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Θζμα Α 
 
Α1. Το 1 amu ζχει μάηα ίςθ με: 
α. τθ μάηα του ιςοτόπου του 12C 
β. το 1/12 τθσ μάηασ του ιςοτόπου του 12C 
γ. 12 g 
δ. 1/12 g 

Α2. Το 1 mol Cl2: 
α. περιζχει 2 ⋅ 𝑁A μόρια χλωρίου 
β. περιζχει 2 ⋅ 𝑁A άτομα χλωρίου 
γ. ζχει μάηα 35,5 g 
δ. ζχει μάηα 71 g 

Α3. Αναμιγνφονται δφο διαλφματα ΗCl, ζνα όγκου 
100 mL και ςυγκζντρωςθσ 0,4 M με ζνα άλλο όγκου 300 mL και ςυγκζντρωςθσ 
επίςθσ 0,4 M. Το διάλυμα που προκφπτει ζχει ςυγκζντρωςθ: 
α. 0,2 M 
β. 0,4 M 
γ. 0,8 M 
δ. καμία από τισ παραπάνω 

Α4. Υδατικό διάλυμα NaCl 10 % w/w ςθμαίνει ότι: 
α. ςε 100 g νεροφ είναι διαλυμζνα 10 g NaCl 
β. 100 g νεροφ μποροφν να διαλφςουν 10 g NaCl 
γ. ςε 100 g διαλφματοσ περιζχονται 10 g NaCl 
δ. 90 g νεροφ μποροφν να διαλφςουν 10 g NaCl 

Α5. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ (Σ) ι λανκαςμζνεσ (Λ) 

α. 1 mol οποιαςδιποτε χθμικισ ουςίασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP) ζχει όγκο 22,4 L.  



β. 1 L O2(g) περιζχει περιςςότερα μόρια απ' ότι 1 L N2(g) , ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ P, T. 

γ. 1 mol μορίων O2 ζχει μάηα 32 g *A(O)=16+. 

δ. Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο οριςμζνθσ ποςότθτασ ενόσ αερίου με ςτακερι τθ 
κερμοκραςία, θ πίεςι του κα διπλαςιαςτεί. 
 
ε. 1 mol Η2 περιζχει 2 άτομα υδρογόνου 

 

Θζμα Β 

Β1. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηεται πωσ μεταβάλλεται θ διαλυτότθτα μιασ 
ουςίασ Χ ςτο νερό ςε ςχζςθ με τθ κερμοκραςία. Να χαρακτθρίςετε τθν επόμενθ 
πρόταςθ ωσ ςωςτι ι λανκαςμζνθ αιτιολογώντασ τθν απάντθςι ςασ:  
«ζνα διάλυμα που ζχει παραςκευαςτεί διαλφοντασ 12 g τθσ ουςίασ Χ ςε 100 g νεροφ 

και βρίςκεται ςε κερμοκραςία 30 οC είναι ακόρεςτο.» 

 

 
Β2.  
α. Η ςχετικι μοριακι μάηα (Mr) τθσ χθμικισ ζνωςθσ P2Oν είναι 142.  
Αν γνωρίηουμε τισ ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ, Ar(P)=31 και Ar(Ο)=16, να προςδιορίςετε το 
δείκτθ ν ςτο μοριακό τφπο τθσ ζνωςθσ. 

 
β. Ένα ςτοιχείο ζχει ςχετικι ατομικι μάηα Ar=16 και ςχετικι μοριακι μάηα 
Mr=48. Το ςτοιχείο αυτό είναι: 
α) μονοατομικό         β) διατομικό         γ) τριατομικό. 
Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ 

 



Θζμα Γ 

Γ1. Αζριο μίγμα αποτελείται από 2 mol CO2 και 4 mol N2. 
α. Ποια θ μάηα του μίγματοσ; 
β. Πόςον όγκο καταλαμβάνει το μίγμα ςε STP ςυνκικεσ; 
Σχετικζσ ατομικζσ μάηεσ, C:12, Ο:16, Ν:14. 

Γ2. 6,4 g ενόσ αερίου Χ καταλαμβάνουν όγκο 8,96 L ςε STP ςυνκικεσ. Ποια είναι θ 
τιμι τθσ ςχετικισ μοριακισ μάηασ του αερίου Χ; 
 
Γ3. Δίνονται 6,8 g Η2S (g). 
α. Σε πόςα mol αντιςτοιχεί θ ποςότθτα αυτι; 
β. Πόςα μόρια Η2S περιζχει; 
γ. Πόςον όγκο καταλαμβάνει ςε STP ςυνκικεσ; 
δ. Πόςα άτομα Η και πόςα άτομα S περιζχει; 
Σχετικζσ ατομικζσ μάηεσ, Η:1, S:32. 
 
Γ4. Σε ζνα δοχείο ςτακεροφ όγκου 16,4 L ειςάγονται 16 g οξυγόνου ςε κερμοκραςία 
27 °C. Να υπολογίςετε: 
α. τθν πίεςθ ςτο δοχείο. 
β. τθν μάηα του CO2 που πρζπει να ειςαχκεί επιπλζον ςτο δοχείο υπό ςτακερι 
κερμοκραςία, ώςτε θ πίεςι του να διπλαςιαςτεί. 
 
Δίνεται: 𝑅 = 0,082 atm ⋅ L ⋅ mol−1 ⋅ K−1 και ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ, C:12, Ο:16. 
 
 
 

Θζμα 4 
 
Δ1. 8 g ΝΗ4ΝΟ3 διαλφονται ςε νερό και ςχθματίηεται διάλυμα όγκου 500 mL. 
α. Ποια θ % w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ; 
β. Ποια θ ςυγκζντρωςθ (𝑐1) του διαλφματοσ; 
γ. Σε όλθ τθν ποςότθτα του παραπάνω διαλφματοσ προςκζτουμε 1500 mL νερό. 
Ποια θ % w/v περιεκτικότθτα και ποια ςυγκζντρωςθ (𝑐2) του διαλφματοσ που 
προκφπτει; 
Σχετικζσ ατομικζσ μάηεσ, N:14, O:16, H:1. 
 
Δ2. Με ποια αναλογία όγκων (𝑉1/𝑉2) πρζπει να αναμίξουμε δφο διαλφματα ΚΟΗ, 
ζνα με ςυγκζντρωςθ 𝑐1 = 8 M και ζνα άλλο με ςυγκζντρωςθ 𝑐2 = 2 M , ώςτε το 
τελικό διάλυμα να ζχει ςυγκζντρωςθ 𝑐 = 4 M ; 


