζε 240g λεξό. Με-

ηξήζεθε ζε νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ν όγθνο ηνπ θαη βξέζεθε ίζνο κε 250mL. 

Υπνινγίζηε: 

α) ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό θαηά βάξνο (% w/w) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

β) ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό βάξνο θαη’ όγθν (% w/v) ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

γ) ηελ ππθλόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1. 

δ) Αλ αξαηώζνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε 64mL λεξνύ πξνθύπηεη λέν δηάιπκα Γ2. 

Υπνινγίζηε ηηο πεξηεθηηθόηεηεο ζηα εθαηό w/v θαη w/w ηνπ δηαιύκαηνο Γ2. 

  

7.  Έλα δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο έρεη πεξηεθηηθόηεηα 12% w/w θαη κάδα 2kg. 
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 α) Από πόζα g δηαιύηε θαη δηαιπκέλεο νπζίαο απνηειείηαη απηό ην δηάιπκα; 

β) Πόζε ζα γίλεη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο, αλ ην 

αξαηώζνπκε κέρξη λα γίλεη ε κάδα ηνπ 6 kg; 

  

8.  Σε 76g λεξό δηαιύζακε 24g δάραξεο θαη παξαζθεπάζακε δηάιπκα Γ1 όγθνπ 

80mL. 

 α) Πνηα είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

 β) Πνηα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

γ) Πόζα mL λεξό πξέπεη λα πξνζζέζνπκε αθόκα ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα 

παξαζθεπάζνπκε δηάιπκα Γ2 κε πεξηεθηηθόηεηα 15% w/v; 

δ) Πόζα g λεξό πξέπεη λα εμαηκηζηνύλ από ην δηάιπκα Γ1 γηα λα πξνθύςεη 

δηάιπκα Γ3 κε πεξηεθηηθόηεηα 30% w/w; 

9.  Μηα θηάιε πεξηέρεη δηάιπκα ΚΟΗ. Μεηξήζακε κε έλα νγθνκεηξηθό θύιηλδξν 

ηνλ όγθν ηνπ δηαιύκαηνο θαη ηνλ βξήθακε 270mL. Από ην δηάιπκα απηό 

πήξακε κηα πνζόηεηα 20mL θαη βξήθακε όηη πεξηείρε 4g ΚΟΗ. 

α) Πόζα g ΚΟΗ πεξηέρεη ε ππόινηπε πνζόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο; 

β) Αλ ην δηάιπκα απηό πνπ απέκεηλε ην αξαηώζνπκε κέρξη λα απνθηήζεη 

κάδα 400g, πόζε ζα γίλεη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηά ηνπ; 

  

10.  Η εηηθέηα ζε κία γπάιηλε θηάιε ηνπ εξγαζηεξίνπ έγξαθε: Γηάιπκα ΝaOH 

20% w/v. 

α) Τη ζεκαίλεη απηή ε έθθξαζε πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο; 

β) Αλ ππνηεζεί όηη από ην δηάιπκα εμαηκίζηεθε κία πνζόηεηα λεξνύ, 

απμήζεθε ή κεηώζεθε ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ θαη γηα πνην ιόγν; 

γ) Αλ ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο είλαη 500mL θαη ζε 200mL απηνύ βξέζεθαλ 

50g NaOH, πόζα mL λεξό πξέπεη λα πξνζζέζηνπκε ζην ππόινηπν 

δηάιπκα όγθνπ 300mL, ώζηε λα απνθηήζεη μαλά πεξηεθηηθόηεηα 20% 

w/w; 

  

11.  Σε 150g Η2Ο δηαιύζακε 50g NaOH πνπ πεξηείρε 20% πγξαζία. 

 Γηα ην δηάιπκα πνπ πξνέθπςε λα βξείηε: 

α) πόζα g θαζαξό NaOH πεξηέρεη 

β) πόζα g λεξό πεξηέρεη 
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γ) ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό θαηά βάξνο (% w/w). 

  

12.  Θέινπκε λα παξαζθεπάζνπκε 2L δηαιύκαηνο NaOH κε πεξηεθηηθόηεηα 

20% w/v. Υπνινγίζηε ηε κάδα ηνπ ΝaOH πνπ πξέπεη λα δηαιύζνπκε ζε 

λεξό ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:. 

 α) αλ ην NaOH πνπ δηαζέηνπκε είλαη θαζαξό 

β) αλ ην NaOH πνπ δηαζέηνπκε πεξηέρεη 20% πγξαζία (λεξό). 

  

  

  

13.  Έλα βαξέιη ρσξεηηθόηεηαο 100L είλαη γεκάην κε θξαζί 4 αιθννιηθώλ 

βαζκώλ (% v/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θξαζηνύ ζε νηλόπλεπκα). 

α) Αλ θάπνηνο πηεί κηζό ιίηξν απ’ απηό ην θξαζί πόζα mL νηλνπλεύκαηνο ζα 

θπθινθνξνύλ ζην αίκα ηνπ; 

β) Αλ από ην γεκάην βαξέιη αθαηξέζνπκε 10L θξαζί θαη κεηά ην 

ζπκπιεξώζνπκε κε λεξό, πόζσλ αιθννιηθώλ βαζκώλ ζα είλαη ην 

αξαησκέλν θξαζί; 

 

14.  Παξαζθεπάζακε έλα δηάιπκα Γ1 κε ηε δηάιπζε 10g δάραξεο ζε 190g λεξό 

θαη έλα άιιν δηάιπκα Γ2 κε ηε δηάιπζε 30g δάραξεο ζε 270g λεξό. Σηε 

ζπλέρεηα αλακείμακε ηα δύν απηά δηαιύκαηα θαη πξνέθπςε δηάιπκα Γ3. 

 α) Πνηα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1; 

 β) Πνηα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ2; 

 γ) Πνηα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ3; 

  

15.  Παξαζθεπάζακε 250g δηαιύκαηνο NaCl πεξηεθηηθόηεηαο 20% w/w. 

 α) Πόζα g NaCl θαη πόζα g λεξνύ ρξεζηκνπνηήζακε; 

β) Αλ ε δηαιπηόηεηα ηνπ NaCl είλαη 36g/100g λεξνύ, πόζα g ΝaCl πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε αθόκε ζην δηάιπκα ώζηε λα γίλεη θνξεζκέλν; 

γ) Πνηα ζα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο; 

  

16.  Αλ ε δηαιπηόηεηα ηνπ ΝaNO3 ζηνπο 10 °C είλαη 80g/100g λεξνύ, λα βξείηε: 
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α) Σε πόζα g λεξό πξέπεη λα δηαιύζνπκε 200g ΝaNO3 ώζηε λα πξνθύςεη 

θνξεζκέλν δηάιπκα ζεξκνθξαζίαο 10 °C; 

β) Μέρξη πόζν όγθν πξέπεη λα αξαηώζνπκε ην παξαπάλσ θνξεζκέλν δηάιπκα 

γηα λα πξνθύςεη έλα λέν δηάιπκα πεξηεθηηθόηεηαο 40% w/w; 

 

 

 

 

 

17. Σε 200g λεξό πξνζζέζακε 90g KNO3, αλαθαηέςακε γηα αξθεηή ώξα, ελώ 

δηαηεξνύζακε ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 15 °C. Όηαλ ην δηάιπκα 

εξέκεζε δηαπηζηώζακε όηη παξέκεηλαλ αδηάιπηα 40g ΚΝΟ3. 

α) Πόζε ήηαλ ε κάδα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζρεκαηίζηεθε; 

β) Πόζε είλαη ε δηαιπηόηεηα ηνπ ΚΝΟ3 ζηνπο 15 °C; 

γ) Πόζε είλαη ε w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ ζρεκαηίζηεθε; 

δ) Πόζε είλαη ε ειάρηζηε κάδα λεξνύ πνπ απαηηείηαη λα πξνζηεζεί ζην 

ζύζηεκα, ώζηε λα δηαιπζεί όιε ε πνζόηεηα ηνπ ΚΝΟ3; 

 

18. Έλα θνξεζκέλν δηάιπκα Γ1 θάπνηνπ άιαηνο ζε ζεξκνθξαζία 27 °C έρεη 

πεξηεθηηθόηεηα 20% w/w. 

α) Πνηα είλαη ε δηαιπηόηεηα ηνπ άιαηνο απηνύ ζηνπο 27 °C (g άιαηνο/100g 

H2O); 

β) Αλ ζε 500g ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξνζζέζνπκε 300g λεξνύ ζεξκνθξαζίαο 27 

°C, πνηα ζα είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λένπ δηαιύκαηνο Γ2 πνπ 

πξνθύπηεη; 

 

19. Η δηαιπηόηεηα ηνπ ΚΝΟ3 ζηνπο 10 °C είλαη 20g/100g λεξνύ, ελώ ζηνπο 20 

°C είλαη 35g/100g λεξνύ. 

α) Πόζα g KNO3 πξέπεη λα δηαιύζνπκε ζε 200g λεξνύ γηα λα πξνθύςεη 

θνξεζκέλν δηάιπκα ζεξκνθξαζίαο 20 °C; 

β) Αλ ςύμνπκε ην θνξεζκέλν απηό δηάιπκα ζηνπο 10 °C, πόζα g θξπζηάι-

ισλ ΚΝΟ3 ζα ζρεκαηηζηνύλ; 
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20. Η δηαιπηόηεηα ελόο άιαηνο ζην λεξό είλαη 10g/100g λεξνύ ζηνπο 10 °C, 

20g/100g λεξνύ ζηνπο 30 °C θαη 40g/100g λεξνύ ζηνπο 50 °C. Έλα πνηήξη 

πεξηέρεη 110g θνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο απηνύ ηνπ άιαηνο ζε ζεξκνθξαζία 10 

°C. Έλα δεύηεξν πνηήξη πεξηέρεη 140g θνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο ηνπ ίδηνπ 

άιαηνο ζε ζεξκνθξαζία 50 °C. Αλ αλακείμνπκε ηα δύν απηά δηαιύκαηα 

πξνθύπηεη δηάιπκα Γ ζεξκνθξαζίαο 30 °C. 

α) Δμεηάζηε αλ ην δηάιπκα Γ είλαη θνξεζκέλν ή αθόξεζην. 

β) Πνηα ζα είλαη ε κάδα ηνπ δηαιύκαηνο Γ; 

1.10 Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

 

 

Παπάδειγμα κπιηηπίος αξιολόγηζηρ ζύνηομηρ διάπκειαρ 

 

Ανηικείμενο εξέηαζηρ:  Σύζηαζε ύιεο  -  θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο 

 

Χπονική διάπκεια:  15 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε) 

 

Βαθμολόγηζη και πεπιγπαθή ζηόσων καηά επώηηζη 

 

Δπώη. Σηόσοι πος επιδιώκονηαι Βαθμολ. 

 

1 

 

 

 

2-α 

 

2-β 

 

3 

 

Γλώζε ηνπ αηνκηθνύ - καδηθνύ αξηζκνύ θαη ηεο επίδξαζεο 

ησλ αξηζκώλ απηώλ ζηε κάδα ηνπ αηόκνπ θαη ζηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ είδνπο ηνπ ζηνηρείνπ. 

Αλ γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηη είλαη ηζόηνπα θαη θαηά ηη 

δηαθέξνπλ 

Η «ηαπηόηεηα» ησλ ζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη από ηνλ 

αηνκηθό αξηζκό. 

Γλώζε ησλ κεηαβνιώλ ζηε δνκή θαη ζηηο ηδηόηεηεο ησλ 

ζσκάησλ (ηδηαίηεξα ηνπ λεξνύ), θαηά ηε κεηαβνιή ηεο 

θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

5 

 

4 

 

4 

 

7 

 

Σηοισεία μαθηηή: 
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Δπώλπκν ............................................  Όλνκα .............................................. Τάμε 

....... Τκήκα ........ Μάζεκα  ........................ Ηκεξνκελία ..................  

 

 

 

 

Επωηήζειρ: 

1. Ο ππξήλαο ηνπ αηόκνπ απνηειείηαη από .................................. θαη από 

................................. . Τν θαζέλα από ηα δνκηθά απηά ζπζηαηηθά ηνπ ππξήλα 

απνηειείηαη από ................. απινύζηεξα ζσκαηίδηα πνπ νλνκάδνληαη 

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

Ο αξηζκόο ησλ ................................ ηνπ ππξήλα νλνκάδεηαη ................. 

..................................... θαη απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό αξηζκό ηνπ ζηνηρείνπ. 

Η κάδα ηνπ αηόκνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ αξηζκό ησλ ........................ 

............................ , ν νπνίνο νλνκάδεηαη ................................................... . 
 

2. Μειεηήζηε αλ ηζρύνπλ ή όρη νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 

α) Τα ηζόηνπα άηνκα πεξηέρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο απαξαίηεηα δηαθνξεηηθό 

αξηζκό λεηξνλίσλ 

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

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

β) Αλ ηα άηνκα ελόο κνξίνπ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αξηζκό, ηόηε πξνθεηηαη 

γηα κόξην ζηνηρείνπ. 

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

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

3. Σπκπιεξώζηε κέζα ζε θάζε παξέλζεζε ην γξάκκα Α, Δ ή Σ, αλ ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο απμάλεηαη, ειαηηώλεηαη ή παξακέλεη ζηαζεξό. 

Καηά ηε κεηαηξνπή κηαο πνζόηεηαο πγξνύ λεξνύ ζε πάγν: 

α) ε θηλεηηθόηεηα ησλ κνξίσλ (    ) 

β) νη δπλάκεηο ζπλνρήο κεηαμύ ησλ κνξίσλ (    ) 

γ) ε ππθλόηεηα (    ) 

(Σθεθζείηε  αλ ν πάγνο επηπιέεη ή βπζίδεηαη ζην λεξό) 

δ) Ο όγθνο (    ) 

ε) Οη απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ κνξίσλ (    ) 

 ζη) Τν κέγεζνο ησλ κνξίσλ (    ) 
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δ) Η ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (    ) 

ε) Η κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο  (    ) 

ζ) Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο (    ) 

η) Η κάδα ηνπ θάζε κνξίνπ (    ) 

 

Επαναληπηικό κπιηήπιο αξιολόγηζηρ 

 

Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Σύζηαζε, θαηαζηάζεηο, κεηαβνιέο θαη ηαμηλόκεζε 

ηεο ύιεο, δηαιπηόηεηα, εθθξάζεηο πεξηεθηηθόηεηαο 

δηαιπκάηωλ 

Χπονική διάπκεια: 45 ιεπηά (θαηά πξνζέγγηζε) 

 

Βαθμολόγηζη και πεπιγπαθή ζηόσων καηά επώηηζη 

ΘΔΜΑ Δπώη. Γιδακηικόρ ζηόσορ Βαθμολ. 

1ν 

 

1ν 

 

 

1ν 

 

 

1ν 

 

1ν 

1ν 

 

 

2ν 

 

 

2ν 

 

2ν 

 

3ν 

3ν 

1-i 

 

1-ii 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

 

α 

 

 

β 

 

γ 

 

α 

β 

Kαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο ππθλόηεηαο θαη ηεο επί-

δξαζεο ζ’ απηή ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Αλ κπνξνύλ λα ζπλδπάδνπλ νη καζεηέο ηελ επίδξα-

ζε ηεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηνλ όγθν ησλ 

αεξίσλ κε ηνλ νξηζκό ηεο ππθλόηεηαο. 

Δξκελεία ηνπ ζπκβνιηζκνύ ησλ ηόλησλ θαη θαηά-

λόεζε ηνπ αηηίνπ ηεο ειεθηξηθήο νπδηεξόηεηαο ησλ 

ηνληηθώλ ελώζεσλ. 

Γλώζε κεηαβνιώλ ζηε ζύζηαζε ηεο ύιεο θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ρεκηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Καηαλόεζε ηεο ηαμηλόκεζεο ηεο ύιεο. 

Γλώζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαιπηόηεηαο θαη ηεο επί-

δξαζεο ηεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηε δηαιπηό-

ηεηα ησλ αεξίσλ.  

Αλ γλσξίδνπλ όηη ε ζηαζεξή αλαινγία καδώλ ησλ 

ζπζηαηηθώλ ελόο ζώκαηνο, ηζρύεη κόλν γηα ηηο ρεκη-

θέο ελώζεηο. 

Αλ θαηαλννύλ: Ό,ηη είλαη αλαγθαία ζπλζήθε δελ εί-

λαη απαξαίηεηα θαη ηθαλή. 

Καηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε 

δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ ζην λεξό. 

Γλώζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο  w/v. 

Δθαξκνγή ηεο ππθλόηεηαο θαη ηεο πεξη-εθηηθόηεηαο 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

1 
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3ν 

 

3ν 

 

γ 

 

δ 

γηα ηελ εύξεζε ζηνηρείσλ δηαιύκαηνο. 

Αλ θαηαλννύλ πνηα ζηνηρεία ηνπ δηαιύκαηνο 

κεηαβάιινληαη κε ηελ αξαίσζε. 

Καηαλόεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο w/w. 

1 

 

2 

2 

Σηοισεία μαθηηή: 

Δπώλπκν ............................................. Όλνκα ............................................. 

Τάμε ......... Τκήκα .......... Μάζεκα ........................ Ηκεξνκελία ................ 

 

ΘΔΜΑ 1ο 

1. Έλα κπαιόλη πνπ είλαη θνπζθσκέλν κε πδξνγόλν ην ππαβάιινπκε ζηηο 

αθόινπζεο δηεξγαζίεο:  

     Α. Τν αθήλνπκε λα αλέβεη ζηελ αηκόζθαηξα ζε κεγάιν ύςνο 

     Β. Τν βπζίδνπκε ζηε ζάιαζζα, ζε αξθεηό βάζνο 

     Γ. Τν  βάδνπκε κέζα ζην ςπγείν 

     Γ. Τν μεθνπζθώλνπκε ελ κέξεη 

      i) Η ππθλόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ ζην κπαιόλη ζα κεηαβιεζεί ζηηο εμήο πεξη-

πηώζεηο:  

           α. Α, Β θαη Γ                  β. Γ                γ. Α, Β, Γ θαη Γ               δ. Γ 

     ii) Αηηνινγήζηε ηε κεηαβνιή ηεο ππθλόηεηαο γηα κία κόλν πεξίπησζε. 

 

2. Τν  ρισξηνύρν   αξγίιιην  ( ή αξγίιην ρισξίδην),  αλ   θαη  απνηειείηαη από 

ηόληα Al
3+

 θαη Cl
-
 είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν δηόηη: 

        α. απνηειείηαη από ηνλ ίδην αξηζκό ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ηόλησλ 

        β. πεξηέρεη πεξηζζόηεξα θαηηόληα παξά αληόληα 

        γ. πεξηέρεη πεξηζζόηεξα αληόληα παξά θαηηόληα 

        δ. ην ζπλνιηθό θνξηίν ησλ θαηηόλησλ ηζνύηαη κε ην ζπλνιηθό θνξηίν ησλ 

αληόλησλ. 

 

3. Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε ρεκηθνύ θαηλνκέλνπ κεηαβάιιεηαη: 

       α. ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κνξίσλ 

       β. ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αηόκσλ 

       γ. ε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ ζσκάησλ 

       δ. ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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4. Κάληε ηελ αληηζηνίρεζε έλα πξνο έλα κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξώηεο θαη 

ηεο δεύηεξεο ζηήιεο 

                               ( Ι )                                             ( ΙΙ ) 

                        πδξάξγπξνο                                  θξάκα 

                        πδξνγόλν                                      δηάιπκα 

                        λεξό                                             κέηαιιν 

                        θσηαέξην                                      κείγκα 

                        νξείραιθνο                                    ακέηαιιν 

                        κάξκαξν                                       ρεκηθή έλσζε 

 

5. Γηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο ζην λεξό νλνκάδεηαη ....................................... 

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

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

    Η δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ ζην λεξό απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ............ 

.......................................... θαη ειαηηώλεηαη κε ηελ .............................. ηεο 

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

 

ΘΔΜΑ 2ο 

Δμεηάζηε αλ ηζρύνπλ ή όρη νη παξαθάησ πξνηάζεηο. Να αλαθέξεηε από έλα 

παξάδεηγκα γηα θάζε πξόηαζε πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςή ζαο. 

α) Τα κείγκαηα απνηεινύληαη από δύν ή πεξηζζόηεξα ζπζηαηηθά κε θαζν- 

ξηζκέλε αλαινγία καδώλ 

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

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

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

β) Κάζε ζώκα πνπ απνηειείηαη από δύν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά είδε αηόκσλ 

είλαη ρεκηθή έλσζε 

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

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

.................................................................................................................. 
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γ) Όηαλ ςύμνπκε έλα θνξεζκέλν δηάιπκα ζην νπνίν ν δηαιύηεο είλαη ην λεξό 

θαη ε δηαιπκέλε νπζία έλα αέξην, ην δηάιπκα απηό κεηαηξέπεηαη ζε 

αθόξεζην.  

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

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

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

 

ΘΔΜΑ 3ο 

Γηαζέηνπκε 200mL ελόο δηαιύκαηνο Γ1 θαπζηηθνύ λαηξίνπ (NaOH) 40% w/v 

θαη ππθλόηεηαο ξ=1,25g/mL.  

α) Η πεξηεθηηθόηεηα απηή ηνπ  ζεκαίλεη όηη ζηα 100 ....... ηνπ δηαιύκαηνο 

πεξηέρνληαη .................................... NaOH. 

β) Τν δηάιπκα Γ1 έρεη κάδα ............................................ θαη απνηειείηαη από 

...............g ΝaOH θαη από ................... g λεξό. 

γ) Αλ αξαηώζνπκε ην παξαπάλσ δηάιπκα κε 150g Η2Ο πξνθύπηεη ελα λέν 

δηάιπκα Γ2 . Υπνινγίζηε ηε κάδα ηνπ δηαιύκαηνο Γ2, ηε κάδα ηνπ δηαιύηε 

θαη ηε κάδα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο ζ’ απηό ην δηάιπκα. 

δ) Βξείηε ηελ %  w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο Γ2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


