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1.Αιαηόλεξν έρεη πεξηεθηηθόηεηα 5%w/v. Απηό ζεκαίλεη όηη: 

 ί)  Τν δηάιπκα έρεη όγθν 100 ml, ii) ην δηάιπκα πεξηέρεη 5 gr αιάηη,iii) 

πεξηέρνληαη 5gr αιαηηνύ αλά 100 ml_ δηαιύκαηνο, ίλ) ζε 100ml λεξνύ κπνξνύλ 

λα δηαιπζνύλ ην πνιύ 5 gr αιαηηνύ. 

2. Έλα πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο έρεη πεξηεθηηθόηεηα 2% w/w. Σε 500 gr ηνπ δηα-

ιύκαηνο πεξηέρνληαη:i)  2 gr δάραξεο,       ii) 20 grδάραξεο,    iii) 498 gr λεξνύ,        

ίλ) 490 gr λεξνύ. 

3. Σε πδαηηθό δηάιπκα γιπθόδεο πξνζζέηνπκε επηπιένλ λεξό. Πνην από ηα επόκελα 

κεγέζε ζα ειαηηωζεί; ί)  Η κάδα ηεο γιπθόδεο, ii) Η  %w/wπεξηεθηηθόηεηα ηνπ 

δηαιύκαηνο, ίίί) Η κάδα ηνπ δηαιύκαηνο, ίλ) Η κάδα ηνπ λεξνύ. 

4.Παίξλνπκε 100gr αιαηόλεξν κε πεξηεθηηθόηεηα 4% w/w θαη εμαηκίδνπκε λεξό 

κέρξη λα κείλνπλ 50 gr δηαιύκαηνο. Τν λέν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη πεξηεθηη 

θόηεηα: 

i)   4% w/w ii) 8% w/w iii) 2% w/w iv)1% w/w 

 

5.Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε ζε θαζεκία από ηηο επόκελεο εξωηήζεηο, 

α) Ωο δηαιύκαηα ραξαθηεξίδνληαη: 

ί)  ηα κείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ δύν ζπζηαηηθά, 

ϊί) ηα νκνγελή κείγκαηα, 

iii) ηα πγξά κείγκαηα, 

ίλ) ηα κείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ λεξό.  

 

β) Σε 100 gr λεξνύ δηαιύνπκε 25 gr δάραξεο. Τν δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη έρεη 

πεξηεθηηθόηεηα: 

ί)   25% w/w ii) 75% w/w iii) 20% w/w ίλ) 2,5% w/w 

 

γ) Υδαηηθό δηάιπκα γιπθόδεο έρεη πεξηεθηηθόηεηα 4% w/v.Απηό ζεκαίλεη όηη ζε: 

i) 100mlδηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 4 mlγιπθόδεο, 

ii) 1l δηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 40 gr γιπθόδεο, 

iii) 100 l δηαιύκαηνο πεξηέρνληαη 4gr γιπθόδεο,  

 

δ) Υδαηηθό δηάιπκα δάραξεο έρεη όγθν 100 gr θαη πεξηεθηηθόηεηα 5% w/w. Σε πνηα 

από ηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο δελ κεηαβάιιεηαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 

δηαιύκαηνο; 

ί)   Πξνζζέηνπκε λεξό. ii) Δμαηκίδνπκε λεξό. 

iii) Πξνζζέηνπκε 5gr δάραξε. iλ) Πξνζζέηνπκε 200gr δηαιύκαηνο δάραξεο 5% 

w/w. 

 

 ε) Τξία πδαηηθά δηαιύκαηα ριωξηνύρνπ λαηξίνπ έρνπλ αληίζηνηρα πεξηεθηηθόηεηεο 

Α: 1% w/w Β: 2% w/w θαη Γ: 4 w/w. Πνην δηάιπκα πεξηέρεη κεγαιύηεξε κάδα 

ριωξηνύρνπ λαηξίνπ; 

ί)   Τν δηάιπκα Α. ii) Τν δηάιπκα Β. iii) Τν δηάιπκα Γ. 

ίλ) Γελ είλαη δπλαηόλ λα γλωξίδνπκε, 



 

ζη) Σ' έλα πνηήξη Α ππάξρεη πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο ην νπνίν έρεη πεξηεθηηθόηεηα 

4% w/v θαη όγθν 200 ml. Παίξλνπκε 100 ml από ην δηάιπκα απηό θαη ην κεηα 

θέξνπκε ζ" έλα πνηήξη Β. Η % w/v πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο ζην πνηήξη 

Β είλαη: 

i)  4% w/v ii) 2% w/v iii)8% w/v  iv)1% w/v 

 

δ.Γηαζέηνπκε 300 gr αιαηόλεξν πεξηεθηηθόηεηαο 4% w/w  

α) Πόζα gr αιαηηνύ πεξηέρνληαη ζην δηάιπκα απηό; 

β) Δμαηκίδνπκε 100 gr λεξνύ από ην δηάιπκα. Πόζε είλαη ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα 

ηνπ λένπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη; 

 


