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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
1.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντι-
στοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1.  Το 1g είναι: 
 α. µονάδα βάρους γ. µονάδα βάρους και µονάδα µάζας 
 β. µονάδα µάζας δ. µονάδα άλλου µεγέθους. 
 
2.  Το 1L είναι ίσο µε: 
 α. 1 κυβικό µέτρο γ.  το 1/1000 του m3 
 β. 1000 κυβικά µέτρα δ.  το 1/10 του m3. 
 
3.  Αν 1g ενός σώµατος Σ καταλαµβάνει όγκο 0,5cm3, τότε η πυκνότητα αυτού 
του σώµατος είναι: 

 α. 0,5g/cm3 β. 2g/cm3 γ. 0,5cm3/g δ. 0,2 cm3/g. 
 
4.  Μια σιδερένια σφαίρα όγκου V και µάζας m έχει στο εσωτερικό της µια 
κοιλότητα όγκου V1. Η πυκνότητα ρ του σιδήρου δίνεται από τη σχέση: 

 α. ρ = 
V
m

 γ. ρ = m . V 

 β. ρ = 
1

VV
m
+

 δ. ρ = 
1

V-V
m

 

 
5.  Μια σταγόνα νερού αποτελείται από: 
 α. 1.000.000 µόρια περίπου γ. 1021 µόρια περίπου 
 β. 103 µόρια περίπου δ. άπειρα µόρια. 
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6.  Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι ιδιότητα µετάλλου: 
 α. είναι αγωγός της θερµότητας και του ηλεκτρισµού 
 β. µετατρέπεται σε ανιόντα 
 γ. είναι ελατό 
 δ. µπορεί να µετατραπεί σε σύρµα. 
 
7.  Τα ιόντα είναι: 
 α. ηλεκτρικά φορτισµένα σωµατίδια 
 β. ηλεκτρικά φορτισµένα άτοµα 
 γ. ηλεκτρικά φορτισµένα συγκροτήµατα ατόµων 
 δ. άτοµα ή συγκροτήµατα ατόµων 
 ε. άτοµα ή συγκροτήµατα ατόµων µε ηλεκτρικό φορτίο. 

 
8.  Ο αριθµός των χηµικών στοιχείων που βρίσκονται στη φύση είναι: 
 α. µεγαλύτερος από ογδόντα, αλλά µικρότερος από εκατό 
 β. µεγαλύτερος από εκατό 
 γ. µικρότερος από εξήντα 
 δ. εβδοµήντα δύο 
 ε. άγνωστος. 
 
9.  Η εσωτερική ενέργεια ορισµένης ποσότητας νερού σε ορισµένη θερµοκρασία 
είναι µεγαλύτερη, όταν αυτό είναι: 

 α. στερεό γ. αέριο 
 β. υγρό δ. µείγµα υγρού και αερίου. 
 

10.  Όταν ελαττώνεται η ατµοσφαιρική πίεση, το σηµείο βρασµού ενός υγρού: 
 α. αυξάνεται γ. ελαττώνεται 
 β. δε µεταβάλλεται δ. µεταβάλλεται, αλλά η µεταβολή αυτή 

  εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. 
 
11.  Εξάχνωση είναι η µετάβαση ενός σώµατος από: 
 α. τη στερεά στην υγρή φυσική κατάσταση  
 β. την υγρή στην αέρια κατάσταση  
 γ. την υγρή στη στερεά κατάσταση 
 δ. τη στερεά στην αέρια φυσική κατάσταση 
 ε. την αέρια στην υγρή κατάσταση. 
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12.  Όταν θερµαίνουµε το νερό υπό σταθερή πίεση, τότε το σηµείο βρασµού του: 
 α. ελαττώνεται συνεχώς γ. δε µεταβάλλεται 
 β. αυξάνεται συνεχώς δ. αυξάνεται µέχρι µιας σταθερής θερµοκρασίας. 

 
13.  Τρία βαρέλια Α, Β και Γ περιέχουν νερό που βράζει και βρίσκονται 

αντίστοιχα σε µια παραλιακή πόλη, στην κορυφή του Έβερεστ και στην 
κορυφή του Ολύµπου. Για τις θερµοκρασίες θ1, θ2 και θ3 του νερού στο 
καθένα από τα τρία βαρέλια αντίστοιχα ισχύει: 

 α. θ1 < θ2 < θ3 γ. θ2 < θ3 < θ1 
 β. θ1 = θ2 = θ3 δ. θ2 > θ3 > θ1. 

 
14.  Κατά την πραγµατοποίηση κάθε φυσικής µεταβολής µεταβάλλεται: 
 α. η σύσταση των σωµάτων που συµµετέχουν σ� αυτό 
 β. η συνολική µάζα του συστήµατος 
 γ. µια τουλάχιστον από τις µορφές ενέργειας του συστήµατος 
 δ. οι χηµικές ιδιότητες των σωµάτων που συµµετέχουν σ� αυτό. 

 
15.  Κατά την πραγµατοποίηση κάθε χηµικής µεταβολής δε µεταβάλλεται: 
 α. η συνολική ενέργεια του συστήµατος 
 β. η συνολική µάζα του συστήµατος 
 γ. η χηµική σύσταση των ουσιών του συστήµατος 
 δ. καµιά από τις ιδιότητες του συστήµατος. 

 
16.  Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δε θα σχηµατιστεί µείγµα; 
 α. κατά την προσθήκη ζάχαρης σε νερό 
 β. κατά την προσθήκη νερού σε λάδι 
 γ. κατά την ανάµειξη ζεστού µε κρύο νερό 
 δ. κατά το επιφανειακό σκούριασµα του σιδήρου 
 ε. κατά τη νοθεία βενζίνης µε νερό. 
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17.  Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες που αναφέρονται στα οµογενή µείγµατα 
δεν ισχύει; 

 α. έχουν ίδια πυκνότητα σε όλη την έκταση του όγκου τους 
 β. έχουν µεταβλητή πυκνότητα, ανάλογα µε την αναλογία µε την οποία 

αναµείχτηκαν τα συστατικά τους 
 γ. η πυκνότητα τους ισούται µε το άθροισµα των πυκνοτήτων των συστα-

τικών τους 
 δ. η πυκνότητά τους αυξάνεται όταν ψύχονται µε σταθερή πίεση. 

 
18.  Αν το σύνολο Α του διπλανού σχήµατος (Α) (Β) 

παριστάνει όλα τα µείγµατα και το σύνολο Β                . γ 
τα οµογενή σώµατα, τότε: 

 i) η τοµή των δύο αυτών συνόλων παριστάνει: 
 α. τα στοιχεία γ. τα ετερογενή µείγµατα 
 β. τα διαλύµατα δ. τις χηµικές ενώσεις. 
 ii) το στοιχείο γ του συνόλου Β µπορεί να είναι: 
 α. το αλατόνερο γ. τα καυσαέρια ενός αυτοκινήτου 
 β. το νερό δ. ο χυµός ενός λεµονιού. 

 
19.  Υδατικό διάλυµα NaCl 10% w/w σηµαίνει ότι: 
 α. σε 100g νερού είναι διαλυµένα 10g NaCl 
 β. 100g νερού µπορούν να διαλύσουν 10g NaCl 
 γ. σε 100g διαλύµατος περιέχονται 10g NaCl 
 δ. 90g νερού µπορούν να διαλύσουν 10g NaCl 
 
20.  Η διαλυτότητα του ιωδιούχου καλίου (KJ) στο νερό: 
 i) είναι µέγεθος που εκφράζει: 
 α. τη µάζα σε g του KJ που περιέχεται σε 100g διαλύµατος 
 β. την ελάχιστη ποσότητα KJ που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσό-

τητα νερού 
 γ. τη µέγιστη ποσότητα KJ που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσότητα 

νερού 
 δ. τη µέγιστη ποσότητα νερού που µπορεί να διαλύσει ορισµένη ποσότητα KJ. 
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 ii) και εξαρτάται από: 
 α. το είδος του διαλυόµενου σώµατος 
 β. το είδος του διαλύτη 
 γ. τη θερµοκρασία 
 δ. τη θερµοκρασία, το είδος του διαλυόµενου σώµατος και το είδος του 

διαλύτη. 
 

21.  Η διαλυτότητα του NaCl, στους 30 °C, είναι 35g/100g νερού. Για να 
παρασκευάσουµε κορεσµένο διάλυµα NaCl, στους 30 °C, µπορούµε να 
αναµείξουµε: 

 α. 7g NaCl µε 30g νερό 
 β. 5g NaCl µε 20g νερό 
 γ. 7g NaCl µε 20g νερό 
 δ. 100g NaCl µε 35g νερό 

 
 
1.2  Ερωτήσεις διάταξης 
 
1.  Τοποθετήστε τις µονάδες 1L, 1cm3 και 1m3 κατά σειρά αυξανόµενου 

µεγέθους. 
 
2.  Τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και ∆ περιέχουν το καθένα αντίστοιχα 240g αλάτι, 

23.000mg ζάχαρη, 0,20kg ρύζι και 25⋅103mg καφέ. Να διατάξετε τα δοχεία 
Α, Β, Γ και ∆ κατά σειρά αυξανόµενης µάζας του περιεχοµένου τους. 

 
3.  Πέντε ποτήρια Α, Β, Γ, ∆ και Ε περιέχουν νερό όγκου 150mL, 0,2L, 10-3m3, 

0,0016m3 και 160cm3 αντίστοιχα το καθένα. Να διατάξετε τα δοχεία αυτά 
κατά σειρά αυξανόµενου όγκου νερού που περιέχεται σ� αυτά. 

 
4.  Τα σώµατα Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 έχουν ίσες µάζες, ενώ οι πυκνότητές τους είναι 
αντίστοιχα 0,2g/cm3, 2g/cm3, 1g/cm3 και 1,2g/cm3. Να διατάξετε τα τέσσερα 
αυτά σώµατα κατά σειρά αυξανόµενου όγκου. 
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5.  ∆ιατάξτε τις τρεις κατηγορίες των σωµάτων στερεά, υγρά, αέρια: 
 α) κατά σειρά αυξανόµενων δυνάµεων συνοχής µεταξύ των δοµικών 

σωµατιδίων 
 β) κατά σειρά αυξανόµενης κινητικότητας των δοµικών σωµατιδίων. 
 
6.  Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης πτητικότητας τα σώµατα: νερό, υγρό 
οξυγόνο, οινόπνευµα, ορυκτέλαιο, αλουµίνιο. 

 
7.  Τέσσερα διαλύµατα Α, Β, Γ και ∆ παρασκευάστηκαν ως εξής: 
 ∆ιάλυµα Α: σε 600g νερό διαλύθηκαν 200g ζάχαρης 
 ∆ιάλυµα Β: 250g ζάχαρης διαλύθηκαν σε 500g νερό 
 ∆ιάλυµα Γ: 50g ζάχαρης διαλύθηκαν σε 250g νερό   
 ∆ιάλυµα ∆: 100g ζάχαρης διαλύθηκαν σε νερό µέχρι το διάλυµα να αποκτή-

σει µάζα 500g. 
Να διατάξετε τα τέσσερα αυτά διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης περιεκτι-
κότητας στα εκατό κατά βάρος (% w/w). 

 
8.  Τέσσερα κορεσµένα υδατικά διαλύµατα Α, Β, Γ και ∆ έχουν θερµοκρασία 20 

°C, µάζα 100g το καθένα και περιέχουν  αντίστοιχα 0,2g θειϊκού ασβεστίου 
(CaSO4), 24g χλωριούχου νατρίου (NaCl), 70g ζάχαρης (C12H22O11) και 
0,0012g ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3). 

 Να διατάξετε τις τέσσερις παραπάνω διαλυµένες ουσίες κατά σειρά αυξανό-
µενης διαλυτότητας στο νερό. 
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1.3  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε µονάδα µέτρησης της στήλης (Ι) µε το µέγεθος 
που αυτή µετράει και το οποίο βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
 Α. 1mg 
 Β. 1mL α. µάζα 
 Γ. 1kg 
 ∆. 1kg/m3 β. όγκος 
 Ε. 1dm3 
 Ζ. 1L γ. πυκνότητα 
 Η. 1g/L 
 
2.  Αντιστοιχήστε το κάθε στοιχείο της στήλης (Ι) µε ένα στοιχείο της στήλης 

(ΙΙ), έτσι ώστε οι ποσότητες που αντιστοιχίζονται να είναι ίσες. 
 (Ι) (ΙΙ) 
 Α. 1mg α. 10-3g 
 Β. 1Μg β. 103g 
 Γ. 1ng γ. 10-9g 
 ∆. 1µg δ. 106g 
 Ε. 1kg ε. 10-6g 
  ζ. 109g 
  η. 10-12g 
 
3.  Να αντιστοιχήσετε κάθε χηµικό στοιχείο της πρώτης στήλης µε την ατοµικό-
τητά του στη δεύτερη στήλη: 

 Χηµικό στοιχείο Ατοµικότητα 
 Α. υδρογόνο 
 Β. νέο α. 1 
 Γ. φώσφορος β. 2 
 ∆. άζωτο γ. 4 
 Ε. όζον 
 Ζ. θείο δ. 8 
 Η. ιώδιο ε. 3 
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4.  Αντιστοιχήστε το κάθε όνοµα του στοιχείου της στήλης (Ι) µε το σύµβολό 
του στη στήλη (ΙΙ). 

 
 (Ι) (ΙΙ) 
  α. He 
 Α. Αργίλιο β. Si 
 Β. Σίδηρος γ. Mn 
 Γ. Ήλιο δ. Th 
 ∆. Μόλυβδος ε. Μο 
 Ε. Μαγνήσιο ζ. Al 
 Ζ. Θείο η. Fe 
 Η. Άζωτο θ. Na 
  ι. Pb 
  κ. Mg 
  λ. S 
  µ. N 
 
5.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβολές ως φυσικές ή χηµικές, τοποθε-
τώντας σε κάθε τετραγωνίδιο το γράµµα Φ ή Χ αντίστοιχα. 

 
 Μεταβολή 

! η καύση του ξύλου 
! το σάπισµα του ξύλου 
! το βάψιµο ενός τοίχου 
! η εξάτµιση του νερού 
! το ξίνισµα του γάλακτος 
! το στέγνωµα της µπογιάς λόγω εξάτµισης του διαλύτη 
! η διάλυση της ζάχαρης στο νερό 
! το λιώσιµο του κεριού. 
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6.  Τι από τα παρακάτω µεταβάλλεται και τι όχι κατά την πραγµατοποίηση µίας 
χηµικής µεταβολής; (Σηµειώστε στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο το γράµµα Μ 
αν µεταβάλλεται και το γράµµα ∆ αν δε µεταβάλλεται). 
! το είδος των µορίων 
! ο συνολικός αριθµός ατόµων 
! η µάζα του συστήµατος 
! οι ιδιότητες των σωµάτων 
! η χηµική σύσταση των σωµάτων 
! το είδος των ατόµων 
! η ενέργεια του συστήµατος. 
 

7.  Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω ιδιότητες του υδρογόνου ως 
φυσική ή χηµική τοποθετώντας το γράµµα Φ ή Χ αντίστοιχα σε κάθε 
τετραγωνίδιο: 
! είναι αέριο 
! είναι άοσµο και άχρωµο 
! ενώνεται µε το οξυγόνο και σχηµατίζει νερό 
! υγροποιείται πολύ δύσκολα 
! είναι ελαφρύτερο του αέρα 
! δε διαλύεται στο νερό 
! ενώνεται µε ορισµένα µέταλλα 
! δεν ενώνεται µε το σίδηρο 
! ενώνεται δύσκολα µε τον άνθρακα. 
 

8.  Να αντιστοιχήσετε τα σώµατα της στήλης (Ι) µε την κατηγορία σωµάτων της 
στήλης (ΙΙ): 

 Σώµατα Κατηγορία 
 Α. το αποσταγµένο νερό 
 Β. το νερό ενός χειµάρρου α. ετερογενές µείγµα 
 Γ. ο καθαρός σίδηρος β. διάλυµα 
 ∆. ένα φλιτζάνι ελληνικού καφέ γ. χηµική ένωση 
 Ε. ένα φλιτζάνι τσάι δ. στοιχείο 
 Ζ. ο καπνός του τζακιού 
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9.  Τοποθετήστε στο καθένα από τα τετραγωνίδια το γράµµα Μ, αν η αντίστοιχη 
ιδιότητα αναφέρεται στα µείγµατα και το γράµµα Ε, αν αναφέρεται στις 
χηµικές ενώσεις. 
! έχουν καθορισµένη σύσταση 
! διατηρούν τις ιδιότητες των συστατικών τους 
! είναι πάντοτε οµογενή σώµατα 
! αποτελούνται από ένα είδος µορίων 
! µπορούν να διαχωριστούν σε απλούστερα σώµατα µε φυσικές µεθόδους. 

 
10.  Να αντιστοιχήσετε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στη στήλη (Ι) µε 

το φαινόµενο της στήλης (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 
Α. Το χειµώνα που ξαναβγάζουµε τα µάλλινα α. τήξη 
ρούχα η ναφθαλίνη που είχαµε τοποθετήσει  
σ� αυτά δεν υπάρχει. β. πήξη 

Β. Αν αφήσουµε το «Blanco» ανοιχτό µετά από λίγο  
δεν µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε. γ. υγροποίηση 

Γ. Τα κρύα πρωινά του χειµώνα τα τζάµια  
του αυτοκινήτου θαµπώνουν. δ. εξάτµιση 

∆. Το χειµώνα στις βόρειες χώρες το νερό  
στις περισσότερες λίµνες των πάρκων είναι ε. εξάχνωση 
παγωµένο.  

Ε. Όταν ρίξουµε σε ένα ποτήρι νερό ένα παγάκι ζ. βρασµός 
µετά από λίγο «εξαφανίζεται».  

Ζ. Όταν ρίξουµε σε ένα ποτήρι νερό µερικούς η. διάλυση 
κρυστάλλους ζάχαρης µετά από λίγο 
«εξαφανίζονται». 

Η. Αν αφήσουµε στο αναµµένο µάτι της κουζίνας  
ένα µπρίκι µε νερό µετά από λίγο ελευθερώνονται 
στην επιφάνεια φυσαλίδες. 
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1.4  Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω ισότητες: 
 α) 1m3 = .......... L γ) 1mg = ........... kg 
 β) 1cm3 = ........ L δ) 1g = ............. mg 

 
2.  Υπάρχουν στοιχεία µονοατοµικά, όπως το ................................. διατοµικά, 
όπως το ...................................., τετρατοµικά, όπως το ............................και 
µε περισσότερες από µία ατοµικότητες, όπως το ............................... . 

 
3.  Συµπληρώστε σε κάθε διάστικτο το σύµβολο του αντίστοιχου στοιχείου. 
Ασβέστιο ...... Ψευδάργυρος ...... Μαγγάνιο ...... 
Χαλκός ...... Άργυρος ...... Βρώµιο ...... 
Άνθρακας ...... Άζωτο ...... Θείο ...... 

 
4.  Συµπληρώστε στο διάστικτο που βρίσκεται µπροστά από το κάθε σύµβολο 
το όνοµα του αντίστοιχου στοιχείου. 
.................... (F) .................... (Mg) .................... (N) 
.................... (Fe) .................... (Mn) .................... (H) 

 
5.  Τα ιόντα διακρίνονται σε .......................................... που έχουν ................... 
ηλεκτρικό φορτίο, όπως για παράδειγµα το .................................... και σε 
................................................ τα οποία έχουν .......................................... 
ηλεκτρικό φορτίο, όπως το ............................... . 

 
6.  Στα αέρια τα δοµικά σωµατίδια βρίσκονται σε ............................................. 
αποστάσεις µεταξύ τους. Οι δυνάµεις συνοχής είναι .................................... 
και η κινητικότητα των σωµατιδίων ........................................................... . 
Γι� αυτό τα αέρια παίρνουν το σχήµα του ................................................... , 
ενώ ο όγκος τους µεταβάλλεται σηµαντικά µε µικρή µεταβολή της ............... 
........................... ή της ........................... . 
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7.  Εξαέρωση λέµε τη µετατροπή ενός ........................... σε ........................... και 
διακρίνεται σε ........................... , δηλαδή εξαέρωση που γίνεται από 
...................................................... και σε ........................... , δηλαδή 
εξαέρωση που γίνεται από ...................................................... . Η εξαέρωση 
ενός ........................... γίνεται γρηγορότερα όταν αυτό έχει θερµοκρασία ίση 
µε το ........................... .  

 
8.  Εξάχνωση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ένα ........................... 

µετατρέπεται απ� ευθείας σε ........................... , χωρίς προηγουµένως να 
µετατραπεί σε ........................... , όπως για παράδειγµα το ...................... . 

 
9.  Το νερό βράζει στους 100 °C ή στους ..........Κ και πήζει στους 273Κ ή στους 

.............. °C. 
 
10.  Τα υγρά που εξατµίζονται σχετικά εύκολα ονοµάζονται ........................... , 

όπως για παράδειγµα το ........................... , ενώ αυτά που εξατµίζονται 
σχετικά δύσκολα ονοµάζονται ........................... , όπως για παράδειγµα το 
........................... .  

 
11.  Το ιξώδες χαρακτηρίζει ............................................................. ενός υγρού. 

Όσο µεγαλύτερο είναι το ιξώδες ενός υγρού τόσο πιο .............................. 
αυτό ρέει. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία ενός υγρού τόσο ............. 
.................... είναι το ιξώδες αυτού. 

 
12.  Τα µείγµατα έχουν ............................................ σύσταση, αποτελούνται από 

................................................ είδη ουσιών και ........................... τις ιδιότητες 
των συστατικών τους. Μπορεί να διαχωριστούν στα συστατικά τους εύκολα 
µε ........................... µεθόδους. 
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13.  Εάν σε υδατικό διάλυµα χλωριούχου νατρίου (NaCl) προσθέσουµε νερό, 
τότε: (συµπληρώστε στα διάστικτα την κατάλληλη από τις λέξεις: αυξάνεται, 
ελαττώνεται, δε µεταβάλλεται) 

 α) η µάζα του διαλύµατος ..................................... 
 β) η µάζα του διαλύτη .......................................... 
 γ) η µάζα της διαλυµένης ουσίας .......................... 
 δ) ο όγκος του διαλύµατος .................................... 
 ε) η περιεκτικότητα του διαλύµατος ...................... 
 ζ) η πυκνότητα του διαλύµατος ............................. 

 
 
1.5  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Γράψτε τη µαθηµατική σχέση µε την οποία ορίζεται η πυκνότητα ενός 
σώµατος, καθώς και τρεις µονάδες µέτρησής της. 

 
2.  Τι εννοούµε όταν λέµε ότι ο φώσφορος είναι στοιχείο τετρατοµικό. 
 
3.  Ποια στοιχεία ονοµάζονται µονοατοµικά; Γράψτε τα σύµβολα και τα ονόµα-
τα δύο µονοατοµικών στοιχείων. 

 
4.  Γράψτε τους µοριακούς τύπους πέντε διατοµικών στοιχείων, καθώς και ενός 
τετρατοµικού. Να ονοµάσετε αυτά τα στοιχεία. 

 
5.  Κατά τι διαφέρει το µόριο ενός στοιχείου από το µόριο µιας χηµικής ένωσης; 
Γράψτε το µοριακό τύπο ενός στοιχείου και µιας χηµικής ένωσης. 

 
6.  Σε ποιες κατηγορίες σωµάτων διακρίνονται οι χηµικές ουσίες; Πώς ορίζεται 
κάθε µια από τις κατηγορίες αυτές; ∆ώστε ένα παράδειγµα για κάθε 
κατηγορία. 

 



 

 22

7.  Τι ονοµάζονται ιόντα; Γράψτε τους χηµικούς τύπους:  
 α) ενός µονοατοµικού κατιόντος 
 β) ενός µονοατοµικού ανιόντος 
 γ) ενός πολυατοµικού κατιόντος και 
 δ) ενός πολυατοµικού ανιόντος. 
 
8.  Σε ποιες από τις παρακάτω µετατροπές η θερµοκρασία του σώµατος στο 
οποίο αυτή πραγµατοποιείται παραµένει σταθερή; 

 α) υγροποίηση δ) πήξη 
 β) βρασµός ε) εξαέρωση 
 γ) εξάχνωση στ)εξάτµιση. 

 
9.  Ποια υλικά σώµατα ονοµάζονται µείγµατα; Σε ποιες κατηγορίες διακρί-
νονται; Πώς ορίζονται αυτές οι κατηγορίες των µειγµάτων; ∆ώστε ένα 
παράδειγµα για κάθε µια απ� αυτές. 

 
10.  Τι µεταβάλλεται κατά την πραγµατοποίηση κάθε χηµικής µεταβολής; 
 
11.  Να αναφέρετε δύο λόγους οι οποίοι µας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουµε το 

αλατόνερο ως µείγµα. 
 
12.  Τι ονοµάζουµε διάλυµα και πως χαρακτηρίζονται τα συστατικά του; Να 

αναφέρετε ένα παράδειγµα ενός υγρού και ενός αερίου διαλύµατος. 
 
13.  Μπορεί ένα διάλυµα να αποτελείται: α) από δύο διαλύτες και µια διαλυµένη 

ουσία; β) από ένα διαλύτη και δύο διαλυµένες ουσίες; 
Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση θετικής απάντησης. 

 
14.  Τι ονοµάζεται διαλυτότητα ενός σώµατος σε ορισµένο διαλύτη, σε τι 

µονάδες εκφράζεται συνήθως αυτή και από ποιους παράγοντες εξαρτάται; 
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15.  Αν αναµείξουµε κορεσµένο διάλυµα KJ µε ακόρεστο διάλυµα KJ της ίδιας 
θερµοκρασίας, το διάλυµα που θα προκύψει θα είναι κορεσµένο ή ακόρεστο; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
16.  Το CaCO3 (ανθρακικό ασβέστιο) είναι το κύριο συστατικό του ασβεστόλι-

θου, του µαρµάρου, του κελύφους των αυγών, του κελύφους των αχινών 
κ.λπ. Με βάση αυτές τις πληροφορίες πώς µπορείτε να συµπεράνετε αν το 
CaCO3 είναι ευδιάλυτο ή δυσδιάλυτο στο νερό; 

 
17.  Τι εννοούµε όταν λέµε ότι: 

α) ο ατµοσφαιρικός αέρας περιέχει 20% v/v οξυγόνο και 80% v/v άζωτο; 
β) ένα διάλυµα ζάχαρης σε νερό έχει περιεκτικότητα 20% w/v; 
γ) ο ατµοσφαιρικός αέρας περιέχει όζον (O3) µε περιεκτικότητα 1ppm (v); 
δ) το νερό της βρύσης περιέχει ανιόντα χλωρίου (Cl-) µε περιεκτικότητα  

2 ppb (w); 
 
1.6  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Περιγράψτε µε συντοµία ένα τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να µετρήσετε:  
α) τον όγκο του νερού που βρίσκεται σε ένα ποτήρι και β) τον όγκο ενός 
χαλικιού. 

 
2.  Στις συνηθισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης υπάρχουν σώµατα και 
στις τρεις φυσικές καταστάσεις. Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους 
οποίους εξαρτάται η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σώµα και 
να εξηγήσετε µε βάση τους παράγοντες αυτούς γιατί το υγρό νερό έχει 
σταθερό όγκο και µεταβλητό σχήµα. 

 
3.  Να εξηγήσετε γιατί το σηµείο βρασµού και το σηµείο πήξης ενός σώµατος 
αποτελούν κριτήρια της καθαρότητάς του. 

 
4.  Μια ποσότητα αέρα που περιέχεται σε ένα µπαλόνι χαρακτηρίζεται από 
ορισµένο όγκο, µάζα, βάρος και πυκνότητα. Εξετάστε ποια από τα παραπάνω 
µεγέθη αυτής της ποσότητας του αέρα µπορούν να µεταβληθούν και µε ποιο 
τρόπο. 
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5.  Ο καθηγητής ρώτησε τους µαθητές µιας τάξης αν ο ατµοσφαιρικός αέρας 
είναι οµογενές µίγµα. Ένας µαθητής απάντησε: «Ναι, είναι» και ανέφερε σαν 
παράδειγµα τον αέρα σε ένα φουσκωµένο µπαλόνι. Αρχικά συµφώνησαν 
όλοι µαζί του. Όµως λίγο αργότερα µια µαθήτρια διατύπωσε την αντίθετη 
άποψη, για την οποία µάλιστα ανέπτυξε σχετικά επιχειρήµατα. 

 α) Ποια µπορεί να ήταν τα επιχειρήµατα της µαθήτριας; 
 β) Μήπως θα έπρεπε η ερώτηση να ήταν περισσότερο σαφής ή µήπως θα 

έπρεπε στην απάντηση να διακρίνουν οι µαθητές επιµέρους περιπτώσεις; 
 γ) Απαντήστε στο ανάλογο ερώτηµα: «το θαλασσινό νερό είναι οµογενές 

µείγµα»; 
 
6.  Το αλατόνερο είναι ως γνωστόν αλµυρό όπως και το αλάτι. Έχει σε όλη του 
την έκταση την ίδια σύσταση και µπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του 
µε εξάτµιση του νερού. Ο θειούχος σίδηρος σχηµατίζεται κατά τη θέρµανση 
σιδήρου και θείου. Αντιδρά µε αραιά διαλύµατα οξέων σε αντίθεση µε το 
θείο, ενώ δεν έλκεται από µαγνήτη σε αντίθεση µε τον σίδηρο. 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα σε ποιες κατηγορίες σωµάτων κατατάσσετε 
το αλατόνερο και τον θειούχο σίδηρο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
7.  Να προτείνετε ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να µετατρέψουµε ένα 
κορεσµένο διάλυµα σε ακόρεστο, χωρίς να µεταβάλουµε τη µάζα και τη 
σύσταση του διαλύµατος. Να εξετάσετε αν µπορεί να γίνει η µετατροπή αυτή 
σε όλα γενικά τα διαλύµατα. 

 
8.  ∆ιαθέτουµε κορεσµένο υδατικό διάλυµα CO2 θερµοκρασίας 2°C. Αν 
θερµάνουµε το διάλυµα αυτό στους 12°C, να εξετάσετε: 

 α) αν θα µεταβληθεί η περιεκτικότητα του διαλύµατος και µε ποιο τρόπο 
 β) αν το διάλυµα των 12°C είναι κορεσµένο ή ακόρεστο. 
 
9.  Ένα ποτήρι περιέχει κορεσµένο διάλυµα αερίου H2S σε νερό και έχει 
θερµοκρασία 25°C. Αν ψύξουµε αυτό το διάλυµα στους 10°C: 

 α) θα µεταβληθεί ή όχι η µάζα του; 
 β) το διάλυµα των 10°C που θα προκύψει θα εξακολουθεί να είναι κορεσµένο; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 



 

 25

10.  Ένας µαθητής εξέφρασε την άποψη ότι δεν µπορεί ένα σώµα να έχει διαλυ-
τότητα 120g/100g H2O. Ποια είναι η δική σας γνώµη; Να αναφέρετε ένα 
παράδειγµα για να υποστηρίξετε την άποψή σας. 

 
11.  Ένα ποτήρι περιέχει διάλυµα ∆1 ιωδιούχου καλίου (KJ). Στο ποτήρι αυτό 

προσθέτουµε µερικούς ακόµη κρυστάλλους KJ, ανακατεύουµε και αφήνουµε 
το διάλυµα σε ηρεµία για αρκετό χρονικό διάστηµα, οπότε προκύπτει 
διάλυµα ∆2. Να συγκρίνετε τις µάζες m1 και m2 των διαλυµάτων ∆1 και ∆2 
στις παρακάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 α) Αν το διάλυµα ∆1 ήταν ακόρεστο. 
 β) Αν το διάλυµα ∆1 ήταν κορεσµένο. 

 
12.  Το αδιάλυτο στο νερό CaCO3 µε την επίδραση του CO2 και του H2O 

µετατρέπεται σε Ca (HCO3)2. Έχει αποδειχθεί ότι η κοίτη ενός ποταµού που 
αποτελείται κυρίως από CaCO3 έχει διαβρωθεί σε βάθος αρκετών µέτρων σε 
ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, τι 
συµπέρασµα προκύπτει για τη διαλυτότητα του CO2 και του Ca (HCO3)2 στο 
νερό; 

 
13.  Στον πάγκο ενός εργαστηρίου έπεσαν τρεις κρύσταλλοι χλωριούχου 

ασβεστίου (CaCl2). Μετά από µερικές ώρες διαπιστώθηκε ότι στη θέση των 
τριών κρυστάλλων υπήρχαν τρεις σταγόνες. 

 α) Ποια εξήγηση δίνετε σ� αυτό το φαινόµενο; 
 β) Τι συµπέρασµα προκύπτει από την παρατήρηση αυτή σχετικά µε τη δια-

λυτότητα του CaCl2; 
 γ) Ποια επίδραση µπορούν να έχουν οι καιρικές συνθήκες στο χρόνο ολο-

κλήρωσης του παραπάνω φαινοµένου; 
 δ) Αν σε ένα κλειστό χώρο βάλουµε αρκετή ποσότητα CaCl2 και µια φέτα 

ψωµιού, διαπιστώνουµε µετά από λίγες ώρες ότι η φέτα µετατρέπεται σε 
παξιµάδι, ενώ η πίεση στο χώρο µειώνεται. 

Ποια εξήγηση δίνετε σ� αυτά τα φαινόµενα; 
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14.  Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη διαλυτότητα του KNO3 (gKNO3 / 100g 
H2O) σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. 

 
 διαλυτότητα 
 g/100g νερού 

  80 
 
  60 
 
  40 
 
  20    
     10   20   30   40   50    θερ/σία/°C 
 
Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα µε διάλυση 60g ΚΝΟ3 σε 100g Η2Ο. 

 α) Σε ποια θερµοκρασία το διάλυµα αυτό θα είναι κορεσµένο; 
 β) Αν ψύξουµε το διάλυµα αυτό στους 20 °C, θα µεταβληθεί η µάζα του; 
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
 
1.7  Ερωτήσεις τύπου "σωστό - λάθος" µε αιτιολόγηση 

Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Όταν δύο σώµατα έχουν ίσες µάζες, θα έχουν και ίσα βάρη. 
 
2.  Η µάζα ενός σώµατος µειώνεται όταν αυτό µεταφερθεί από ένα πόλο της γης 
στον ισηµερινό, διότι τότε µειώνεται και το βάρος του. 

 
3.  Αν δύο σώµατα µε ίσες µάζες έχουν στις ίδιες συνθήκες άνισες πυκνότητες, 
τότε οι όγκοι τους, στις συνθήκες αυτές, είναι ανοµοίως άνισοι (δηλαδή το 
σώµα µε τη µικρότερη πυκνότητα έχει το µεγαλύτερο όγκο). 

 
4.  Στη φύση υπάρχουν στοιχεία που τα δοµικά τους σωµατίδια είναι άτοµα και 
όχι µόρια. 



 

 27

 
5.  Όλα τα µέταλλα τα βρίσκουµε ελεύθερα στη φύση. 

 
6.  Κατά τον σχηµατισµό νερού (Η2Ο) από την αντίδραση υδρογόνου (Η2) και 
οξυγόνου (Ο2) η µάζα του νερού που παράγεται είναι πάντα ίση µε το 
άθροισµα των µαζών του Η2 και του Ο2 που αναµείχθηκαν πριν από την 
αντίδραση. 

 
7.  Ορισµένες ιοντικές ενώσεις αποτελούνται από κατιόντα και ορισµένες άλλες 
από ανιόντα. 

 
8.  Μια ιοντική χηµική ένωση αποτελείται από ίσο αριθµό θετικών και 
αρνητικών ιόντων. 

 
9.  Η φυσική κατάσταση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα για το κάθε σώµα 
και δεν µπορεί να µεταβληθεί. 

 
10.  Η εξαέρωση ενός σώµατος πραγµατοποιείται όταν αυτό θερµανθεί µέχρι το 

σηµείο βρασµού του. 
 
11.  Κατά την τήξη ενός σώµατος οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των δοµικών 

σωµατιδίων του ελαττώνεται, ενώ η κινητικότητά τους αυξάνεται. 
 
12.  Στην κορυφή του Ολύµπου το νερό βράζει σε χαµηλότερη θερµοκρασία απ� 

ότι στην επιφάνεια της θάλασσας. 
 
13.  Το αλατόνερο βράζει σε µικρότερη θερµοκρασία σε σχέση µε το καθαρό 

νερό. 
 
14.  ∆ιάλυµα ζάχαρης πήζει στην ίδια θερµοκρασία µε το καθαρό νερό. 
 
15.  Ένα κουτί γεµάτο µέλι αδειάζει γρηγορότερα το καλοκαίρι παρά το χειµώνα. 
 
 
16.  Τα ετερογενή µείγµατα έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την έκταση της µάζας 

τους. 
 
17.  Κάθε σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη ατόµων µε διαφο-

ρετικό ατοµικό αριθµό είναι οπωσδήποτε χηµική ένωση. 
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18.  Κορεσµένο διάλυµα ΚΝΟ3 20°C όταν θερµανθεί στους 40°C µετατρέπεται 
σε ακόρεστο διάλυµα. 

 
19.  Σε ορισµένη ποσότητα ζεστού νερού µπορεί να διαλυθεί µεγαλύτερη 

ποσότητα ζάχαρης απ� ότι στην ίδια ποσότητα κρύου νερού. 
 
 
1.8  Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων µορφών 
 
1.  Μετρήθηκε η µάζα ενός σώµατος στην Αθήνα, στη Μόσχα και στο Κάϊρο 
και βρέθηκε αντίστοιχα: α g, β g και γ g. 
i)  Μεταξύ των αριθµών α, β, γ ισχύει η σχέση: 
α. α = β = γ γ. α > β > γ 
β. α < β < γ δ. α < γ < β 
ii)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

2.  Ένας κρύσταλλος θειικού αργιλίου αποτελείται από ένα τεράστιο πλήθος 
ιόντων Al3+ και SO4

2-. 

i)  Ο λόγος 
 κρύσταλλοστον  κατιόντωνπλήθος
 κρύσταλλοστον ανιόντων πλήθος

  λ = , πρέπει να έχει την τιµή: 

α. 
2
3  λ =  β. 

2
3 -  λ =  γ. 

3
2 -  λ =  δ. 

3
2  λ =  ε. 

1
1  λ =  

ii)  Πώς προκύπτει αυτή η τιµή για το λόγο λ; 
 
 
3.  Ένα µπαλόνι µε ελαστικά τοιχώµατα περιέχει ένα αέριο στους 20°C. 
Αυξάνουµε τη θερµοκρασία στους 40°C. 
i)  Η πυκνότητα του αερίου που περιέχεται στο µπαλόνι: 
α. παραµένει σταθερή γ. ελαττώνεται 
β. αυξάνεται δ. αυξάνεται ή ελαττώνεται 
  ανάλογα µε το είδος του αερίου 
ii)  Αιτιολογήστε την επιλογή της σωστής απάντησης. 
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4.  Μελετήστε το παρακάτω σχήµα και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
 
      (A) 
    (B) 
    (Γ) 

     (∆) 
 
 
 α) Ποια κατηγορία σωµάτων εκφράζει καθένα από τα σύνολα Α, Β, Γ και ∆; 
 β) Αν το άζωτο (Ν2) είναι ένα στοιχείο του συνόλου ∆, να βρείτε ένα σώµα 

που ανήκει στο σύνολο Α και δεν ανήκει στο σύνολο Β, ένα σώµα του 
συνόλου Β που να µην ανήκει στο σύνολο Γ και ένα σώµα του συνόλου Γ 
που να µην ανήκει στο σύνολο ∆. 

 
 
5.  i) Ποια από τις παρακάτω µεταβολές είναι χηµικές; 

α. Η διάλυση της ζάχαρης στο νερό. 
β. Η εξάτµιση του νερού. 
γ. Το ξίνισµα του γάλακτος. 
δ. Η εξάχνωση του ιωδίου. 

ii)  Να αναφέρετε µία ακόµη φυσική και µία χηµική µεταβολή. 
 
 
6.  Το νερό πήζει στους 0 °C, το κερί λειώνει στους 50 °C και ένα υδατικό διά-
λυµα αλατιού πήζει στους 271Κ. Σε τρία ποτήρια Α, Β και Γ βάλαµε 
αντίστοιχα ένα παγάκι, ένα κοµµάτι κερί και µια ποσότητα από το 
αλατόνερο. 
i)  Αν τοποθετήσουµε τα τρία ποτήρια σε ένα χώρο θερµοκρασίας 1 °C, τότε 
τα τρία ποτήρια Α, Β και Γ θα περιέχουν αντίστοιχα: 

 α. υγρό, στερεό, υγρό γ. υγρό, υγρό, υγρό 
 β. στερεό, στερεό, στερεό δ. στερεό, στερεό, υγρό. 
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ii)  Κάντε την αντιστοίχηση µεταξύ του πλήθους από τα παραπάνω σώµατα 
που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση και της θερµοκρασίας που περιλα-
µβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι)  (ΙΙ) 
 Α. ένα µόνο υγρό α. -3 °C 
 Β. δύο υγρά β. 330K 
 Γ. τρία υγρά γ. 272K 
 ∆. κανένα υγρό δ.  7 °C 
iii) Σε ένα ποτήρι περιέχεται νερό. Περιγράψτε ένα τρόπο µε τον οποίο µπο-
ρούµε να διαπιστώσουµε αν είναι καθαρό. 

 
7.  Στο Μονολίθι της Πρέβεζας βρέθηκε ορυκτό χλωριούχο νάτριο (µαγειρικό 
αλάτι). 
i)  Πιστεύετε ότι αυτό βρίσκεται: 

 α. στην επιφάνεια του εδάφους; 
 β. κάτω από καλλιεργήσιµο έδαφος της περιοχής; 
 γ. πάνω σε κοιλότητες βράχων κοντά στην παραλία; 
 δ. κάτω από αργιλικά πετρώµατα αδιαπέραστα από το νερό; 

ii)  Να αιτιολογήσετε µε συντοµία την απόρριψη των τριών λανθασµένων 
απαντήσεων. 

 
8. ∆ύο ποτήρια Π1 και Π2 περιέχουν αντίστοιχα τα υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 
των ουσιών Α και Β αντίστοιχα και βρίσκονται σε θερµοκρασία 10 °C. Αν 
αυξήσουµε τη θερµοκρασία τους στους 20 °C παρατηρούµε ότι η µάζα του 
πρώτου διαλύµατος παραµένει σταθερή, ενώ του δευτέρου ελαττώνεται. 
α) Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι: 

i)  από τις ουσίες Α και Β αέριο είναι η ουσία ..... και στερεό είναι η ουσία 
..... 

ii)  στους 20 °C το διάλυµα που περιέχεται στο ποτήρι Π1 είναι ............... , 
και το διάλυµα στο Π2 είναι ......................... . 

β) Εξηγήστε πως θα µπορούσαµε να µετατρέψουµε το διάλυµα Π2 θερµο-
κρασίας 10 °C σε ακόρεστο, χωρίς να µεταβάλλουµε τη µάζα του και τη 
θερµοκρασία του. 
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9. Για τέσσερα σώµατα Α, Β, Γ και ∆ που στις συνηθισµένες συνθήκες είναι 
υγρά δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες: 
Τα µόρια των σωµάτων Α, Β και Γ αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 
άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό. Το σώµα Α έχει καθορισµένο σηµείο 
βρασµού και το Β έχει την ίδια πυκνότητα σε όλη τη µάζα του. 
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα: 
i)  Να αντιστοιχήσετε ένα προς ένα τα σώµατα της στήλης (Ι) µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκει και βρίσκεται στη στήλη (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
 Α χηµική ένωση 
 Β διάλυµα 
 Γ χηµικό στοιχείο 
 ∆ ετερογενές µείγµα 

ii)  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στο σώµα Β είναι σωστή; 
α. αποτελείται από ένα είδος µορίων 
β. έχει σταθερό σηµείο βρασµού 
γ. δεν διατηρεί τις ιδιότητες των συστατικών του 
δ. αποτελείται από δύο τουλάχιστον χηµικές ουσίες 

iii) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αφορά το σώµα Α είναι λανθασµένη; 
α. είναι οµογενές σώµα 
β. διατηρεί τις ιδιότητες των συστατικών του 
γ. έχει καθορισµένη σύσταση ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής του 
δ. αποτελείται από ένα είδος µορίων 

iv) Αν το σώµα ∆ παρουσιάζει µεγάλη θερµική αγωγιµότητα είναι ο ............ 
................................. . 
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1.9  Ασκήσεις - Προβλήµατα 
 
1.  Η δεξαµενή πετρελαίου µιας πολυκατοικίας έχει χωρητικότητα 2500L. Ο 
διαχειριστής της πολυκατοικίας γέµισε τη δεξαµενή πετρέλαιο και πλήρωσε 
στον υπάλληλο της εταιρείας που το προµήθευσε 246.000 δρχ. Αν η πυκνό-
τητα του πετρελαίου είναι 0,82 g/mL και η τιµή του 120.000 δραχµές ανά 
τόννο (1 τόννος = 1000kg) πλήρωσε ο διαχειριστής τα σωστά χρήµατα ή όχι; 

 
2.  Μια φιάλη ζυγίζει άδεια 220g, γεµάτη νερό 380g και γεµάτη πετρέλαιο 

351,2g. Αν η πυκνότητα του νερού είναι 1g/mL, να βρεθούν: 
α) ο όγκος της φιάλης 
β) η πυκνότητα του πετρελαίου. 

 
3.  Τα χυτά µεταλλικά αντικείµενα είναι ανθεκτικότερα όταν είναι συµπαγή 
παρά όταν έχουν εγκλωβίσει κατά τη χύτευσή τους ποσότητα αέρα. 
Προκειµένου να ελέγξουµε αν ένα µπρούτζινο αγαλµατίδιο είναι συµπαγές ή 
όχι, το ζυγίσαµε αρχικά και βρήκαµε ότι έχει µάζα 188,6g και στη συνέχεια 
µετρήσαµε µε κατάλληλη µέθοδο τον όγκο του και τον βρήκαµε ίσο µε 
25mL. 
α) Να περιγράψετε ένα πιθανό τρόπο µε τον οποίο µετρήσαµε τον όγκο του 
αγαλµατιδίου. 

β) Αν η πυκνότητα του µπρούντζου είναι 8,2g/mL, εξετάστε αν το αγαλµατί-
διο είναι ή όχι συµπαγές. 

 
4.  Σε 500g νερό διαλύσαµε 300g θειικού οξέος και σχηµατίστηκαν 750mL 
διαλύµατος. Να υπολογίσετε: 
α) τη µάζα και την πυκνότητα του διαλύµατος. 
β) τις περιεκτικότητες του διαλύµατος % w/w και % w/v. 
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5.  Ένα πυκνό διάλυµα ενός άλατος έχει µάζα 240g, όγκο 200mL και γνωρί-
ζουµε ότι παρασκευάστηκε µε διάλυση κάποιας ποσότητας του άλατος σε 
180g νερό. Να υπολογίσετε τα παρακάτω στοιχεία του διαλύµατος: 
α) την πυκνότητα 
β) την περιεκτικότητα % w/w 
γ) την περιεκτικότητα % w/v. 

 
6.  ∆ιάλυµα ∆1 παρασκευάστηκε µε τη διάλυση 80g ζάχαρης σε 240g νερό. Με-
τρήθηκε σε ογκοµετρικό κύλινδρο ο όγκος του και βρέθηκε ίσος µε 250mL. 
Υπολογίστε: 
α) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w) του διαλύµατος ∆1 
β) την περιεκτικότητα στα εκατό βάρος κατ� όγκο (% w/v) του διαλύµατος ∆1 
γ) την πυκνότητα του διαλύµατος ∆1. 
δ) Αν αραιώσουµε το διάλυµα ∆1 µε 64mL νερού προκύπτει νέο διάλυµα ∆2. 
Υπολογίστε τις περιεκτικότητες στα εκατό w/v και w/w του διαλύµατος ∆2. 

 
7.  Ένα διάλυµα θειικού οξέος έχει περιεκτικότητα 12% w/w και µάζα 2kg. 
α) Από πόσα g διαλύτη και διαλυµένης ουσίας αποτελείται αυτό το διάλυµα; 
β) Πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος, αν το αραιώ-
σουµε µέχρι να γίνει η µάζα του 6 kg; 

 
8.  Σε 76g νερό διαλύσαµε 24g ζάχαρης και παρασκευάσαµε διάλυµα ∆1 όγκου 

80mL. 
α) Ποια είναι η πυκνότητα του διαλύµατος ∆1; 
β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆1; 
γ) Πόσα mL νερό πρέπει να προσθέσουµε ακόµα στο διάλυµα ∆1 για να 
παρασκευάσουµε διάλυµα ∆2 µε περιεκτικότητα 15% w/v; 

δ) Πόσα g νερό πρέπει να εξατµιστούν από το διάλυµα ∆1 για να προκύψει 
διάλυµα ∆3 µε περιεκτικότητα 30% w/w; 
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9.  Μια φιάλη περιέχει διάλυµα ΚΟΗ. Μετρήσαµε µε ένα ογκοµετρικό κύλινδρο 
τον όγκο του διαλύµατος και τον βρήκαµε 270mL. Από το διάλυµα αυτό 
πήραµε µια ποσότητα 20mL και βρήκαµε ότι περιείχε 4g ΚΟΗ. 
α) Πόσα g ΚΟΗ περιέχει η υπόλοιπη ποσότητα του διαλύµατος; 
β) Αν το διάλυµα αυτό που απέµεινε το αραιώσουµε µέχρι να αποκτήσει 

µάζα 400g, πόση θα γίνει η % w/w περιεκτικότητά του; 
  

10.  Η ετικέτα σε µία γυάλινη φιάλη του εργαστηρίου έγραφε: ∆ιάλυµα ΝaOH 
20% w/v. 
α) Τι σηµαίνει αυτή η έκφραση περιεκτικότητας του διαλύµατος; 
β) Αν υποτεθεί ότι από το διάλυµα εξατµίστηκε µία ποσότητα νερού, 
αυξήθηκε ή µειώθηκε η περιεκτικότητά του και για ποιο λόγο; 

γ) Αν ο όγκος του διαλύµατος είναι 500mL και σε 200mL αυτού βρέθηκαν 
50g NaOH, πόσα mL νερό πρέπει να προσθέσουµε στο υπόλοιπο διάλυµα 
όγκου 300mL, ώστε να αποκτήσει ξανά περιεκτικότητα 20% w/v; 

  
11.  Σε 150g Η2Ο διαλύσαµε 50g NaOH που περιείχε 20% υγρασία. 

Για το διάλυµα που προέκυψε να βρείτε: 
α) πόσα g καθαρό NaOH περιέχει 
β) πόσα g νερό περιέχει 
γ) την περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w). 

  
12.  Θέλουµε να παρασκευάσουµε 2L διαλύµατος NaOH µε περιεκτικότητα 

20% w/v. Υπολογίστε τη µάζα του ΝaOH που πρέπει να διαλύσουµε σε 
νερό στις εξής περιπτώσεις:. 
α) αν το NaOH που διαθέτουµε είναι καθαρό 
β) αν το NaOH που διαθέτουµε περιέχει 20% υγρασία (νερό). 

  
13.  Ένα βαρέλι χωρητικότητας 100L είναι γεµάτο µε κρασί 4 αλκοολικών 

βαθµών (% v/v περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευµα). 
α) Αν κάποιος πιει µισό λίτρο απ� αυτό το κρασί πόσα mL οινοπνεύµατος θα 
κυκλοφορούν στο αίµα του; 

β) Αν από το γεµάτο βαρέλι αφαιρέσουµε 10L κρασί και µετά το συµπληρώ-
σουµε µε νερό, πόσων αλκοολικών βαθµών θα είναι το αραιωµένο κρασί; 
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14.  Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα ∆1 µε τη διάλυση 10g ζάχαρης σε 190g νερό 
και ένα άλλο διάλυµα ∆2 µε τη διάλυση 30g ζάχαρης σε 270g νερό. Στη 
συνέχεια αναµείξαµε τα δύο αυτά διαλύµατα και προέκυψε διάλυµα ∆3. 
α) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆1; 
β) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆2; 
γ) Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆3; 

 
15.  Παρασκευάσαµε 250g διαλύµατος NaCl περιεκτικότητας 20% w/w. 

α) Πόσα g NaCl και πόσα g νερού χρησιµοποιήσαµε; 
β) Αν η διαλυτότητα του NaCl είναι 36g/100g νερού, πόσα g ΝaCl πρέπει να 
προσθέσουµε ακόµη στο διάλυµα ώστε να γίνει κορεσµένο; 

γ) Ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του κορεσµένου διαλύµατος; 
 

16.  Αν η διαλυτότητα του ΝaNO3 στους 10 °C είναι 80g/100g νερού, να βρείτε: 
α) Σε πόσα g νερό πρέπει να διαλύσουµε 200g ΝaNO3 ώστε να προκύψει 
κορεσµένο διάλυµα θερµοκρασίας 10 °C; 

β) Μέχρι πόσο όγκο πρέπει να αραιώσουµε το παραπάνω κορεσµένο 
διάλυµα για να προκύψει ένα νέο διάλυµα περιεκτικότητας 40% w/w; 

 
17. Σε 200g νερό προσθέσαµε 90g KNO3, ανακατέψαµε για αρκετή ώρα, ενώ 

διατηρούσαµε σταθερή τη θερµοκρασία στους 15 °C. Όταν το διάλυµα 
ηρέµησε διαπιστώσαµε ότι παρέµειναν αδιάλυτα 40g ΚΝΟ3. 
α) Πόση ήταν η µάζα του διαλύµατος που σχηµατίστηκε; 
β) Πόση είναι η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 15 °C; 
γ) Πόση είναι η w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος που σχηµατίστηκε; 
δ) Πόση είναι η ελάχιστη µάζα νερού που απαιτείται να προστεθεί στο 
σύστηµα, ώστε να διαλυθεί όλη η ποσότητα του ΚΝΟ3; 

 
18. Ένα κορεσµένο διάλυµα ∆1 κάποιου άλατος σε θερµοκρασία 27 °C έχει 

περιεκτικότητα 20% w/w. 
α) Ποια είναι η διαλυτότητα του άλατος αυτού στους 27 °C (g άλατος/100g 

H2O); 
β) Αν σε 500g του διαλύµατος ∆1 προσθέσουµε 300g νερού θερµοκρασίας 27 

°C, ποια θα είναι η % w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύµατος ∆2 που 
προκύπτει; 
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19. Η διαλυτότητα του ΚΝΟ3 στους 10 °C είναι 20g/100g νερού, ενώ στους 20 °C 
είναι 35g/100g νερού. 
α) Πόσα g KNO3 πρέπει να διαλύσουµε σε 200g νερού για να προκύψει 
κορεσµένο διάλυµα θερµοκρασίας 20 °C; 

β) Αν ψύξουµε το κορεσµένο αυτό διάλυµα στους 10 °C, πόσα g κρυστάλ-
λων ΚΝΟ3 θα σχηµατιστούν; 

 
20. Η διαλυτότητα ενός άλατος στο νερό είναι 10g/100g νερού στους 10 °C, 

20g/100g νερού στους 30 °C και 40g/100g νερού στους 50 °C. Ένα ποτήρι 
περιέχει 110g κορεσµένου διαλύµατος αυτού του άλατος σε θερµοκρασία 10 
°C. Ένα δεύτερο ποτήρι περιέχει 140g κορεσµένου διαλύµατος του ίδιου 
άλατος σε θερµοκρασία 50 °C. Αν αναµείξουµε τα δύο αυτά διαλύµατα 
προκύπτει διάλυµα ∆ θερµοκρασίας 30 °C. 
α) Εξετάστε αν το διάλυµα ∆ είναι κορεσµένο ή ακόρεστο. 
β) Ποια θα είναι η µάζα του διαλύµατος ∆; 
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1.10 Κριτήρια αξιολόγησης 
 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης:  ∆οµικά σωµατίδια της ύλης  - χηµικές ουσίες  -  
καταστάσεις της ύλης 

 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
 
Ερώτ. Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµολ.

 
1-α 

 
1-β 

 
2- 
 

3 
 
 

 
∆ιάκριση µοριακών τύπων χηµικών ενώσεων - στοιχείων 
 
Γνώση της έννοιας µόριο χηµικού στοιχείου - χηµικής 
ένωσης  
Γνώση της έννοιας του ιόντος και κατανόηση της 
ταξινοµίας τους 
Γνώση των µεταβολών στη δοµή και στις ιδιότητες των 
σωµάτων (ιδιαίτερα του νερού), κατά τη µεταβολή της 
φυσικής τους κατάστασης. 

 
6 
 
2 
 
6 
 
 
 
6 

 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................  Όνοµα .............................................. Τάξη 
....... Τµήµα ........ Μάθηµα  ........................ Ηµεροµηνία ..................  
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Ερωτήσεις: 
1.  α) Από τους µοριακούς τύπους: NH3, H2O, O2, He, HNO3, P4, H2O2, O3,  HBr 

συµβολίζουν: 
µόρια χηµικών ενώσεων οι ....................................................................... 
µόρια χηµικών στοιχείων οι ...................................................................... 

β) Γράψτε τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στα µόρια των χηµικών 
ενώσεων και στα µόρια των χηµικών στοιχείων. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
.................................................................................................................  

 
2.  Τι ονοµάζουµε ιόντα; Γράψτε τους χηµικούς τύπους: 
α) ενός µονοατοµικού κατιόντος  ...................... 
β) ενός µονοατοµικού ανιόντος  ...................... 
γ) ενός πολυατοµικού κατιόντος ...................... 
δ) ενός πολυατοµικού ανιόντος  ...................... 

 
3.  Συµπληρώστε µέσα σε κάθε παρένθεση το γράµµα Α, Ε ή Σ, αν το 
αντίστοιχο µέγεθος αυξάνεται, ελαττώνεται ή παραµένει σταθερό. 
Κατά τη µετατροπή µιας ποσότητας υγρού νερού σε πάγο: 
α) η κινητικότητα των µορίων (    ) 
β) οι δυνάµεις συνοχής µεταξύ των µορίων (    ) 
γ) η πυκνότητα (    ) 

(Σκεφθείτε  αν ο πάγος επιπλέει ή βυθίζεται στο νερό) 
δ) Ο όγκος (    ) 
ε) Οι αποστάσεις µεταξύ των µορίων (    ) 
στ) Το µέγεθος των µορίων (    ) 
ζ) Η ενέργεια του συστήµατος (    ) 
η) Η µάζα του συστήµατος  (    ) 
θ) Η θερµοκρασία του συστήµατος (    ) 
ι) Η µάζα του κάθε µορίου (    ) 
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Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Σύσταση, καταστάσεις, µεταβολές και ταξινόµηση 
της ύλης, διαλυτότητα, εκφράσεις περιεκτικότητας 
διαλυµάτων 

Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 

Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
ΘΕΜΑ Ερώτ. ∆ιδακτικός στόχος Βαθµολ. 

1ο 
 
1ο 
 
 
1ο 
 
 
1ο 
 
1ο 
1ο 
 
 
2ο 
 
 
2ο 
 
2ο 
 
3ο 
3ο 
 
3ο 
 
3ο 

1-i 
 
1-ii 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
5 
 
 
α 
 
 
β 
 
γ 
 
α 
β 
 
γ 
 
δ 

Kατανόηση της έννοιας της πυκνότητας και της επί-
δρασης σ� αυτή της πίεσης και της θερµοκρασίας. 
Αν µπορούν να συνδυάζουν οι µαθητές την επί-
δραση της πίεσης και θερµοκρασίας στον όγκο των 
αερίων µε τον ορισµό της πυκνότητας. 
Ερµηνεία του συµβολισµού των ιόντων και κατα-
νόηση του αιτίου της ηλεκτρικής ουδετερότητας 
των ιοντικών ενώσεων. 
Γνώση µεταβολών στη σύσταση της ύλης κατά την 
πραγµατοποίηση των χηµικών φαινοµένων. 
Κατανόηση της ταξινόµησης της ύλης. 
Γνώση της έννοιας της διαλυτότητας και της επί-
δρασης της πίεσης και θερµοκρασίας στη διαλυτό-
τητα των αερίων.  
Αν γνωρίζουν ότι η σταθερή αναλογία µαζών των 
συστατικών ενός σώµατος, ισχύει µόνο για τις χη-
µικές ενώσεις. 
Αν κατανοούν: Ό,τι είναι αναγκαία συνθήκη δεν εί-
ναι απαραίτητα και ικανή. 
Κατανόηση της επίδρασης της θερµοκρασίας στη 
διαλυτότητα των αερίων στο νερό. 
Γνώση της περιεκτικότητας w/v. 
Εφαρµογή της πυκνότητας και της περιεκτικότητας 
για την εύρεση στοιχείων διαλύµατος. 
Αν κατανοούν ποια στοιχεία του διαλύµατος 
µεταβάλλονται µε την αραίωση. 
Κατανόηση της περιεκτικότητας w/w. 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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2 
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Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ............................................. 
Τάξη ......... Τµήµα .......... Μάθηµα ........................ Ηµεροµηνία ................ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
1. Ένα µπαλόνι που είναι φουσκωµένο µε υδρογόνο το υποβάλλουµε στις 
ακόλουθες διεργασίες: 
Α. Το αφήνουµε να ανέβει στην ατµόσφαιρα σε µεγάλο ύψος 
Β. Το βυθίζουµε στη θάλασσα, σε αρκετό βάθος 
Γ. Το βάζουµε µέσα στο ψυγείο 
∆. Το ξεφουσκώνουµε εν µέρει 
i) Η πυκνότητα του υδρογόνου στο µπαλόνι θα µεταβληθεί στις εξής περι-
πτώσεις: 

 α. Α, Β και Γ β. Γ γ. Α, Β, Γ και ∆ δ. ∆ 
 ii) Αιτιολογήστε τη µεταβολή της πυκνότητας για µία µόνο περίπτωση. 
 
2. Το χλωριούχο αργίλιο ( ή αργίλιο χλωρίδιο), αν και αποτελείται από ιόντα 

Al3+ και Cl- είναι ηλεκτρικά ουδέτερο διότι: 
 α. αποτελείται από τον ίδιο αριθµό θετικών και αρνητικών ιόντων 
 β. περιέχει περισσότερα κατιόντα παρά ανιόντα 
 γ. περιέχει περισσότερα ανιόντα παρά κατιόντα 
 δ. το συνολικό φορτίο των κατιόντων ισούται µε το συνολικό φορτίο των 

ανιόντων. 
 
3. Κατά την πραγµατοποίηση κάθε χηµικής µεταβολής µεταβάλλεται: 
 α. ο συνολικός αριθµός των µορίων 
 β. ο συνολικός αριθµός των ατόµων 
 γ. η χηµική σύσταση των σωµάτων 
 δ. η συνολική µάζα του συστήµατος. 
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4. Κάντε την αντιστοίχηση ένα προς ένα µεταξύ των στοιχείων της πρώτης και 
της δεύτερης στήλης 

 (Ι) (ΙΙ) 
  Α. υδράργυρος α. κράµα 
  Β. υδρογόνο β. διάλυµα 
  Γ. νερό γ. µέταλλο 
 ∆. φωταέριο δ. µείγµα 
 Ε. ορείχαλκος ε. αµέταλλο 
 Ζ. µάρµαρο ζ. χηµική ένωση 
 
5. ∆ιαλυτότητα µιας ουσίας στο νερό ονοµάζεται.................................................

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

........................................................................................................................... 
Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση ............ 
.......................................... και ελαττώνεται µε την .............................. της 
...................................  

 
ΘΕΜΑ 2ο 
Εξετάστε αν ισχύουν ή όχι οι παρακάτω προτάσεις. Να αναφέρετε από ένα 
παράδειγµα για κάθε πρόταση προκειµένου να υποστηρίξετε την άποψή σας. 
α) Τα µείγµατα αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά µε καθο- 
ρισµένη αναλογία µαζών. 

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

β) Κάθε σώµα που αποτελείται από δύο τουλάχιστον διαφορετικά είδη ατόµων 
είναι χηµική ένωση. 

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

γ) Όταν ψύξουµε ένα κορεσµένο διάλυµα στο οποίο ο διαλύτης είναι το νερό 
και η διαλυµένη ουσία ένα αέριο, το διάλυµα αυτό µετατρέπεται σε 
ακόρεστο. 

 ...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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ΘΕΜΑ 3ο 
∆ιαθέτουµε 200mL ενός διαλύµατος ∆1 καυστικού νατρίου (NaOH) περιεκτι-
κότητας 40% w/v και πυκνότητας ρ=1,25g/mL.  
α) Η περιεκτικότητα αυτή του ∆1 σηµαίνει ότι στα 100 ....... του διαλύµατος 
περιέχονται .................................... NaOH. 

β) Το διάλυµα ∆1 έχει µάζα ............................................ και αποτελείται από 
...............g ΝaOH και από ................... g νερό. 

γ) Αν αραιώσουµε το παραπάνω διάλυµα µε 150g Η2Ο προκύπτει ενα νέο 
διάλυµα ∆2 . Υπολογίστε τη µάζα του διαλύµατος ∆2, τη µάζα του διαλύτη 
και τη µάζα της διαλυµένης ουσίας σ� αυτό το διάλυµα. 

δ) Βρείτε την %  w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος ∆2. 
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


