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Χημεία Α λυκείου Κεφ 1  Βοήθημα                Σαχινίδης Συμεών 

 

Α. Ερωηήζεις ζσμπλήρωζης 

 

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 ...... 

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

 

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

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

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

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

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

 

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. 

.................................................................................................................. 
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Β, Σσνδσαζηικές ερωηήζεις διαθόρων μορθών 

1.Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ Α, 

Β, Γ θαη Γ.  

 

Στοιχείο Ατομικός 

αριθμός 

Μαζικός 

αριθμός 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

Αριθμός 

πρωτονίων 

Αριθμός 

νετρονίων 

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; 

 

Γ.Αζθήζεηο – Πξνβιήκαηα 

1.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. 

 

2.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. 

 



4 

 

3.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; 

 

4.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; 

 

 

 


