
Εξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  

1. Έλα πγξό βξέζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ δπγνύ όηη έρεη 

κάδα 22g θαη κε ηε βνήζεηα νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ 

όηη έρεη όγθν 20 ml. Η ππθλόηεηά ηνπ είλαη: α. 1,1 

g/ml β. 4,4 g/ml γ. 2 g/ml δ. 2,2 g/ml 

2. 7. Έλα θνπηάθη κπύξαο έρεη όγθν 300mL θαη ε 

δηαιπκέλε ζηελ κπύξα αιθνόιε είλαη 15 ml. Πνηα 

είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο κπύξαο ζε νηλόπλεπκα; α. 

30 % v/v β. 15 % v/v γ. 10 % v/v δ. 5 % v/v  

3. 9. Σε 200g ρπκό πεξηέρνληαη 20 g δάραξε. Πόζε είλαη 

ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ρπκνύ ζε δάραξε; α. 40 % w/w 

β. 20 % w/w γ. 10 % w/w δ. 5 % w/w 

 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο:  
α. ………………………. ελόο δηαιύκαηνο είλαη ε πνζόηεηα 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλε 
πνζόηεηα δηαιύκαηνο.  
β. Η πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό ……….. …………………. 
εθθξάδεη ηα g ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε 
εθαηό γξακκάξηα ηνπ δηαιύκαηνο.  
γ. Η πεξηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό βάξνο πξνο όγθν εθθξάδεη 
ηα……………. ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε 
……………… mL ηνπ δηαιύκαηνο.  
δ. Ο ζπνπδαηόηεξνο δηαιύηεο ζηε θύζε είλαη ην 

………………… . 

5.  20 g ζεηηθνύ νμένο (H2SO4) δηαιύνληαη ζε 140 g 

λεξνύ. Πνηα ε % w/w πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο 

πνπ ζρεκαηίζηεθε; 

 

6.Να ζεκεηώζεηο (Σ) αλ είλαη ζωζηή ή (Λ) αλ είλαη ιάζνο ηηο 
παξαθάηω πξνηάζεηο: 
α) Οη νπζίεο πνπ ππάξρνπλ πξηλ ηε ρεκηθή αληίδξαζε ιέγνληαη 



αληηδξώληα 
β) Τα κόξηα ηωλ ρεκηθώλ ελώζεωλ απνηεινύληαη απν ίδηα άηνκα 
γ) Σηα ρεκηθά ζηνηρεία ηα κόξηα απνηεινύληαη απν αλόκνηα άηνκα 
δ) Τα δηαιύκαηα ζηα νπνία ν δηαιύηεο είλαη ην λεξό νλνκάδνληαη 
πδαηηθά 
ε) Μείγκαηα κε ζπζηαηηθά πνπ δελ είλαη δηαθξηηά κε γπκλό κάηη ή 
κηθξνζθόπην νλνκάδνληαη εηεξνγελή 
ζη ) Κάζε ζύζηεκα ην νπνίν πξνθύπηεη απν ηελ αλάκεημε δύν ή 
πεξηζζνηέξωλ νπζηώλ ιέγεηαη δηάιπκα 
 

7.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.  

 

8. 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 

9.Έλα πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο πεξηέρεη 50 g δάραξεο θαη 
450 g λεξνύ. H % w/w πεξηεθηηθόηεηα ζα είλαη : 

Απάληεζε :     ………  % w/w 

Έλα πδαηηθό δηάιπκα δάραξεο δπγίδεη 40 g θαη έρεη 
πεξηεθηηθόηεηα 25 % w/w. Πόζα g λεξνύ θαη πόζα g 
δάραξεο πεξηέρεη;  

mλεξνύ  =   ……   g   ,   mδάραξεο  =  ……    g 

 


