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 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

1.Η ηηκή ηεο ζηαζεξάο ησλ αεξίσλ (R) εμαξηάηαη: 

α. από ηε θύζε ησλ αεξίσλ 

β. από ηε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ 

γ. από ηελ πίεζε ησλ αεξίσλ 

δ. από ηελ πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ 

ε. δελ εμαξηάηαη από θαλέλα παξάγνληα. 

 

2.4,48L αεξίνπ CO2 ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP) 

i) είλαη: 

α. 2mol β. 0,5mol γ. 0,2mol δ. 5mol 

 

3. Σε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ πεξηέρεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα ελόο αεξίνπ, ζεξκνθξαζίαο Τ θαη 

πίεζεο P. Αλ απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ε πίεζή ηνπ: 

α. δε ζα κεηαβιεζεί 

β. ζα απμεζεί ή ζα ειαηησζεί αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αεξίνπ 

γ. ζα απμεζεί 

δ. ζα ειαηησζεί. 

 

4. Αλ απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ 

πίεζή ηνπ, ηόηε ε ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ: 

α. δε ζα κεηαβιεζεί 

β. ζα απμεζεί ή ζα ειαηησζεί αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αεξίνπ 

γ. ζα ειαηησζεί 

δ. ζα απμεζεί. 

 

Επωηήζειρ διάηαξηρ 

  

1. Σε ηέζζεξα όκνηα δνρεία Α, Β, Γ θαη Γ πεξηέρνληαη αληίζηνηρα 2g C2H6, 2g O2, 2g CH4 θαη 2g 

ΝΗ3 θαη αζθνύλ ηελ ίδηα πίεζε ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Να δηαηάμεηε ηα ηέζζεξα απηά 

δνρεία θαηά ζεηξά απμαλόκελνπ όγθνπ. 

 Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, Ο:16, Η=1, Ν=14. 

2. Σε ηέζζεξα όκνηα δνρεία Α, Β, Γ θαη Γ πεξηέρνληαη αληίζηνηρα 3g CO, 3g C2H2, 3g O2 θαη 3g 

CO2 ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Να δηαηάμεηε ηα ηέζζεξα απηά δνρεία θαηά ζεηξά απμαλόκελεο 

πίεζεο πνπ αζθεί ην αέξην πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηά. 

 Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, Η:1, Ο:16. 
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Επωηήζειρ ανηιζηοίσηζηρ 

1. Σε ηέζζεξα δνρεία Α, Β, Γ θαη Γ πεξηέρνληαη αληίζηνηρα: 6,4g O2, 0,3mol CO2, 14g N2 θαη 

0,4mol CH4 πνπ αζθνύλ ηελ ίδηα πίεζε ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 

 Να αληηζηνηρήζεηε θάζε δνρείν ηεο ζηήιεο (Ι) κε ηνλ όγθν ηνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζηήιε 

(ΙΙ). 

  (Ι) (ΙΙ) 

  Α 1L 

  Β 0,4L 

  Γ 0,6L 

  Γ 0,8L 

 Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, Ο:16, Η:1, Ν:14. 

  

2. Να γίλεη αληηζηνίρεζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ ζηήιεο: 

 Μάδα αεξίνπ Αξηζκόο mol Όγθνο ζε STP/L Αξηζκόο κνξίσλ 

 0,4g H2 0,5 4,48 3,0 . 10
23

 

 17,6g CO2 0,4 11,20 2,4 . 10
23

 

 10g Ne 0,2 8,96 1,2 . 10
23 

 

3. Τν θαζέλα από ηα ηέζζεξα, ίζνπ όγθνπ δνρεία Α, Β, Γ θαη Γ πεξηέρεη 16g θάπνηνπ από ηα 

αέξηα CH4, H2, O2 θαη He. 

  

 P1 = 24 atm P2 = 3 atm P3 = 1,5 atm P4 = 12 atm 

 ζ = 270 °C ζ = 270 °C ζ = 270 °C ζ = 270 °C 

 m = 16g, V m = 16g, V m = 16g, V m = 16g, V 

  

 (Α) (Β) (Γ) (Γ) 

  

 Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αλαγξάθνληαη ζηα δνρεία, πξνθύπηεη όηη: 

 Τν δνρείν Α πεξηέρεη ην αέξην ..................... . 

 Τν δνρείν Β πεξηέρεη ην αέξην ..................... . 

 Τν δνρείν Γ πεξηέρεη ην αέξην ..................... . 

 Τν δνρείν Γ πεξηέρεη ην αέξην ..................... . 

 Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, Η:1, Ο:16, He:4. 

Επωηήζειρ ζςμπλήρωσεως 

1.  Σπκπιεξώζηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα, πνπ αθνξνύλ ηα αέξηα ηα νπνία 

αλαγξάθνληαη ζηελ πξώηε ζηήιε. 

 m/g όγθνο ζε STP/L αξηζκόο mol αξηζκόο κνξίσλ 

CO    12,04  10
23

 

Cl2  11,2   

H2S 34    

  

 Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, Ο:16, Cl:35,5, Η:1, S:32. 
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Επωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ 

1.  Πώο νξίδεηαη ν γξακκνκνξηαθόο όγθνο ησλ αεξίσλ (Vm) θαη πνηα είλαη ε ηηκή ηνπ ζε 

πξόηππεο ζπλζήθεο (STP); 

  

2.  Γξάςηε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ θαη εμεγήζηε ηη παξηζηάλεη θαζέλα από ηα 

ζύκβνια πνπ απηή πεξηιακβάλεη. 

  

3.  Χξεζηκνπνηείζηε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ θαη βξείηε ηελ ηηκή θαη ηηο 

κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ζηαζεξάο ησλ αεξίσλ (R). 

 

4.  Επωηήζειρ ανάπηςξηρ 

1.  Τη εθθξάδεη ε ζηαζεξά ηνπ Avogadro, πώο ζπκβνιίδεηαη θαη πνηα είλαη ε ηηκή ηεο; 

 Να ππνινγηζηεί ν αξηζκόο κνξίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 8,8g CO2. 

 Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, Ο:16. 

  

2. α. Τη νλνκάδεηαη γξακκνκνξηαθόο όγθνο ελόο αεξίνπ, από ηη εμαξηάηαη ε ηηκή ηνπ θαη πνηα 

είλαη απηή ζε πξόηππεο ζπλζήθεο (STP); 

β. Να ππνινγηζηεί ν γξακκνκνξηαθόο όγθνο ζε ζεξκνθξαζία 27,3 °C θαη πίεζε 2atm. 

3.Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ αεξίσλ θαη βξείηε ηε ζρέζε πνπ εθθξάδεη 

ηελ ππθλόηεηα ελόο αεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πίεζε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε κνξηαθή ηνπ 

κάδα. 

 Επωηήζειρ ηύπος ζωζηό - λάθορ με αιηιολόγηζη 

Εξηγήζηε αν ιζσύοςν ή όσι οι πποηάζειρ πος ακολοςθούν. Να αναθέπεηε ζσεηικό 

παπάδειγμα, όπος ηο κπίνεηε ζκόπιμο. 

1.  Αλ δηπιαζηάζνπκε ηνλ όγθν νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο αεξίνπ κε ζηαζεξή ηε 

ζεξκνθξαζία, ε πίεζή ηνπ ζα δηπιαζηαζηεί. 

  

2.  Γηα λα δηπιαζηάζνπκε ηαπηόρξνλα ηνλ όγθν θαη ηελ πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ελόο 

αεξίνπ ζα πξέπεη λα δηπιαζηάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία Τ. 

  

3.  Αλ δηπιαζηάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία Τ νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή 

ηελ πίεζή ηνπ, ε ππθλόηεηά ηνπ ζα ππνδηπιαζηαζηεί. 

 


