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(από τράπεζα θεµάτων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε ετερογενές.
β) Tα άτοµα

14
6

X και

12
6Ψ

είναι ισότοπα.

γ) Σε ορισµένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται µεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης από ότι σε ίδια
ποσότητα κρύου νερού.
δ) Ένα σωµατίδιο που περιέχει 19 πρωτόνια, 19 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια, είναι ένα αρνητικό
ιόν.
ε) Ένα ποτήρι (Α) περιέχει 100 mL υδατικού διαλύµατος αλατιού 10% w/w.
Μεταφέρουµε 50 mL από το διάλυµα αυτό σε άλλο ποτήρι (Β).
Η περιεκτικότητα του διαλύµατος αλατιού στο ποτήρι (Β) είναι 5 % w/w.
στ) Το

+
19Κ

έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το

17Cl .

ζ) Το ιόν του νατρίου, 11Νa+, προκύπτει όταν το άτοµο του Na προσλαµβάνει ένα ηλεκτρόνιο.
η) Το ιόν του σιδήρου (26Fe3+) έχει προκύψει µε απώλεια 3 ηλεκτρονίων από το άτοµο του
σιδήρου.
θ) Τα άτοµα της χηµικής ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό µαζικό αριθµό.

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις.

α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε ετερογενές
ΛΑΘΟΣ. Ένα µείγµα µπορεί να είναι ή ετερογενές ή οµογενές.
β) Tα άτοµα

14
6

X και

12
6Ψ

είναι ισότοπα

ΣΩΣΤΗ. Έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό και διαφορετικό µαζικό αριθµό.
γ) Σε ορισµένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται µεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης από ότι σε ίδια
ποσότητα κρύου νερού.
ΣΩΣΤΗ. Η διαλυτότητα της ζάχαρης (στερεή ουσία) στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση της
θερµοκρασίας.
δ) Ένα σωµατίδιο που περιέχει 19 πρωτόνια, 19 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια, είναι ένα αρνητικό
ιόν.
ΛΑΘΟΣ. Εϊναι θετικό ιόν µε φορτίο +1, αφού τα ηλεκτρόνια είναι κατά ένα λιγότερα από τα
πρωτόνια.
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ε) Ένα ποτήρι (Α) περιέχει 100 mL υδατικού διαλύµατος αλατιού 10% w/w. Μεταφέρουµε 50 mL
από το διάλυµα αυτό σε άλλο ποτήρι (Β). Η περιεκτικότητα του διαλύµατος αλατιού στο ποτήρι
(Β) είναι 5 % w/w.
ΛΑΘΟΣ. Η περιεκτικότητα (και η συγκέντρωση) δεν εξαρτάται από την ποσότητα του
διαλύµατος. Στο ποτήρι Β έχουµε το ίδιο διάλυµα αλατιού περιεκτικότητας 10 % w/w.
στ) Το

+
19Κ

17Cl .

έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το

ΣΩΣΤΗ. Το

+
19Κ

έχει 19-1= 18 ηλεκτρόνια και το

17Cl

έχει επίσης 17+1= 18 ηλεκτρόνια.

ζ) Το ιόν του νατρίου, 11Νa+, προκύπτει όταν το άτοµο του Na προσλαµβάνει ένα ηλεκτρόνιο.
ΛΑΘΟΣ. Όταν τα άτοµα προσλαµβάνουν ηλεκτρόνια, προκύπτουν ανιόντα, που έχουν αρνητικό
φορτίο. Το κατιόν του νατρίου, που έχει φορτίο +1, προκύπτει όταν το άτοµο του νατρίου
αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο.
η) Το ιόν του σιδήρου (26Fe3+) έχει προκύψει µε απώλεια 3 ηλεκτρονίων από το άτοµο του
σιδήρου.
ΣΩΣΤΗ. Το άτοµο του σιδήρου έχει 26 πρωτόνια και 26 ηλεκτρόνια. Με απώλεια 3 ηλεκτρονίων
από το άτοµο του σιδήρου προκύπτει το ιόν

3+
26Fe

που έχει 26 πρωτόνια και 23 ηλεκτρόνια.

θ) Τα άτοµα της χηµικής ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό µαζικό αριθµό.
ΛΑΘΟΣ. Εφόσον πρόκειται για χηµική ένωση, τα Χ και Ψ είναι άτοµα διαφορετικών στοιχείων.
Άτοµα δύο διαφορετικών χηµικών στοιχείων µπορεί να έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό.

2. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασµένες (Λ); (µονάδες 3)
α) Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων.
β) Το

12Mg

2+

έχει 10 ηλεκτρόνια.

γ) Τα άτοµα X και Ψ της χηµικής ένωσης ΧΨ µπορούν να έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις.

(µονάδες 9)

α) ΛΑΘΟΣ. Tα ισότοπα έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό (άρα ίδιο αριθµό πρωτονίων) και
διαφορετικό µαζικό αριθµό (άρα διαφορετικό αριθµό νετρονίων).
β) ΣΩΣΤΗ. Ζ = 12 άρα 12 πρωτόνια. Φορτίο 2+ άρα έχει 2 ηλεκτρόνια λιγότερα από ότι
πρωτόνια, δηλαδή έχει 10 ηλεκτρόνια.
γ) ΛΑΘΟΣ. Εφόσον πρόκειται για χηµική ένωση, τα Χ και Ψ είναι άτοµα διαφορετικών στοιχείων,
δηλαδή µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό Ζ.
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3. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α) Το άτοµο

14
6

C περιέχει 2 νετρόνια περισσότερα από τα ηλεκτρόνια.

β) Tο ιόν του θείου,

16

S2- , έχει 18 ηλεκτρόνια.

γ) Tο ιόν του µαγνησίου,

12

Mg2+ , προκύπτει όταν το άτοµο του Mg προσλάβει 2 ηλεκτρόνια.

δ) Η διαφορά του ατοµικού αριθµού από το µαζικό αριθµό ισούται µε τον αριθµό νετρονίων του
ατόµου.
ε) Το 20Ca2+ έχει 18 ηλεκτρόνια.
στ) Το άτοµο
ζ)Τα άτοµα

35
17

Cl περιέχει 17 νετρόνια

23
11 Νa

και

24
11 Νa

είναι ισότοπα.

η) Το ιόν του χλωρίου, 17Cl- , έχει προκύψει µε απώλεια ενός ηλεκτρονίου από το άτοµο του
χλωρίου.
θ)Το ιόν του ασβεστίου,

2+
20Ca ,

ι) Tο ιόν του µαγνησίου,
ια) Το

+
11Na

12

έχει προκύψει µε πρόσληψη δύο ηλεκτρονίων.

Mg2+ , προκύπτει όταν το άτοµο του Mg αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια.

έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το 9F-

4. ∆ίνεται ο πίνακας
Σύµβολο

Aτοµικός

Μαζικός

αριθµός

αριθµός

X

35

Ψ

23

Ζ

πρωτόνια

νετρόνια

ηλεκτρόνια

17
11

17

19

α) Να αντιγράψετε τον πίνακα στη κόλλα σας και να τον συµπληρώσετε.

(µονάδες 9)

β) Να εξηγήσετε ποια από τα στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα είναι ισότοπα. (µονάδες 3)

α)
Σύµβολο

Aτοµικός

Μαζικός

πρωτόνια

νετρόνια

ηλεκτρόνια

αριθµός

αριθµός

X

17

35

17

18

17

Ψ

11

23

11

12

11

Ζ

17

36

17

19

17

β) Ισότοπα είναι τα άτοµα που έχουν ίδιο ατοµικό αριθµό (άτοµα του ίδιου στοιχείου) αλλά
διαφορετικό µαζικό αριθµό (έχουν διαφορετική µάζα). Επόµενως ισότοπα είναι τα άτοµα Χ και Ζ

( 1735 X και

36
17

Ψ ).
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5. Ποιος είναι ο αριθµός των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων για τα ιόντα:
25
12

Mg 2 + ,

15
7

 3− ,

14
7

 3−

25
12

Mg 2 + : p = 12 , n = 25 - 12 = 13 , e = 12 - 2 = 10

15
7

 3− : p = 7 , n = 15 - 7 = 8 , e = 7 + 3 = 10

14
7

 3− : p = 7 , n = 14 - 7 = 7 , e = 7 + 3 = 10

23
11

6. Για το άτοµο του νατρίου δίνεται ότι:

a

Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν
του νατρίου (Na+).

(µονάδες 3)

7. Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα
πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατοµικός και ο µαζικός αριθµός του στοιχείου Χ. (µονάδες 6)
17 ηλεκτρόνια, άρα και 17 πρωτόνια στο άτοµό του, άρα ατοµικός αριθµός Ζ =17
Μαζικός αριθµός Α = p + n = 17 + 20 = 37

8. Ο άνθρακας (C) έχει ατοµικό αριθµό 6. Αν γνωρίζετε ότι σε ένα ισότοπο του άνθρακα ο
αριθµός των πρωτονίων του είναι ίσος µε τον αριθµό των νετρονίων του, να βρείτε τον
µαζικό αριθµό του ισοτόπου αυτού καθώς και τον αριθµό των πρωτονίων, νετρονίων και
ηλεκτρονίων που αυτό περιέχει.

(µονάδες 6)

9. Τα άτοµα αΧ και 17Cl είναι ισότοπα.
α) Να βρεθούν ποιο στοιχείο είναι το Χ και η τιµή του α
β) Ένας συµµαθητής σας υποστηρίζει ότι τα δύο παραπάνω ισότοπα µπορεί να έχουν τον
ίδιο µαζικό αριθµό. Συµφωνείτε µε τον συµµαθητή σας; Αιτιολογείστε την άποψή σας.
α) Το X είναι το στοιχείο Cl. Η τιµή του α είναι 17.
β) Όχι. Τα ισότοπα δεν µπορεί να έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό.
Έχουν τον ίδιο ατοµικό και διαφορετικό µαζικό αριθµό ( διαφορετική µάζα).

10. ∆ίνονται τα ισότοπα του µαγνησίου

24
12

Mg και

25
12

Mg . Ένας συµµαθητής σας ισχυρίζεται ότι οι

πυρήνες των δυο ισοτόπων έχουν διαφορετική µάζα. Συµφωνείτε ή διαφωνείτε;
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

(µονάδες 5)

(µονάδα 1)
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11.Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες για τα άτοµα των στοιχείων Mg και Cl:
Στοιχείο

Mg

Ατοµικός

Μαζικός

Αριθµός

Αριθµός

Αριθµός

αριθµός

αριθµός

ηλεκτρονίων

πρωτονίων

νετρονίων

12

12

Cl

35

17

α) Να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα, αφού τον µεταφέρετε στην κόλλα σας.
β) Να προσδιορίσετε τον αριθµό των πρωτονίων και ηλεκτρονίων στα ιόντα: Μg2+ και Cl-.

12. Πώς µπορείτε να αυξήσετε τη διαλυτότητα στα παρακάτω υδατικά διαλύµατα, που
βρίσκονται στους 25 0C, µε µεταβολή της θερµοκρασίας;
α) ∆ιάλυµα ζάχαρης.

β) ∆ιάλυµα διοξειδίου του άνθρακα,CO2(g).

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις.

(µονάδες 12)

α) Με αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η διαλυτότητα της ζάχαρης στο νερό, γιατί είναι
στερεή ουσία (η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας).
Οπότε θερµαίνουµε το διάλυµα.
β) Με µείωση της θερµοκρασίας αυξάνεται η διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο νερό,
γιατί είναι αέρια ουσία (η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται µε µείωση της
θερµοκρασίας). Οπότε ψύχουµε το διάλυµα.

13. Εξηγείστε τι θα συµβεί, σε σχέση µε τη διαλυτότητα (θα αυξηθεί, θα µειωθεί ή θα µείνει
σταθερή), αν σε ένα κορεσµένο υδατικό διάλυµα στο οποίο η µόνη διαλυµένη ουσία είναι
αέριο διοξείδιο του άνθρακα , θερµοκρασίας 25 0C, πραγµατοποιήσουµε τις εξής µεταβολές:
α) Ελαττώσουµε τη θερµοκρασία.
β) Μειώσουµε την πίεση.

(µονάδες 6)

α) Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται µε µείωση της θερµοκρασίας. Εποµένως η
διαλυτότητα θα αυξηθεί.
β) Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό µειώνεται µε µείωση της πίεσης. Εποµένως η διαλυτότητα
θα µειωθεί.

14. ∆ιαθέτουµε σε ανοιχτό δοχείο κορεσµένο διάλυµα διοξειδίου του άνθρακα, CO2(g), σε
θερµοκρασία 5 ΟC. Το διάλυµα αυτό το θερµαίνουµε στους 15 ΟC. Να γράψετε, αιτιολογώντας
την απάντησή σας, αν θα µεταβληθεί η περιεκτικότητα του διαλύµατος σε διοξείδιο του
άνθρακα και µε ποιο τρόπο (παραµένει σταθερή - θα αυξηθεί - θα µειωθεί).

(µονάδες 6)

ο

Στους 15 C η διαλυτότητα του CO2 είναι µικρότερη, γιατί η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά
µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας. Άρα η περιεκτικότητα του διαλύµατος σε CO2 θα µειωθεί
(το διάλυµα θα συνεχίσει να είναι κορεσµένο).
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15. ∆ιαθέτουµε σε ανοιχτό δοχείο κορεσµένο διάλυµα διοξειδίου του άνθρακα, CO2(g), σε
θερµοκρασίας 2 ΟC. Το διάλυµα αυτό το θερµαίνουµε στους 13 ΟC. Να γράψετε αν το διάλυµα
των 13 οC θα είναι κορεσµένο ή ακόρεστο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 6)
Στους 13 οC η διαλυτότητα του CO2 είναι µικρότερη, γιατί η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά
µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας. Άρα η περιεκτικότητα του διαλύµατος σε CO2 θα µειωθεί,
όµως το διάλυµα θα συνεχίσει να είναι κορεσµένο.

16. Το ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει τη µεταβολή της διαλυτότητας δύο ουσιών Α και Β στο νερό σε
συνάρτηση µε τη θερµοκρασία, εκ των οποίων η µία είναι στερεή και η άλλη αέρια. Να
γράψετε ποια καµπύλη αναπαριστά τη µεταβολή της διαλυτότητας του αερίου και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(µονάδες 6)

Η καµπύλη Α αναπαριστά τη µεταβολή της διαλυτότητας του αερίου, γιατί δείχνει ότι η
διαλυτότητα µειώνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας.
Οµοίως για τη διαλυτότητα του στερεού.
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17. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πώς µεταβάλλεται σε σχέση µε τη θερµοκρασία, η
διαλυτότητα σε κάποιο διαλύτη δύο ουσιών: ενός αερίου και ενός στερεού.
i) Να γράψετε πόση είναι η διαλυτότητα της κάθε ουσίας στους 20 οC
ii) Να γράψετε πόσο θα µεταβληθεί η διαλυτότητα του στερεού αν θερµανθεί από τους 20 οC
στους 60 οC

(µονάδες 4+5)

ι) Καµπύλη Α : η διαλυτότητα του αερίου στους 20 οC είναι 4 g / 100 g διαλύτη.
Καµπύλη Β : η διαλυτότητα του στερεού στους 20 οC είναι 2,5 g / 100 g διαλύτη.
ιι) Καµπύλη Β : η διαλυτότητα του στερεού στους 20 οC είναι 2,5 g / 100 g διαλύτη,
ενώ στους 60 οC είναι 3,5 g / 100 g διαλύτη.
∆ηλαδή η διαλυτότητα θα αυξηθεί κατά 1 g / 100 g διαλύτη.

18. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πώς µεταβάλλεται σε σχέση µε τη θερµοκρασία, η
διαλυτότητα σε κάποιο διαλύτη δύο ουσιών: ενός στερεού και ενός αερίου.
i) Να γράψετε πόση είναι η διαλυτότητα της κάθε ουσίας στους 60 οC
ii) Να γράψετε πόσο θα µεταβληθεί η διαλυτότητα του αερίου αν ένα διάλυµά του ψυχθεί από
τους 60 οC στους 20 οC

(µονάδες 4+5)
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19. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πώς µεταβάλλεται σε σχέση µε τη θερµοκρασία, η
διαλυτότητα σε κάποιο διαλύτη δύο ουσιών: ενός στερεού και ενός αερίου.
i) Να γράψετε πόση είναι η διαλυτότητα της κάθε ουσίας στους 30 οC.
ii) Να γράψετε πόσο θα µεταβληθεί η διαλυτότητα του στερεού αν ένα διάλυµά του ψυχθεί
από τους 80 οC στους 20 οC.

20. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πως µεταβάλλεται η διαλυτότητα σε σχέση µε τη
θερµοκρασία δύο ουσιών Α και Β, σε κάποιο διαλύτη.
i) Να γράψετε πόση είναι η διαλυτότητα της κάθε ουσίας στους 60 οC .
ii) Να γράψετε πόσο θα µεταβληθεί η διαλυτότητα της ουσίας Β αν ένα διάλυµά της ψυχθεί από
τους 40 οC στους 20 οC .
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21. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η µεταβολή της διαλυτότητα µιας ουσίας Χ, στο
νερό, σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Να χαρακτηρίσετε την επόµενη πρόταση ως σωστή ή
λανθασµένη αιτιολογώντας την απάντησή σας:
«ένα διάλυµα που έχει παρασκευαστεί µε διάλυση 15 g της ουσίας Χ σε 100 g νερού και
βρίσκεται σε θερµοκρασία 40 ο C είναι κορεσµένο.» (µονάδες 1+5)

Η πρόταση είναι λάθος.
Σύµφωνα µε το διάγραµµα, στους 40 οC η διαλυτότητα είναι 20 g X / 100 g νερού.
Στο διάλυµα που δίνεται υπάρχουν 15 g X σε 100 g νερού, άρα είναι ακόρεστο
(η περιεκτικότητά του είναι µικρότερη από αυτή που ορίζει η διαλυτότητα στη συγκεκριµένη
θερµοκρασία).
22. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πώς µεταβάλλεται η διαλυτότητα µιας ουσίας Χ, στο
νερό σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Να χαρακτηρίσετε την επόµενη πρόταση ως σωστή ή
λανθασµένη αιτιολογώντας την απάντησή σας:
«ένα διάλυµα που έχει παρασκευαστεί µε ανάµιξη 20 g της ουσίας Χ µε 100 g νερό και
βρίσκεται σε θερµοκρασία 20 ο C είναι ακόρεστο.»

(µονάδες 1+5)

Η πρόταση είναι λάθος.
Σύµφωνα µε το διάγραµµα, στους 20 οC η διαλυτότητα είναι 10 g X / 100 g νερού.
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Άρα θα διαλυθούν µόνο τα 10 g X και τα υπόλοιπα 20 – 10 = 10 g θα καθίσουν στον πυθµένα του
δοχείου. Το διάλυµα θα είναι κορεσµένο.
23. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πως µεταβάλλεται η διαλυτότητα µιας ουσίας Χ, στο
νερό σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Να χαρακτηρίσετε την επόµενη πρόταση ως σωστή ή
λανθασµένη αιτιολογώντας την απάντησή σας:
«ένα διάλυµα που έχει παρασκευαστεί µε ανάµιξη 15 g της ουσίας Χ µε 100 g νερό και
βρίσκεται σε θερµοκρασία 25 ο C είναι ακόρεστο.»

(µονάδες 1+5)

24. Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η µεταβολή της διαλυτότητας των ουσιών Α και Β σε κάποιο
διαλύτη, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία.
Σε δύο ποτήρια που περιέχουν το κάθε ένα 100 g διαλύτη στους 40 οC, προσθέτουµε
ξεχωριστά 10 g ουσίας Α στο ένα και 10 g ουσίας Β στο άλλο.
α) Να χαρακτηρίσετε τα αντίστοιχα διαλύµατα που προκύπτουν αν θα είναι κορεσµένα ή
ακόρεστα. (µονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 7)
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25. Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζεται η µεταβολή της διαλυτότητας των ουσιών Α και Β σε κάποιο
διαλύτη, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία.
Σε δύο ποτήρια που περιέχουν το κάθε ένα 100 g διαλύτη στους 20 οC, προσθέτουµε
ξεχωριστά 4 g ουσίας Α στο ένα και 4 g ουσίας Β στο άλλο.
α) Να χαρακτηρίσετε τα αντίστοιχα διαλύµατα που προκύπτουν αν θα είναι κορεσµένα ή
ακόρεστα. (µονάδες 2) β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 7)

26. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται πώς µεταβάλλεται η διαλυτότητα µιας ουσίας Χ, στο
νερό σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Να χαρακτηρίσετε την επόµενη πρόταση ως σωστή ή
λανθασµένη αιτιολογώντας την απάντησή σας:
«Σε 100 g νερού και σε θερµοκρασία 30 ο C µπορούµε να διαλύσουµε 20 g της ουσίας Χ.»
(µονάδες 1+5)
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27. A) Nα χαρακτηρίσετε ως σωστή ( Σ ) ή λανθασµένη ( Λ ) την παρακάτω πρόταση:
Τα άτοµα

23
11

X και

24
12

Ψ έχουν ίδιο αριθµό νετρονίων.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(µονάδες 2)
(µονάδες 4)

Β) H διαλυτότητα του CO2 (g) στο νερό είναι µεγαλύτερη:
α) στους 25 οC ή στους 37 οC,
β) σε εξωτερική πίεση CO2 1 atm ή σε εξωτερική πίεση CO2 5 atm;

(µονάδες 6)

Α) Η πρόταση είναι σωστή.
Το Χ έχει 23 – 11 = 12 νετρόνια και το Ψ έχει 24 – 12 = 12 νετρόνια.
Β) α) στους 25 οC

β) σε εξωτερική πίεση CO2 5 atm

28. Ποιες από τις παρακάτω είναι καθαρές ουσίες και ποιες είναι µείγµατα;
∆ιοξείδιο του άνθρακα, υδροχλώριο, µπύρα , σίδηρος, γάλα, κρασί. ( µονάδες 6)
Καθαρές ουσίες: διοξείδιο του άνθρακα, υδροχλώριο, σίδηρος
Μείγµατα: µπύρα, γάλα, κρασί

29. Σε ένα υδατικό διάλυµα NaCl προσθέτουµε νερό. Να αναφέρετε πως µεταβάλλονται
(αυξάνονται, µειώνονται, µένουν σταθερά) τα παρακάτω µεγέθη του διαλύµατος και να
αιτιολογηθούν πλήρως όλες οι απαντήσεις.
α) Η µάζα του διαλύµατος.

(µονάδες 4)

β) Η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος

(µονάδες 4)

γ) Η συγκέντρωση του διαλύµατος.

(µονάδες 4)

α) Η µάζα του διαλύµατος αυξάνεται.
Μάζα διαλύµατος = µάζα δ. ουσίας + µάζα διαλύτη
Αφού προσθέτουµε νερό, αυξάνεται η µάζα του διαλύτη, άρα αυξάνεται και η µάζα του δ/τος.
β) Η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος µειώνεται µε την αραίωση.
Υπάρχει η ίδια ποσότητα διαλυµένης ουσίας σε µεγαλύτερη ποσότητα διαλύτη.
γ) Η συγκέντρωση του διαλύµατος µειώνεται µε την αραίωση.
Υπάρχει η ίδια ποσότητα διαλυµένης ουσίας σε µεγαλύτερη ποσότητα διαλύτη.
c = n / V,

n : σταθερό, V: αυξάνεται µε την αραίωση, άρα η c µειώνεται

