
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1o 
∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 
1.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 
1.  Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των ατόµων ενός διατοµικού µορίου 

χαρακτηρίζονται ως: 
 α. διαµοριακές γ. διατοµικές 
 β. ενδοµοριακές δ. ενδοατοµικές. 
 
2.  Κατά την εξάτµιση ενός υγρού εξασθενίζουν ή καταργούνται: 

α. οι ενδοµοριακές δυνάµεις γ. οι διαµοριακές δυνάµεις 
β. οι ενδοατοµικές δυνάµεις δ. όλες οι παραπάνω δυνάµεις. 

 
3.  Τα µόρια του υδρογόνου: 
 α. είναι ηλεκτρικά δίπολα 
 β. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στο υγρό υδρογόνο 
 γ. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στο αέριο υδρογόνο 
 δ. δεν είναι µόνιµα ηλεκτρικά δίπολα σε καµία περίπτωση. 
 
4.  Ένα διατοµικό µόριο είναι ηλεκτρικό δίπολο όταν: 

α. αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό 
β. αποτελείται από άτοµα του ίδιου στοιχείου 
γ. τα άτοµά του συνδέονται µε απλό οµοιοπολικό δεσµό 
δ. σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 
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5.  Η διπολική ροπή του µορίου του νερού οφείλεται στο ότι: 
 α. οι δύο οµοιοπολικοί δεσµοί Η-Ο είναι πολωµένοι 
 β. το µόριό του δεν είναι ευθύγραµµο 
 γ. και στους δύο παραπάνω λόγους 
 δ. το µόριό του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 

 
6.  Το µόριο του διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι δίπολο διότι: 

α. οι χηµικοί δεσµοί C=O δεν είναι πολωµένοι 
β. το µόριό του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 
γ. το µόριό του είναι γραµµικό 
δ. η διπολική ροπή του καθενός από τους δύο δεσµούς C=O είναι µηδέν. 
 

7.  Ποια από τις παρακάτω προσοµειώσεις αποδίδει πιστότερα το µόριο του 
νερού: 

 
 α.  β.  γ.  δ.  
 
8.  Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των µορίων του υδροχλωρίου χαρα-

κτηρίζονται ως: 
α. δυνάµεις Van der Waals γ. δεσµοί υδρογόνου 
β. δυνάµεις διασποράς δ. δυνάµεις London 

 
9.  Μεταξύ των µορίων ενός υδραλογόνου ασκούνται: 
 α. δεσµοί υδρογόνου 
 β. δυνάµεις Van der Waals 
 γ. δυνάµεις διπόλου - ιόντος 
 δ. δυνάµεις Van der Waals ή δεσµοί υδρογόνου, ανάλογα µε το είδος του 
  υδραλογόνου. 
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10.  Με την έκφραση «τα όµοια διαλύουν όµοια» εννοούµε: 
α. τα υγρά διαλύονται στα υγρά 
β. οι οµοιοπολικές ενώσεις διαλύονται σε οµοιοπολικές ενώσεις 
γ. οι πολικοί διαλύτες διαλύουν πολικές ενώσεις και αντίθετα 
δ. οι οργανικές ενώσεις διαλύονται µόνο σε οργανικούς διαλύτες. 

 
11.  Η διαλυτική ικανότητα του νερού οφείλεται: 
 α. στην υγρή φυσική του κατάσταση 
 β. στην ευκινησία των µορίων του 
 γ. στην πολικότητα και στο µικρό µέγεθος των µορίων του 
 δ. στο ότι είναι ανόργανη ένωση. 

 
12.  Στον πάτο ενός ποτηριού που περιέχει CCl4 και Η2Ο διαβιβάζουµε µείγµα 

HCl και C3H8. Μετά τη διαβίβαση του µείγµατος των δύο αερίων το ποτήρι 
θα περιέχει: 
α. ένα υδατικό διάλυµα µε τρεις διαλυµένες ουσίες 
β. διάλυµα C3H8 στο νερό και διάλυµα HCl στον CCl4 
γ. διάλυµα HCl στο νερό και διάλυµα C3H8 στον CCl4 
δ. διάλυµα HCl στο νερό και CCl4 
ε. νερό και CCl4. 

 
13.  Το υψηλό σηµείο βρασµού του νερού οφείλεται: 
 α. στη σχετικά µεγάλη πυκνότητά του 
 β. στις ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάµεις µεταξύ των µορίων του 
 γ. στο ότι είναι υδρογονούχα ένωση 
 δ. στη µεγάλη σταθερότητα των δεσµών Η-Ο στο µόριό του. 

 
14.  Το σηµείο βρασµού µιας υγρής ουσίας εξαρτάται: 

α. µόνο από τη µοριακή της µάζα 
β. από τις ενδοµοριακές δυνάµεις 
γ. από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος 
δ. από τις διαµοριακές δυνάµεις και τη µοριακή της µάζα. 
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15.  Όταν ένα σώµα µεταβαίνει από τη στερεά στην υγρή φυσική κατάσταση αλ-
λάζει η τάξη που επικρατεί µεταξύ των µορίων του. Η αλλαγή αυτή οφείλε-
ται στη µεταβολή: 

 α. της κινητικής κατάστασης των µορίων και των διαµοριακών δυνάµεων 
 β. της ταχύτητας των µορίων και των ενδοµοριακών δυνάµεων 
 γ. της πυκνότητας 
 δ. της θερµοκρασίας. 

 
16.  Η µετατροπή µιας υγρής ουσίας σε αέρια ονοµάζεται: 

α. εξάτµιση γ. εξάχνωση 
β. βρασµός δ. εξαέρωση 
 

17.  Η ενέργεια που απορροφάται κατά τη διάρκεια του βρασµού µιας ποσότητας 
νερού έχει ως αποτέλεσµα: 

 α. την αύξηση της κινητικής ενέργειας των µορίων και την εξασθένιση των 
  διαµοριακών δυνάµεων 
 β. την αύξηση της µέσης ταχύτητας των µορίων και την εξασθένιση των 
  ενδοµοριακών δυνάµεων 
 γ. την αύξηση της θερµοκρασίας του συστήµατος 
 δ. την πραγµατοποίηση χηµικού φαινοµένου. 

 
18.  Κατά τη διάρκεια της τήξης µιας ποσότητας πάγου: 

α. αυξάνεται τόσο η ενέργεια, όσο και η θερµοκρασία του συστήµατος υγρό 
νερό + πάγος 

β. αυξάνεται η ενέργεια του συστήµατος, ενώ η θερµοκρασία του δε µετα-
βάλλεται 

γ. αυξάνεται η θερµοκρασία και µειώνεται η ενέργεια του συστήµατος 
δ. δε µεταβάλλεται κανένα από τα παραπάνω µεγέθη. 
 

19.  Η ειδική λανθάνουσα θερµότητα τήξης του πάγου είναι: 

 α. 80cal/g⋅grad γ. 80cal⋅grad-1 

 β. 80cal/g δ. -80cal/g. 
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20.  Η ειδική λανθάνουσα θερµότητα εξαέρωσης του νερού είναι 540cal/g. Η 
θερµότητα που απορροφάται κατά τη µετατροπή 1g υγρού νερού θερµο-
κρασίας 25 0C σε υδρατµούς θερµοκρασίας 100 0C είναι: 
α. 540cal γ. µικρότερη από 540cal 
β. µεγαλύτερη από 540cal δ. 540 cal/g. 

 

21.  Κατά την εξαέρωση του νερού που περιέχεται  
στο δοχείο του διπλανού σχήµατος, ένα µόριο  
που βρίσκεται στο σηµείο Α. • Α 

 α. αποκλείεται να µεταβεί στην αέρια κατάσταση 
 β. είναι δυνατό να µεταβεί στην αέρια κατάσταση, µόνο όταν το νερό βρί- 
  σκεται σε κατάσταση βρασµού 
 γ. είναι πιθανό να µεταβεί στην αέρια κατάσταση είτε το νερό βράζει, είτε 

εξατµίζεται 
 δ. θα συµβεί αυτό, µόνο όταν εξαερωθεί όλη η ποσότητα του νερού που βρί- 
  σκεται πάνω από το οριζόντιο επίπεδο που περνάει από το Α. 

 

22.  Στο σχήµα (Α) το οποίο απεικονίζει υγρό και αέριο  
οινόπνευµα που βρίσκονται σε κλειστό δοχείο σε  
κατάσταση ισορροπίας, έχουν σηµειωθεί σε µία χρο-  
νική στιγµή οι θέσεις τριών µορίων α, β και γ. 
Ποιο από τα σχήµατα I έως IV είναι δυνατό να δείχνει τις θέσεις των τριών 
αυτών µορίων σε µία µεταγενέστερη χρονική στιγµή; 

(Α) 

• α 

• γ • β 

 

•  α

•
β 

• γ

(II)

• γ 
•  
β 

• α 

(I)

• γ

• α 

• β 

 
 
 

(III)  

• γ • α  • β 

• α • β • γ 
• β • γ 

• α

 
 
 
α. µόνο το (I) δ. µόνο τα (V) και (VI) 

(VΙ) (V)(ΙV)

β. µόνο το (III) ε. µόνο τα (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (ΙV) 
γ. µόνο τα (I) και (II)   στ. όλα. 
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23.  Ο όρος «πτητική ουσία» χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει: 
 α. ουσίες µε αµελητέα τάση ατµών 
 β. αέρια που έχουν µικρότερη πυκνότητα από τον ατµοσφαιρικό αέρα 
 γ. υγρά που εξαερώνονται χωρίς να θερµανθούν 
 δ. ουσίες που έχουν µεγάλη τάση ατµών. 

 
24.  Η πίεση P0 των υδρατµών που βρίσκονται σε ισορροπία µε υγρό νερό σε 

κλειστό δοχείο εξαρτάται: 
α. από τον όγκο που καταλαµβάνουν οι υδρατµοί και από τη θερµοκρασία 
β. από την ποσότητα του υγρού νερού 
γ. από τη θερµοκρασία και το είδος του υγρού 
δ. µόνο από τη θερµοκρασία. 
 

25.  Η τάση ατµών ενός υγρού είναι ίση µε την εξωτερική πίεση, όταν το υγρό 
βρίσκεται: 

 α. στην επιφάνεια της θάλασσας 
 β. σε ανοιχτό δοχείο 
 γ. σε θερµοκρασία ίση µε το σηµείο βρασµού του 
 δ. σε κλειστό δοχείο. 

 
26.  Η τάση ατµών του νερού στους 25 °C είναι 30 mmHg. Αν σε ένα κενό, κλει-

στό δοχείο εισάγουµε κάποια ποσότητα νερού στους 25 °C, η τελική τιµή της 
πίεσης των υδρατµών θα είναι: 
α. µικρότερη ή ίση των 30 mmHg 
β. ίση µε 30 mmHg 
γ. ανάλογη του όγκου που καταλαµβάνουν οι ατµοί 
δ. τουλάχιστον 30 mmHg. 
 

27.  Τάση ατµών ενός υγρού είναι η πίεση: 
 α. που ασκούν οι ατµοί του 
 β. που ασκούν οι κορεσµένοι ατµοί του 
 γ. των ατµών που θα προκύψουν από την πλήρη εξάτµιση του υγρού 
 δ. των ατµών του σε θερµοκρασία 100 °C. 

 14



28.  Στο δοχείο του διπλανού σχήµατος περιέχεται  
νερό και n mol υδρατµών που καταλαµβάνουν  
όγκο V και ασκούν πίεση P. ∆ιατηρώντας στα- 
θερή τη θερµοκρασία του συστήµατος µετακι-  
νούµε αργά το έµβολο προς τα αριστερά, ώστε 
ο όγκος των υδρατµών να γίνει V/2. 

i) Για την πίεση Ρ΄ των ατµών στη νέα κατάσταση θα ισχύει: 
α. Ρ΄ = 2Ρ β. Ρ΄ > 2Ρ γ. Ρ΄= Ρ δ. 2Ρ > Ρ΄ > Ρ 

ii) Για τα mol n΄ των ατµών στη νέα κατάσταση θα ισχύει: 
α. n΄ = n β. n/2 < n΄ < n  γ. n΄ > n δ. n΄ = n/2. 
 

29.  Τρία κλειστά δοχεία Α, Β, Γ, όγκου 1L το καθένα, περιέχουν νερό όγκου 
100mL, 200mL και 300mL αντίστοιχα, στην ίδια θερµοκρασία. 

 
 i) Για τις πιέσεις Ρ1, Ρ2, Ρ3 των ατµών στα τρία δοχεία ισχύει: 
  α. Ρ1 < Ρ2 < Ρ3 γ. Ρ1 =  Ρ2 = Ρ3 
  β. Ρ1 > Ρ2 > Ρ3 δ. Ρ1 ≤ Ρ2 ≤ Ρ3 
 
 ii) Για τον αριθµό mol των υδρατµών n1, n2, n3 που περιέχονται αντίστοιχα 
  στα δοχεία Α, Β, Γ ισχύει: 
  α. n1 > n2 > n3 γ. n1 < n2 < n3 

  β. n1 = n2 = n3 δ. n1 ≥ n2 ≥ n3 
 

30.  Ένα υγρό που βρίσκεται σε ανοικτό δοχείο  αρχίζει να βράζει όταν: 
α. η θερµοκρασία του γίνει µεγαλύτερη ή ίση των 100 °C 
β. θερµανθεί σε θερµοκρασία στην οποία η τάση ατµών του εξισώνεται µε 

την ατµοσφαιρική πίεση 
γ. αρχίσει να εξαερώνεται 
δ. του προσφερθεί θερµότητα. 
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31. Το δοχείο του σχήµατος περιέχει ατµούς 
οινοπνεύµατος. Αν αρχίσουµε να κινούµε αργά 

 αργά το έµβολο προς τ’ αριστερά, τότε η πίεση 
 των ατµών του οινοπνεύµατος θα µεταβάλλεται 
 σε συνάρτηση µε τον όγκο τους σύµφωνα µε το διάγραµµα. 

P  P
 
 
 
 
 
 

V 
 á. â. 

V

 P 
 
 
 
 
 

P

 
 ã. ä. 

V V

 
 

32.  Ηλεκτρολυτικά διαλύµατα ονοµάζονται: 
α. όσα προκύπτουν από τη διάλυση µιας ιοντικής ένωσης στο νερό 
β. όσα έχουν διαλύτη το νερό 
γ. εκείνα στα οποία η διαλυµένη ουσία βρίσκεται µε µορφή ιόντων ή µε 

µορφή ιόντων και µορίων 
δ. εκείνα στα οποία τόσο ο διαλύτης, όσο και η διαλυµένη ουσία βρίσκονται 

µε µορφή ιόντων. 
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33.  Προσθετικές ονοµάζονται οι ιδιότητες των διαλυµάτων, οι τιµές των οποίων 
εξαρτώνται από: 

 α. τη µάζα της διαλυµένης ουσίας 
 β. τον αριθµό των διαλυµένων σωµατιδίων στο διάλυµα 
 γ. τον αριθµό των διαλυµένων σωµατιδίων σε ορισµένη ποσότητα διαλύτη ή  
  διαλύµατος 
 δ. το συνολικό αριθµό των σωµατιδίων που αποτελούν το διάλυµα. 

 
34.  Ένα υδατικό διάλυµα έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 

1. είναι άχρωµο 
2. έχει µεγάλο ιξώδες 
3. βράζει σε θερµοκρασία υψηλότερη κατά 0,5 °C απ’ ότι το νερό 
4. έχει γλυκιά γεύση 
5. έχει σηµείο πήξης κατά 1,8 °C κάτω από το µηδέν 
6. ασκεί µεγαλύτερες υδροστατικές πιέσεις σε σχέση µε το νερό. 
Από αυτές τις ιδιότητες του διαλύµατος είναι προσθετικές οι: 
α. 2, 3 και 5 β. 3 και 5 γ. 2, 3, 5 και 6 δ. 2, 3, 4, 5 και 6. 

 
35.  Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια µη πτητική ουσία, τότε η τάση ατµών του 

διαλύµατος που προκύπτει σε σχέση µε την τάση ατµών του νερού στην ίδια 
θερµοκρασία: 

 α. είναι µικρότερη 
 β. είναι ίδια 
 γ. είναι µεγαλύτερη 
 δ. είναι µικρότερη, µόνο όταν η ουσία που διαλύθηκε δεν ιοντίζεται. 

 
36.  Αν σε ορισµένη ποσότητα νερού διαλύσουµε ζάχαρη, τότε το διάλυµα που 

προκύπτει: 
α. είναι λιγότερο πτητικό από το νερό 
β. εξατµίζεται ευκολότερα από το νερό 
γ. δεν είναι καθόλου πτητικό 
δ. έχει αυξηµένη τάση ατµών σε σχέση µε το νερό. 
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37.  Τρία όµοια ανοιχτά δοχεία ∆1, ∆2 και ∆3 περιέχουν αντίστοιχα 500mL νερό, 
500mL διαλύµατος NaCl 0,1m και 500mL διαλύµατος ζάχαρης 0,1m στην 
ίδια θερµοκρασία. Η ταχύτητα µε την οποία εξατµίζεται το νερό είναι µεγαλύτερη: 

 α. στο δοχείο ∆1 γ. στο δοχείο ∆3 
 β. στο δοχείο ∆2 δ. ίδια και στα τρία δοχεία. 

 
38.  Όταν σε ένα διάλυµα γλυκόζης (Μr = 180) διαλύσουµε µια ποσότητα 

στερεάς ένωσης Α, η τάση ατµών του νέου διαλύµατος που θα προκύψει σε 
σχέση µε την τάση ατµών του αρχικού διαλύµατος, στην ίδια θερµοκρασία θα 
είναι: 
α. ίδια γ. µεγαλύτερη 
β. µικρότερη  δ. µεγαλύτερη εφόσον η µοριακή µάζα της 

  ένωσης Α είναι µικρότερη από 180. 
 

39.  Η σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξης εξαρτάται από: 
 α. τη φύση του διαλύτη 
 β. τη φύση της διαλυµένης ουσίας 
 γ. τη µοριακή κατά βάρος συγκέντρωση (molality) του διαλύµατος 
 δ. το σηµείο πήξης του διαλύµατος. 

 
40.  Η σταθερά ανύψωσης του σηµείου ζέσεως του νερού εκφράζει: 

α. την ανύψωση του σηµείου βρασµού που προκαλείται όταν σε 1000g 
νερού διαλυθεί 1 mol οποιασδήποτε ουσίας 

β. τη διαφορά µεταξύ του σηµείου βρασµού ενός µοριακού υδατικού διαλύ-
µατος συγκέντρωσης 1m και του σηµείου βρασµού του νερού 

γ. τη θερµοκρασία βρασµού ενός διαλύµατος συγκέντρωσης 1m 
δ. τη µάζα του νερού στην οποία πρέπει να διαλυθεί 1 mol µιας ουσίας για 

να ανέβει το σηµείο βρασµού κατά 1 °C. 
 

41.  Το καθαρό νερό βράζει στους 100 °C και πήζει στους 0 °C. Αν ∆Τ είναι η 
διαφορά του σηµείου πήξης από το σηµείο βρασµού ενός υδατικού 
διαλύµατος γλυκόζης ισχύει: 

 α. ∆Τ > 100 °C γ. ∆Τ = 100 °C 
 β. ∆Τ < 100 °C δ. 0,52 °C ≤ ∆Τ ≤ 1,86 °C. 
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42.  Παρασκευάστηκε ένα διάλυµα ∆ µε διάλυση mΣ g (ή nΣ mol) κάποιας 
µοριακής ένωσης, της οποίας η σχετική µοριακή µάζα ΜΣ, σε m∆ g νερό. Αν 
Τbo είναι το σηµείο βρασµού του νερού, τότε το σηµείο βρασµού Τb του 
διαλύµατος δίνεται από τη σχέση: 

α. Τb = Kb⋅
Σ∆

Σ

Μ⋅
⋅

m
m1000

 γ. Τb =  Τbo + Kb⋅
Σ∆

Σ

Μ⋅
⋅

m
m1000

 

β. Τbo - Τb = Kb⋅
∆m

1000
⋅nΣ δ. Τb - Τbo = Kb⋅

ΣΜ
1000

⋅nΣ. 

 
43.  Αν διαλύσουµε σε νερό µια στερεά ουσία, τότε το σηµείο πήξης του 

διαλύµατος που προκύπτει σε σχέση µε το σηµείο πήξης του νερού είναι: 
 α. µεγαλύτερο γ. ίδιο 
 β. µικρότερο δ. µεγαλύτερο ή µικρότερο ανάλογα µε τη 
    θερµοκρασία του νερού. 

 
44.  Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός αραιού διαλύµατος ζάχαρης σε ανοικτό 

δοχείο, το σηµείο ζέσης: 
α. παραµένει σταθερό γ. µειώνεται 
β. αυξάνεται συνεχώς δ. αυξάνεται µέχρι µιας ορισµένης τιµής 

 
45.  Ο αριθµός mol γλυκόζης που πρέπει να διαλύσουµε σε 1000g νερού (Κf = 1,86) 

για να προκαλέσουµε ελάττωση του σηµείου πήξης κατά 1,5 °C είναι: 
 α. µικρότερος από ένα δ. µεγαλύτερος από ένα και µικρότερος από 1,86 
 β. µεγαλύτερος από ένα γ. µεγαλύτερος από 1,86. 

 
46.  Κατά την αραίωση ενός διαλύµατος, υπό σταθερή θερµοκρασία, η ωσµωτική 

του πίεση: 
 α. αυξάνεται γ. δε µεταβάλλεται 
 β. µειώνεται δ. µειώνεται µόνο αν το διάλυµα είναι µοριακό. 
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47.  ∆ύο διαλύµατα ονοµάζονται ισοτονικά όταν έχουν την ίδια: 
 α. συγκέντρωση 
 β. τάση ατµών 
 γ. ωσµωτική πίεση και την ίδια θερµοκρασία 
 δ. ωσµωτική πίεση. 

 
48.  Το διπλανό σχήµα απεικονίζει διάλυµα 

γλυκόζης 0,1Μ που διαχωρίζεται µε ηµι-  

•δ •β 

Ηµιπερατή µεµβράνη 

•γ •α 

περατή µεµβράνη από διάλυµα NaCl 0,05M 
της ίδιας θερµοκρασίας. Σ’ αυτό έχουν 
σηµειωθεί οι θέσεις τεσσάρων µορίων νερού  
α, β, γ και δ σε κάποια χρονική στιγµή.  
Ποιο από τα σχήµατα I έως IV είναι δυνα-  ∆ιάλυµα 

γλυκόζης 
∆ιάλυµα 
NaCl τό να δείχνει τις θέσεις των τεσσάρων αυτών  

µορίων σε µία µεταγενέστερη χρονική στιγµή; 
 
 

•β •α 
•γ 

•δ 
•δ •β 

•γ •α 

•δ •γ 

•β 
•α 

•δ 

•γ 

•β 

•á 

(IV) 

(II) 

 
 (I) 
 
 
 
 (III) 
 
 
α. µόνο το (I) γ. µόνο τα (I), (II) και (III) 
β. µόνο τα (I) και (III) δ. όλα. 

 
 
 
 

49.  ∆ύο αραιά υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 της ίδιας συγκέντρωσης και 
θερµοκρασίας, περιέχουν αντίστοιχα τις διαλυµένες ουσίες NaCl και ζάχαρη. 
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Μεταξύ των ωσµωτικών πιέσεων Π1 και Π2 αντίστοιχα των δύο αυτών 
διαλυµάτων ισχύει η σχέση: 

 α. Π1 = Π2 β. 2Π1 = Π2 γ. Π1 = 2Π2 δ. Π2 > Π1 > 
2
Π2

  

 
50. Στο δοχείο που εικονίζεται, βάλαµε τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 όπως φαίνεται 

στο σχήµα. 
 
 

Ηµιπερατή µεµβράνη 

∆ιάλυµα C12H22O11 
2%W/V 

∆ιάλυµα C6H12O6 
2%W/V

∆2 ∆1 
 
 
 
 
 

i)  Μετά από ορισµένο χρόνο θα παρατηρηθεί: 
α. αύξηση του όγκου του διαλύµατος ∆1 
β. αύξηση του όγκου του διαλύµατος ∆2 
γ. καµία µεταβολή στους όγκους, διότι τα διαλύµατα έχουν την ίδια 

περιεκτικότητα 
δ. καµία µεταβολή στους όγκους διότι στις δύο πλευρές της µεµβράνης  

ασκούνται ίδιες πιέσεις. 
 

ii)  Για να µη πραγµατοποιηθεί ώσµωση µεταξύ των δύο διαλυµάτων: 
α. θα πρέπει να ασκήσουµε εξωτερική πίεση στο διάλυµα ∆1 
β. θα πρέπει να ασκήσουµε εξωτερική πίεση στο διάλυµα ∆2 
γ. δεν απαιτείται καµία ενέργεια 
δ. θα πρέπει να προσθέσουµε και άλλη C6H12O6 στο διάλυµα ∆1. 
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1.2  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1.  Αντιστοιχήστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης (I) µε έναν από τους 

χαρακτηρισµούς της στήλης (II) ο οποίος αναφέρεται στο µόριο της 
αντίστοιχης χηµικής ουσίας. 

  (I) (II) 
 Α. CCl4 α. µη πολωµένος δεσµός 
 Β. HCl 
 Γ. F2 β. πολωµένοι δεσµοί - µη ηλεκτρικό δίπολο 
 ∆. NH3 γ. ένας πολωµένος δεσµός 
 Ε. CO2 
 Ζ. H2O δ. πολωµένοι δεσµοί - ηλεκτρικό δίπολο 
 
2.  Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τα είδη των δυνάµεων 

της στήλης (I) µε τα σώµατα της στήλης (II) στα οποία εµφανίζεται η αντί-
στοιχη δύναµη. 
  (I) (II) 
A. ενδοµοριακές α. υδατικό διάλυµα NaCl 
Β. δεσµός υδρογόνου β. HCl 
Γ. δυνάµεις Van der Waals γ. H2 
∆. δυνάµεις ιόντος - διπόλου δ. H2O 
Ε. δυνάµεις διασποράς ε. CO2 

 
3.  Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική ένωση της στήλης (I) µε το σηµείο 

βρασµού της που αναφέρεται στη στήλη (II). 
  (I) (II) 
 Α. NaCl α. -66,3°C 
 Β. HCl β. 23,1 °C 
 Γ. H2O γ. 660 °C 
 ∆. HF δ. - 84,7 °C 
 Ε. HJ ε. 100 °C 
 Ζ. HBr ζ. -30,8 °C. 

 22



4. Το διπλανό διάγραµµα δείχνει την P
(1) (2) (3) (4) εξάρτηση της τάσης των ατµών τεσ- 

σάρων υγρών από τη θερµοκρασία. 
Να αντιστοιχήσετε το κάθε υγρό της 
στήλης (I) µε την καµπύλη του δια 
γράµµατος της στήλης (II). 
 

 
0 θ  

  (I) (II) 
Α. υδατικό διάλυµα γλυκόζης 1m α. καµπύλη (1) 
Β. υδατικό διάλυµα γλυκόζης 0,5m β. καµπύλη (2) 
Γ. νερό γ. καµπύλη (3) 
∆. υδατικό διάλυµα ΝaCl 1m δ. καµπύλη (4). 
 

5.  Τα υδατικά διαλύµατα της στήλης (I) έχουν την ίδια % w/w περιεκτικότητα. 
Να αντιστοιχήσετε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε την τάση των ατµών 
του που αναφέρεται στη στήλη (II) και µε το σηµείο ζέσης του υπό πίεση 1 atm 
στη στήλη (III). 

  (I) (II) (III) 
 Α. διάλυµα C12H22O11, 35 °C 1. 29,00 mm Hg α. 100,63 °C 
 Β. διάλυµα C6H12O6, 27 °C 2. 29,82 mm Hg β. 100,96 °C  
 Γ. διάλυµα CH4N2O, 20 °C 3. 29,36 mm Hg γ. 100,32 °C 
 ∆. διάλυµα C12H22O11, 27 °C 4. 39,77 mm Hg δ. 100,17 °C 
 Ε. διάλυµα CH4N2O, 27 °C 5. 19,52 mm Hg ε. 90,2 °C. 
 Ζ. διάλυµα C3H8O3, 27 °C 6. 29,67 mm Hg  
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1.3  Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ µορίων ονοµάζονται ............................. 

και είναι ...................................... σε σχέση µε τις ενδοµοριακές. 
 
2.  Κατά την εξάτµιση µιας ποσότητας νερού εξασθενίζουν οι ........................... 

δυνάµεις, ενώ οι ............................... δυνάµεις δε µεταβάλλονται. 
 
3.  Τα διατοµικά µόρια που αποτελούνται από ............................ άτοµα, όπως το 

µόριο ......................... εµφανίζουν πολικότητα, ενώ όσα διατοµικά µόρια 
αποτελούνται από .............................. άτοµα, όπως το µόριο ..................... δεν 
εµφανίζουν πολικότητα. 

 
4.  Η διπολική ροπή ενός διατοµικού µορίου είναι ........................... µέγεθος και 

το µέτρο της δίνεται από τη σχέση µ = ............, όπου q είναι 
............................ και .............................................. . 

 
5.  Η ύπαρξη διπολικής ροπής στο µόριο του νερού οφείλεται στο ότι οι δεσµοί 

Η-Ο είναι ........................................................ και στο ότι το µόριο του νερού 
..................................................... . 

 
6.  Το νερό βράζει σε υψηλή θερµοκρασία εξαιτίας των δυνάµεων που 

ασκούνται µεταξύ των ....................................... και οι οποίες ονοµάζονται 
.................................................. . Ανάλογες δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των 
µορίων του ..................... και των µορίων της ....................................... . 

 
7.  Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ διπόλων µορίων και µη διπόλων µορίων 

ονοµάζονται δυνάµεις ................................................ . Στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν και οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ ........................................... . 

 
 
8.  Ουσίες των οποίων τα µόρια είναι ............................. διαλύονται στο νερό 

και γενικά σε διαλύτες που τα µόριά τους είναι ............................................ . 
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9.  Η διαφορά στα σηµεία βρασµού των υδραλογόνων οφείλεται  ........................ 

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

10.  Η µορφή Μ(Η2Ο)χ µε την οποία βρίσκονται τα  ...................................... µόρια 
µιας χηµικής ουσίας που είναι διαλυµένη στο νερό, ονοµάζονται 
......................................... . 

 
11.  Από τα υδραλογόνα HF, HCl, HBr και HΙ το µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει 

το ..................... , ενώ το µικρότερο σηµείο βρασµού έχει το ................ . 
 

12.  Το φαινόµενο της µετάβασης µιας χηµικής ουσίας από την υγρή στην αέρια 
κατάσταση ονοµάζεται ..................................... . Όταν το φαινόµενο αυτό 
πραγµατοποιείται ....................................... και όχι σε όλη τη µάζα του υγρού 
ονοµάζεται .............................................. . 

 
13.  Tάση ατµών µιας χηµικής ουσίας ονοµάζεται ....................……..................... 

.......................................................................................................…................. 

.....................................................................................................…................... 

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

14.  Η µαθηµατική έκφραση του νόµου του Raoult είναι: P
P0

 = 
n

n  + n
∆

∆ Σ

, όπου: 

Ρ:  ..............................................,    Ρ0: ...........................................  
 n∆: ................................................,  nΣ: .............................................. . 
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15. Από το νόµο του Raoult προκύπτει ότι: 
P  - P

P
0

0
 = ...........................................  

ή για αραιά διαλύµατα 
P  - P

P
0

0
 ≅  ............................... , όπου: 

 Ρ: ...........................................................................................................….... 
Ρ0:  ............................................................................................…...................: 
.............................................................................................................…….…: 
.............................................................................................................. . 

 
16. Ο λόγος της ανύψωσης του σηµείου βρασµού του διαλύµατος (σε σχέση µε 

το σηµείο βρασµού του καθαρού διαλύτη) προς τη µοριακή κατά βάρος 
συγκέντρωση του διαλύµατος ονοµάζεται: .................................................... 
................................................... εξαρτάται από ............................................ 
και εκφράζει .........................................….................................................... 
............................................................................................................................
............................................................................................................... . 

 
17. Η ταπείνωση του σηµείου πήξης ενός µοριακού διαλύµατος σε σχέση µε το 

σηµείο πήξης του καθαρού διαλύτη δίνεται από την εξίσωση: 

                                                ∆Τf = Kf 
Σ∆

Σ

⋅Mm
m..........

,  όπου:     

 Kf:    ............................................................................................................ 
 mΣ:    ........................................................................................................... 
 m∆:   ............................................................................................................ 
 MΣ: ......................................................................................................…. 

 
18. Ώσµωση ονοµάζεται το φαινόµενο ............................................................... 

........................................................................................................……............ 

.................................................................................................................... . 
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19. Ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος ονοµάζεται η πίεση που πρέπει να ασκηθεί 
στο διάλυµα, όταν αυτό χωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από τον καθαρό 
διαλύτη, ώστε ................................................................................................ 
.................................................................................................................... . 

 
20. Από τη σύγκριση του νόµου της ωσµωτικής πίεσης µε την καταστατική 

εξίσωση των αερίων προκύπτει ότι: 
 α) Η ωσµωτική πίεση ενός αραιού διαλύµατος είναι ίση µε την πίεση που θα 
  ασκούσε η διαλυµένη ουσία αν ................................................................ 
  .............................................................................................................. . 
 β) Ίσοι όγκοι µοριακών διαλυµάτων της ίδιας ωσµωτικής πίεσης και της 
  ίδιας θερµοκρασίας περιέχουν ................................................................. . 

 
21.  Το φαινόµενο της αντίστροφης ώσµωσης πραγµατοποιείται όταν η πίεση που 

εφαρµόζεται στην επιφάνεια ενός διαλύµατος, το οποίο διαχωρίζεται µε 
ηµιπερατή µεµβράνη από τον καθαρό διαλύτη, είναι .............................. σε 
σχέση µε ......................................................................... . 

 
 
1.4  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Ποια είναι τα δοµικά σωµατίδια ύλης εντός των οποίων ασκούνται 

ενδοµοριακές δυνάµεις; 
 
2.  Γράψτε την εξίσωση ορισµού του µέτρου της διπολικής ροπής του µορίου 

του HCl και επεξηγήστε τους σχετικούς συµβολισµούς. 
 
3.  Με µοναδικό δεδοµένο ότι το φθόριο είναι το ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο 

της οµάδας των αλογόνων, εξετάστε αν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το 
µόριο του HF έχει τη µεγαλύτερη διπολική ροπή από όλα τα υδραλογόνα. 

4.  Σχεδιάστε τις προσοµειώσεις του µορίου του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 
και του µορίου του νερού συµβολίζοντας τα άτοµα των στοιχείων µε 
κύκλους διαφορετικών ακτίνων. 
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5.  Γράψτε το συντακτικό τύπο του διοξειδίου του άνθρακα και σηµειώστε σ’ 

αυτόν τα ανύσµατα των διπολικών ροπών των χηµικών δεσµών µεταξύ 
άνθρακα - οξυγόνου. 

 
6.  Σηµειώστε τα ανύσµατα των διπολικών ροπών των χηµικών δεσµών Η-Ο στο 

µόριο του νερού, καθώς και τη συνισταµένη των δύο αυτών ανυσµάτων. 
 
7.  Να αναφέρετε όλα τα είδη διαµοριακών δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ 

των µορίων ενός αερίου µείγµατος υδρογόνου και υδροχλωρίου. Μεταξύ 
ποιών µορίων εκτιµάτε ότι ασκούνται οι ισχυρότερες και µεταξύ ποιών οι 
ασθενέστερες διαµοριακές δυνάµεις; 

 
8.  Να γράψετε τους µοριακούς τύπους τριών χηµικών ενώσεων µεταξύ των 

µορίων των οποίων υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου. 
 
9.  Να αναφέρετε τρεις φυσικές ιδιότητες µιας χηµικής ουσίας οι οποίες 

επηρεάζονται από την πολικότητα των µορίων της. 
 

10.  ∆ιατάξτε τις ενώσεις HF, HCl, HBr και HΙ κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου 
βρασµού. 

 
11.  Τι είδους κίνηση εκτελούν τα µόρια των στερεών και πώς επηρεάζεται η 

κίνηση αυτή από την αύξηση της θερµοκρασίας όσο το σώµα παραµένει 
στερεό; 
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12.  Τι είδους ενεργειακές µεταβολές πραγµατοποιούνται σε µοριακό επίπεδο κατά 
τη µετάβαση µιας χηµικής ουσίας από την υγρή στην αέρια φυσική κατάσταση; 

 
13.  Πώς ορίζεται η ειδική λανθάνουσα θερµότητα τήξης ενός σώµατος; Να 

αναφέρετε µια µονάδα µέτρησής της. 
 
14.  Τι εννοούµε όταν λέµε ότι η ειδική λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του 

νερού είναι 540cal/g; 
 
15.  Τι διαφορά υπάρχει ως προς την κίνηση των µορίων των υγρών σε σχέση µε 

την κίνηση των µορίων των στερεών σωµάτων και ποια συνέπεια έχει η 
διαφορετική αυτή κίνηση των µορίων ως προς τη θέση που βρίσκεται ένα 
µόριο σε ένα υγρό και σε ένα στερεό σώµα; 

 
16.  Ποια φαινόµενα πραγµατοποιούνται µέσα σε ένα κλειστό δοχείο που περιέχει 

υγρό νερό και υδρατµούς σε ισορροπία; Σε τι συνίσταται αυτή η ισορροπία; 
 
17.  Τι ονοµάζεται τάση ατµών ενός υγρού σώµατος και από τι εξαρτάται η τιµή της; 
 
18.  Τι ονοµάζονται προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων και ποιες είναι οι 

σηµαντικότερες από αυτές; 
 
19.  ∆ιατυπώστε φραστικά το νόµο του Raoult. 
 
20.  Με ποια προϋπόθεση κάποια ουσία, όταν διαλυθεί σε ένα διαλύτη, προκαλεί 

µείωση της τάσης των ατµών του; 
 
21.  Από ποια έκφραση συγκέντρωσης και µε ποιο τρόπο εξαρτάται η µεταβολή 

του σηµείου ζέσεως κάθε µοριακού διαλύµατος σε σχέση µε το σηµείο ζέ-
σεως του καθαρού διαλύτη; Γράψτε τη σχετική εξίσωση. 

 
22.  Τι ονοµάζεται σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξεως ενός διαλύτη και τι 

εκφράζει; 
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23.  Να αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να διακόψουµε το 
βρασµό µιας ποσότητας νερού. ∆ώστε µία σύντοµη εξήγηση. 

 
24.  Για ποιο λόγο σε ορισµένες χώρες ρίχνουν αλάτι το χειµώνα στους 

παγωµένους δρόµους; 
 
25.  Τι ονοµάζεται ώσµωση; 
 
26.  Εξηγήστε γιατί φουσκώνουν τα όσπρια όταν τα τοποθετήσουµε για αρκετό 

χρόνο στο νερό; 
 
27.  Τι ονοµάζεται ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος; 
 
28.  Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ωσµωτική 

πίεση ενός διαλύµατος. 
 
29.  Πότε ένα διάλυµα ∆1 χαρακτηρίζεται υποτονικό ως προς ένα άλλο διάλυµα ∆2; 
 
30.  Πότε δύο διαλύµατα της ίδιας θερµοκρασίας είναι ισοτονικά; 
 
31.  Τι θα συµβεί όταν σε ένα διάλυµα που βρίσκεται σε ισορροπία µε κάποιο 

διαλύτη µέσω ηµιπερατής µεµβράνης, εφαρµοσθεί εξωτερικά πίεση µεγαλύ-
τερη από την ωσµωτική πίεση του διαλύµατος; 

 
32.  Πώς µπορούµε να µειώσουµε την ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος; 
 
33.  Πότε πραγµατοποιείται το φαινόµενο της αιµόλυσης των ερυθρών αιµοσφαι-

ρίων και πώς εξηγείται; 
 
34.  ∆ιατυπώστε µαθηµατικά και φραστικά το νόµο της ωσµωτικής πίεσης. 
 
35.  Να συγκρίνετε τις ωσµωτικές πιέσεις Π1, Π2 και Π3 στην ίδια θερµοκρασία, 

τριών υδατικών διαλυµάτων συγκέντρωσης 1Μ το καθένα, που περιέχουν 
αντίστοιχα τις διαλυµένες ουσίες: ζάχαρη, χλωριούχο νάτριο (NaCl) και 
θειικό κάλιο (K2SO4). 

 

 30



1.5  Ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» µε αιτιολόγηση 
Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα σχετικό 
παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Τα διατοµικά µόρια είναι ηλεκτρικά δίπολα. 
 
2.  Τα µόρια όλων των χηµικών ενώσεων είναι ηλεκτρικά δίπολα. 
 
3.  Το άτοµο του χλωρίου στο µόριο του HCl έχει ηλεκτρικό φορτίο ίσο µε το 

φορτίο ενός ηλεκτρονίου. 
 
4.  Η διπολική ροπή του µορίου του υδροχλωρίου είναι µεγαλύτερη από τη 

διπολική ροπή του µορίου του διοξειδίου του άνθρακα. 
 
5.  Κάθε µόριο - ηλεκτρικό δίπολο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 
 
6.  Αναγκαία και ικανή συνθήκη για να εµφανίζει ένα µόριο διπολική ροπή είναι 

να αποτελείται από άτοµα διαφορετικών στοιχείων. 
 
7.  Αναγκαία και ικανή συνθήκη για να εµφανίζει ένα διατοµικό µόριο διπολική 

ροπή είναι να αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό. 
 
8.  Αναγκαία συνθήκη ύπαρξης δεσµού υδρογόνου σε µία χηµική ένωση είναι 

να περιέχει υδρογόνο. 
 
9.  Μεταξύ των µορίων κάθε υδρογονούχου ένωσης υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου. 
 

10.  Σε υδατικό διάλυµα FeCl2 τα µόρια του νερού που περιέχονται στα 
εφυδατωµένα ιόντα [Fe(H2O)6]2+ έχουν µεγαλύτερη πολικότητα από τα 
υπόλοιπα µόρια του διαλύτη. 

 
11.  Μεταξύ των ενώσεων H2O, H2S και H2Se το µικρότερο σηµείο βρασµού έχει 

η ένωση µε το µικρότερο µοριακό βάρος. 
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12.  Σε µία ποσότητα νερού ένα άτοµο οξυγόνου είναι δυνατό να συνδέεται µε 

περισσότερα από δύο άτοµα υδρογόνου. 
 
13.  Είναι δυνατό ένα υγρό να απορροφά θερµότητα από το περιβάλλον, χωρίς να 

µεταβάλλεται η θερµοκρασία του. 
 
14.  Η τάση ατµών ενός διαλύµατος αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 
 
15.  Μία προσθετική ιδιότητα Χ ενός διαλύµατος ∆1 έχει τιµή α, ενώ η τιµή της ιδιό-

τητας αυτής σε ένα άλλο διάλυµα ∆2 είναι β. Αν αναµείξουµε τα διαλύµατα ∆1 
και ∆2, η τιµή της ιδιότητας Χ στο τελικό διάλυµα θα είναι α + β. 

 

16.  Aν µετακινήσουµε αργά το έµβολο του διπλανού 
σχήµατος προς τ’ αριστερά, τότε η πίεση  
των υδρατµών αυξάνεται. 
 

17.  ∆ύο µοριακά υδατικά διαλύµατα µε την ίδια µοριακότητα κατά βάρος έχουν 
στην ίδια θερµοκρασία την ίδια τάση ατµών. 

Η2Ο (g) 

H2O (l) 
 
18.  Αν δύο υδατικά διαλύµατα γλυκόζης έχουν την ίδια τάση ατµών και την ίδια 

θερµοκρασία, θα έχουν και την ίδια συγκέντρωση C (mol/L). 
 
19.  Αν ένα υδατικό διάλυµα γλυκόζης (C6H12O6) έχει την ίδια % w/w περιεκτι-

κότητα και την ίδια θερµοκρασία µε υδατικό διάλυµα ζάχαρης (C12H22O11), 
τότε τα δύο διαλύµατα θα έχουν και την ίδια τάση ατµών. 

 
20.  Όταν ένα µοριακό διάλυµα αραιώνεται, η τάση ατµών του αυξάνεται. 
 
 
21.  Οι τάσεις ατµών δύο διαφορετικών υγρών είναι ίσες στην ίδια θερµοκρασία. 
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22.  Είναι δυνατό να υγροποιήσουµε κάποιο αέριο, χωρίς να χρειασθεί να το 
ψύξουµε. 

 
23.  Σε ένα φιαλίδιο υγραερίου που περιέχει καθαρό βουτάνιο, η πίεση στο 

εσωτερικό του, µετά από κάθε αφαίρεση ποσότητας βουτανίου, είναι 
σταθερή εφ’ όσον δε µεταβάλλεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και 
εξακολουθεί να υπάρχει υγρό βουτάνιο στο φιαλίδιο. 

 
24.  Σε ένα φιαλίδιο υγραερίου που περιέχει βουτάνιο µε µη πτητικές προσµείξεις 

η πίεση στο εσωτερικό του µεταβάλλεται, όσο ελαττώνεται η ποσότητα του 
βουτανίου που περιέχεται στο φιαλίδιο. 

 
25.  Μπορούµε να διακόψουµε το βρασµό µιας ποσότητας νερού, χωρίς να 

διακόψουµε την παροχή θερµότητας. 
 
26.  Η σταθερά ανύψωσης του σηµείου βρασµού του νερού αυξάνεται µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας. 
 
27.  Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός διαλύµατος σε ένα ανοιχτό δοχείο η 

θερµοκρασία του ελαττώνεται, λόγω συνεχούς εξαέρωσης διαλύτη. 
 
28.  Η σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξης ενός υγρού εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση του διαλύµατος που παρασκευάστηκε. 
 
29.  Αν ένα υδατικό διάλυµα ∆1 έχει ψηλότερο σηµείο βρασµού από ένα υδατικό 

διάλυµα ∆2, τότε το ∆1 θα έχει και ψηλότερο σηµείο πήξεως από το ∆2. 
 
30.  Ίσες µάζες γλυκόζης (C6H12O6) και γλυκόλης (C2H6O2) όταν διαλυθούν σε 

ίσες µάζες νερού, προκαλούν την ίδια ταπείνωση του σηµείου πήξης του. 
31.  Κατά την αραίωση ενός διαλύµατος NaCl προκύπτει διάλυµα που 

στερεοποιείται σε µικρότερη θερµοκρασία απ’ ότι το αρχικό διάλυµα. 
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32.  Με τη µέτρηση της ανύψωσης του σηµείου βρασµού µπορούµε να υπολο-
γίσουµε το µοριακό βάρος οποιουδήποτε σώµατος. 

 
33.  Ο ίδιος αριθµός mol ζάχαρης και γλυκόζης, όταν διαλυθούν στην ίδια 

ποσότητα νερού, προκαλούν την ίδια µεταβολή στο σηµείου βρασµού του. 
 
34.  Αν ψυχθεί ένα διάλυµα ελαττώνεται το σηµείο πήξεώς του. 
 
35.  Η θερµοκρασία ενός διαλύµατος χλωριούχου νατρίου που βράζει σε ένα 

ανοιχτό δοχείο αυξάνεται σταδιακά µέχρι µιας ορισµένης τιµής. 
 
36.  Το φαινόµενο της ώσµωσης πραγµατοποιείται µόνο όταν έρθουν σε επαφή 

µέσω ηµιπερατής µεµβράνης ένα διάλυµα και ο καθαρός διαλύτης. 
 
37.  Η τιµή της ωσµωτικής πίεσης ενός διαλύµατος βρίσκεται µε εφαρµογή της 

καταστατικής εξίσωσης των αερίων. 
 
38.  Αν αραιωθεί ένα µη ηλεκτρολυτικό διάλυµα υπό σταθερή θερµοκρασία µέχρι 

να διπλασιασθεί ο όγκος του, η ωσµωτική του πίεση υποδιπλασιάζεται. 
 
39.  Μοριακό διάλυµα ουσίας Α 0,2Μ φέρνεται σε επαφή µέσω ηµιπερατής 

µεµβράνης µε µοριακό διάλυµα ουσίας Β 0,1Μ. Για να εµποδισθεί το 
φαινόµενο της ώσµωσης θα πρέπει να ασκήσουµε εξωτερικά πίεση στο 
διάλυµα της ουσίας Α. 

 
40.  Αν δύο υδατικά διαλύµατα έχουν το ίδιο σηµείο βρασµού, θα έχουν και την 

ίδια τιµή ωσµωτικής πίεσης. 
 
41.  Υδατικό διάλυµα γλυκόζης 0,2Μ έχει την ίδια τιµή ωσµωτικής πίεσης µε 

υδατικό διάλυµα ουρίας 0,2Μ. 
 
42.  Ίσοι όγκοι µοριακών διαλυµάτων της ίδιας ωσµωτικής πίεσης και 

θερµοκρασίας, περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων διαλυµένης ουσίας. 

 34



 
43.  Αν η ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος που περιέχει 1 mol γλυκόζης είναι 

1atm στους 0 °C, τότε ο όγκος του διαλύµατος αυτού είναι 22,4L. 
 
 
1.6  Eρωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Ένα αέριο µείγµα αποτελείται από το ευγενές αέριο He και µονοξείδιο του 

άνθρακα (CO). Εξετάστε τι είδους δυνάµεις ασκούνται µεταξύ: α) δύο 
µορίων He β) δύο µορίων CO και γ) ενός µορίου He και ενός µορίου CO. Να 
αναφερθείτε στα αίτια άσκησης της δύναµης σε κάθε περίπτωση. 

 
2.  Πώς εξηγείται το φαινόµενο της διάλυσης µιας πολικής ουσίας σε ένα πολικό 

διαλύτη; Τι ονοµάζονται επιδιαλυτωµένα µόρια; 
 
3.  Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο το HF έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού σε 

σχέση µε το HCl, ενώ το HΙ βράζει σε µεγαλύτερη θερµοκρασία από το HCl. 
 
4.  Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία ορισµένα µόρια ενός στερεού 

µεταφέρονται από τη στερεά στην υγρή φάση κατά τη διάρκεια της τήξης 
του στερεού. Εξηγήστε για ποιο λόγο η θερµοκρασία του συστήµατος κατά 
τη διάρκεια αυτού του φαινοµένου παραµένει σταθερή. 

 
5.  Εξετάστε αν είναι δυνατό να πραγµατοποιείται το φαινόµενο της εξάτµισης, 

χωρίς να απορροφάται θερµότητα από το περιβάλλον. Μελετήστε αν κατά τη 
διάρκεια αυτού του φαινοµένου µεταβάλλεται η θερµοκρασία της ουσίας που 
παραµένει στην υγρή φάση. 

6.  Εξηγήστε γιατί µια ποσότητα νερού έχει στη συνήθη θερµοκρασία ορισµένο 
όγκο, αλλά όχι ορισµένο σχήµα. 

 
7.  ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω εννοιών: τήξη, εξάτµιση, εξαέρωση, 

βρασµός, υγροποίηση και εξηγήστε γιατί η τήξη είναι ενδόθερµο, ενώ η 
υγροποίηση είναι εξώθερµο φαινόµενο. 
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8.  Να ορίσετε τη µερική πίεση (ΡΑ) ενός συστατικού Α κάποιου αερίου µείγµατος 

και να αποδείξετε ότι η τιµή αυτής δίνεται από τη σχέση: ΡΑ = χΑ⋅Ρολ. , όπου χΑ 
το γραµµοµοριακό κλάσµα του συστατικού Α στο µείγµα και Ρολ. η ολική 
πίεση του µείγµατος. 

 
9.  Να αποδείξετε ότι για κάθε αέριο µείγµα ισχύει: χ1 + χ2 + ... + χν = 1, όπου χ1, 

χ2, ... χν τα γραµµοµοριακά κλάσµατα των συστατικών του µείγµατος. 
 

10.  Ποια διαλύµατα ονοµάζονται µη ηλεκτρολυτικά και ποιες από τις από τις 
ιδιότητες αυτών ονοµάζονται προσθετικές; Ποιες πληροφορίες µπορεί να 
προκύψουν, όταν γνωρίζουµε την τιµή µιας από αυτές τις ιδιότητες; 

 
11.  Τι ονοµάζεται τάση ατµών υγρού σώµατος και πώς µεταβάλλεται αυτή:  

α) µε την αύξηση της θερµοκρασίας και β) µε τη διάλυση σε αυτό µιας 
ουσίας µε αµελητέα τάση ατµών; 

 
12.  Ορίζουµε ως σχετική µείωση της τάσης ατµών ενός διαλύτη το πηλίκο 

P P
P
0

0

−
, όπου Ρ0 η τάση ατµών του διαλύτη και Ρ η τάση ατµών του 

διαλύµατος στην ίδια θερµοκρασία. Με εφαρµογή του νόµου του Raoult να 
δείξετε ότι η σχετική µείωση της τάσης ατµών: α) είναι ίση µε το 
γραµµοµοριακό κλάσµα της διαλυµένης ουσίας στο διάλυµα και β) ότι για 
πολύ αραιά διαλύµατα είναι ανάλογη της µοριακής κατά βάρος (molality) 
του διαλύµατος. 

 
13.  Εξηγήστε σε τι οφείλεται το φαινόµενο της ανύψωσης του σηµείου βρασµού 

κατά τη διάλυση σε κάποιο διαλύτη µιας ουσίας µε αµελητέα τάση ατµών. 
Γράψτε την εξίσωση µε την οποία υπολογίζεται η µεταβολή του σηµείου 
βρασµού και επεξηγήστε τους σχετικούς συµβολισµούς. 
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14.  Τι ονοµάζεται σταθερά ανύψωσης του σηµείου ζέσης και τι σταθερά ταπεί-
νωσης του σηµείου πήξης ενός διαλύτη και από τι εξαρτώνται; Περιγράψτε 
µια µέθοδο µε την οποία µπορούµε να υπολογίσουµε το µοριακό βάρος µιας 
ουσίας µε τη µέτρηση του σηµείου βρασµού ενός διαλύµατος αυτής. 

 
15.  Υδατικό διάλυµα γλυκόζης (∆1) θερµοκρασίας 20 0C έχει τάση ατµών Ρ1 και 

υδατικό διάλυµα γλυκόζης (∆2) θερµοκρασίας 30 0C έχει τάση ατµών Ρ2 και 
ισχύει Ρ1 = Ρ2. 

 α) Εξετάστε ποιο από τα δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 έχει µεγαλύτερο σηµείο 
 βρασµού. 

 β) Εξετάστε ποιο από τα δύο διαλύµατα ∆1 και ∆2 πρέπει να αραιώσουµε µε 
 νερό, ώστε να αποκτήσουν το ίδιο σηµείο πήξης. 

 
16.  Τι ονοµάζεται ώσµωση και τι ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος; Από ποιους 

παράγοντες και µε ποιο τρόπο επηρεάζεται η ωσµωτική πίεση; Να διατυ-
πωθεί ο σχετικός νόµος και τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν από τη 
σύγκριση του νόµου αυτού µε την καταστατική εξίσωση των αερίων. 

 
17.  Περιγράψτε µία πειραµατική µέθοδο προσδιορισµού του µοριακού βάρους 

µιας ουσίας µε µέτρηση της ωσµωτικής πίεσης ενός διαλύµατος αυτής. Είναι 
δυνατό να εφαρµοσθεί αυτή η µέθοδος για όλες γενικά τις χηµικές ουσίες; 

 
18.  Να περιγράψετε περιπτώσεις βιολογικών φαινοµένων, που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο της ώσµωσης. 
 
19.  Εξηγείστε πώς µπορούµε να υπολογίσουµε τη συγκέντρωση ενός διαλύµατος 

NaCl µε µέτρηση της θερµοκρασίας του και της ωσµωτικής του πίεσης. 
 
1.7  Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων τύπων 
 
1.  ∆ίνονται οι χηµικές ενώσεις: HBr, CH4, H2O και HCl. 
 i) α) Κατατάξτε τις παραπάνω ενώσεις µε σειρά αυξανόµενου σηµείου 

  βρασµού. 
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  β) Αιτιολογήστε την κατάταξη που κάνατε. 
 ii) α) Αν σε ορισµένη θερµοκρασία όλες οι παραπάνω ενώσεις βρίσκονται 

  σε υγρή φυσική κατάσταση, κατατάξτε αυτές µε σειρά αυξανόµενης 
  πτητικότητας. 

  β) Αιτιολογήστε την κατάταξη που κάνατε. 
 
2.  Σε ένα κλειστό δοχείο υπάρχει ένα υγρό σε ισορροπία µε τους ατµούς του. 

Αν θερµάνουµε το σύστηµα, η τάση ατµών του υγρού αυξάνεται από P1 σε 
P2. ∆εχόµαστε ότι οι τιµές P1 και P2 της τάσης ατµών ικανοποιούν την 
καταστατική εξίσωση των αερίων P⋅V = n⋅R⋅T. 

 i) Η αύξηση της τάσης ατµών του υγρού οφείλεται στη µεταβολή: 
  α. µόνο της θερµοκρασίας 
  β. της θερµοκρασίας και του όγκου του αερίου 
  γ. της θερµοκρασίας και της ποσότητας των ατµών 
  δ. του αριθµού mol των ατµών. 

 ii) Αν σε θερµοκρασία Τ1 = 280Κ η τάση ατµών του υγρού είναι Ρ1 = 28mm 
  Hg, τότε στους Τ2 = 300Κ η τάση ατµών του είναι δυνατό να είναι: 
  α. Ρ2 = 30mm Hg γ. Ρ2 = 27mm Hg 
  β. Ρ2 = 29mm Hg δ. Ρ2 = 38mm Hg 
 Αιτιολογήστε την απάντησή σας, στηριζόµενοι στην απάντηση του 
 προηγούµενου ερωτήµατος. 
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3.  Ένα βυτιοφόρο όχηµα που µεταφέρει υγρό προπάνιο προµήθευσε σε 

διάρκεια τριών ωρών τρία πρατήρια καυσίµων Α, Β και Γ. Πριν από την 
προµήθεια του καθενός από τα πρατήρια αυτά η πίεση στο εσωτερικό του 
βυτίου ήταν αντίστοιχα Ρ1, Ρ2 και Ρ3. 

 i) Μεταξύ των Ρ1, Ρ2 και Ρ3 ισχύουν οι σχέσεις: 
  α. Ρ1 = Ρ2 = Ρ3 γ. Ρ1 > Ρ2 > Ρ3 
  β. Ρ1< Ρ2 < Ρ3 δ. δεν επαρκούν τα δεδοµένα ώστε να γίνει η 

    σύγκριση 
  Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σωστής απάντησης. 
 ii) Σε ένα τέταρτο πρατήριο το βυτιοφόρο άδειασε όλο το υγρό φορτίο του. 

Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η σχέση ανάµεσα στην πίεση Ρ4 που 
επικρατεί στο εσωτερικό του βυτίου µετά το άδειασµά του και στην πίεση 
Ρ3; Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

 
4.  Σε κλειστό δοχείο περιέχεται αέριο µείγµα που αποτελείται από: 6,4g O2, 14g 

N2, 0,3mol CO2 και 0,4mol CH4. ∆ίνονται οι σχετικές τοµικές µάζες: Ο: 16, Ν: 
14. 

 i) Να αντιστοιχήσετε το κάθε αέριο του µείγµατος που περιέχεται στη 
στήλη  (I) µε τη µερική του πίεση που αναφέρεται στη στήλη (II). 

 (I) (II) 
 Α. Ο2 α. 1atm 
 Β. Ν2 β. 0,8atm 
 Γ. CO2 γ. 0,4atm 
 ∆. CH4 δ. 0,6atm 
  
  ..................... , ................... , .................... , ....................... . 

 ii) Η ολική πίεση του µείγµατος είναι Ρολ. = ............. . 

 iii) Το γραµµοµοριακό κλάσµα του Ο2 στο µείγµα είναι χO2
= ............ . 
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5.  Για τρία υδατικά διαλύµατα ζάχαρης ∆1, ∆2 και ∆3 της ίδιας θερµοκρασίας Τ 

και συγκεντρώσεων C1, C2, C3 αντίστοιχα διαπιστώσαµε τα εξής: 
 α) Κατά την επαφή µιας ποσότητας του ∆1 και της ίδιας ποσότητας του ∆2 

 µέσω ηµιπερατής µεµβράνης, ελαττώνεται ο όγκος του ∆1. 
 β) Αν φέρουµε σε επαφή µέσω ηµιπερατής µεµβράνης µια ποσότητα του ∆1 

 και την ίδια ποσότητα του ∆3 δεν παρατηρείται µεταβολή στον όγκο τους. 
 i) Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούµαστε στο συµπέρασµα: 
 α. C1  < C2 < C3 γ. C1 < C 3 < C2 
 β. C1 < C2 = C3 δ. C1 = C3 < C2 
 ii) Εξετάστε τι θα συµβεί αν φέρουµε σε επαφή µια ποσότητα του διαλύ

 µατος ∆2 και την ίδια ποσότητα του διαλύµατος ∆3 µέσω ηµιπερατής 
 µεµβράνης. 

 iii) Αν φέρουµε σε επαφή µέσω ηµιπερατής µεµβράνης µια ποσότητα του ∆1 
 και την ίδια ποσότητα του ∆2, εξετάστε σε ποιο διάλυµα πρέπει να 
 ασκήσουµε εξωτερικά πίεση ώστε να µη µεταβληθούν οι όγκοι τους. 

 
 
1.8  Ασκήσεις - Προβλήµατα 
 
1.  Στο δοχείο του σχήµατος περιέχεται 
 ουσία Α σε αέρια κατάσταση όγκου 
 24,6L, θερµοκρασίας 27 °C και πίεσης 
 Ρ1 = 1atm. Αν αρχίσουµε να µετακινούµε αργά το έµβολο διατηρώντας τη 

θερµοκρασία σταθερή, να βρεθούν: 
 α) Ο ελάχιστος όγκος στον οποίο µπορεί να συµπιεσθεί το αέριο Α υπό 

 σταθερή θερµοκρασία, χωρίς να αρχίσει να µεταβάλλεται η φυσική του 
 κατάσταση. 

 β) Ο αριθµός mol του Α που θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε αέρια κατάσταση, 
 όταν το αέριο συµπιεσθεί ισόθερµα µέχρι να γίνει ο όγκος του 4,1L. 

 ∆ίνεται η τάση ατµών του σώµατος Α στους 27 °C, Ρ0 = 3atm. 
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2.  Σε τρία δοχεία Α, Β, Γ µε όγκο 12,3L το καθένα εισάγονται αντίστοιχα 0,18g 
H2O, 2,7g H2O και 0,36g Η2Ο στους 27 °C. Αν στη θερµοκρασία αυτή η 
τάση ατµών του νερού είναι Ρο=30,4 mmHg, να βρεθεί η πίεση που ασκούν 
τελικά οι υδρατµοί σε κάθε δοχείο. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: H:1 , O: 16. 

 
3.  Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι µερικές πιέσεις του Η2 και του 

Ο2, ο αριθµός mol του Ν2 και το γραµµοµοριακό κλάσµα του Ο2 σε ένα 
µείγµα Ν2, Η2, Ο2. 

Αέριο Αριθµός mol Μερική πίεση Γραµµοµοριακό κλάσµα 
Η2 ........... 2atm ........... 
Ο2 ............ 4atm 0,25 
Ν2 5 ........... ............ 

 
 Να συµπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στον παραπάνω πίνακα και να 

εξηγήσετε τους υπολογισµούς που κάνατε. 
 
4.  Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα µε διάλυση 2,3g γλυκερίνης (C3H8O3) σε 54g 

νερό. Αν είναι γνωστό ότι στη θερµοκρασία του διαλύµατος η τάση ατµών 
του νερού είναι 60,5 mmHg, ενώ η τάση ατµών της γλυκερίνης είναι αµελη-
τέα, να βρεθούν: 

 α) η τάση ατµών του διαλύµατος 
 β) η µάζα του νερού µε το οποίο πρέπει να αραιώσουµε το 

παραπάνω διάλυµα, ώστε το αραιωµένο διάλυµα που θα προκύψει να έχει τάση 
ατµών 60,4 mmHg. 
 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C:12, H:1, O:16 και ότι η θερµοκρασία 

διατηρείται σταθερή. 
 
5.  Yδατικό διάλυµα γλυκόζης (C6H12O6) 10% w/w έχει σε ορισµένη θερµοκρασία 

τάση ατµών 27 mmHg. Να υπολογισθούν: 
 α) Η τάση ατµών του νερού στη θερµοκρασία του διαλύµατος. 
 β) Η τάση ατµών διαλύµατος ουρίας (CH4N2O) 10% w/w στην ίδια θερµοκρασία. 
 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12, H: 1, O: 16, N: 14. 
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6.  Η τάση ατµών του αιθέρα (C4H10O) στους θ °C είναι 202 mmHg. Κατά τη 
διάλυση 3,8g κάποιας οργανικής ένωσης Ε µε αµελητέα τάση ατµών σε 296g 
αιθέρα στους θ °C διαπιστώσαµε µείωση της τάσης ατµών του αιθέρα κατά  
2 mmHg. Στη συνέχεια αφήσαµε το διάλυµα σε ανοιχτό δοχείο, οπότε 
εξατµίσθηκε ένα µέρος του διαλύτη και προέκυψε νέο διάλυµα µάζας 151,8g 
και θερµοκρασίας θ °C. Ζητούνται: 

 α) το µοριακό βάρος της ένωσης Ε. 
 β) η τάση ατµών του συµπυκνωµένου διαλύµατος στους θ °C. 
 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12, H: 1, O: 16. 
 
7.  Η τάση των ατµών του νερού στους θ1 °C είναι 210 mmHg, ενώ στους θ2 °C 

είναι 180 mmHg. ∆ύο κλειστά δοχεία περιέχουν διαλύµατα γλυκόζης (C6H12O6) 
της ίδιας περιεκτικότητας σε θερµοκρασίες θ1 °C και θ2 °C αντίστοιχα. 

 ι) Οι τάσεις ατµών στα δύο δοχεία είναι δυνατόν να έχουν αντίστοιχα τις τιµές: 
 α. Ρ1 = 212 mmHg P2 = 182 mmHg 
 β. P1 = 203 mmHg P2 = 174 mmHg 
 γ. P1 = 205 mmHg P2 = 170 mmHg 
 δ. P1 = 210 mmHg P2 = 176 mmHg 
 ιι) Εξηγήστε τον λόγο αποδοχής ή απόρριψης της απάντησης (γ) κάνοντας 
  χρήση του νόµου του Raoult. 
 ιιι) Με βάση την απάντηση που επιλέξατε βρείτε την % w/w περιεκτικότητα 
  του κάθε διαλύµατος. 
 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12, H: 1, O: 16. 
 
8.  Ένα υδατικό διάλυµα µάζας 38,3g διαπιστώθηκε ότι έχει τάση ατµών 40 

mmHg και περιέχει 2,3g γλυκερίνης (C3H8O3). Aν η τάση ατµών του νερού 
στη θερµοκρασία του διαλύµατος είναι 40,5 mmHg και η τάση ατµών της 
γλυκερίνης θεωρηθεί αµελητέα, εξετάστε αν το διάλυµα περιέχει και άλλη 
διαλυµένη ουσία εκτός από τη γλυκερίνη. 
Σχετικές ατοµικές µάζες:  C:12,  H:1,  O:16. 
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9.  Ένα µείγµα ζάχαρης (C12H22O11) και εξοζών (C6H12O6) µάζας 10,62g 
διαλύεται σε 72g νερό και προκύπτει διάλυµα, ∆1 µε τάση ατµών 16mmHg. 
Να υπολογισθούν: 

 α) η σύσταση του µείγµατος 
 β) η τάση των ατµών του διαλύµατος που θα προκύψει, αν αραιώσουµε τη 
  µισή ποσότητα του ∆1 µε 54g Η2Ο. 
 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H:1, O:16 και η 

τάση ατµών του νερού 16,2 mmHg. 
 

10.  Κάποια ποσότητα ζάχαρης διαπιστώσαµε ότι περιείχε 14,5 % υγρασία. ∆ιαλύσα-
µε 20g από αυτή τη ζάχαρη σε 97,1g νερό. Ποια είναι η θερµοκρασία βρασµού 
και ποιο το σηµείο πήξεως του διαλύµατος που προέκυψε; 

 ∆ίνονται για το νερό: Κb=0,52, Κf =1,86 και οι σχετικές ατοµικές µάζες:  
C:12, H:1, O:16. 

 
11.  Σε 400g νερό διαλύσαµε 12g µιας χηµικά καθαρής ένωσης Α και προέκυψε 

ένα διάλυµα ∆ µε σηµείο βρασµού 100,26 °C. Να υπολογίσετε: 
 α) το µοριακό βάρος της ένωσης Α 
 β) το σηµείο πήξεως του διαλύµατος ∆. 
 ∆ίνονται για το νερό: Κb=0,52, Κf =1,86 και οι σχετικές ατοµικές µάζες:  

C:12, H:1, O:16. 
 

12.  Αναµείξαµε 209g διαλύµατος γλυκόζης (C6H12O6) σηµείου βρασµού 100,13 °C 
µε 218g ενός άλλου διαλύµατος γλυκόζης σηµείου πήξεως - 0,93 °C. Ποιο 
είναι το σηµείο βρασµού και ποιο το σηµείο πήξεως του διαλύµατος που 
προέκυψε από αυτή την ανάµειξη; 

 ∆ίνονται για το νερό: Κb=0,52, Κf =1,86 και οι σχετικές ατοµικές µάζες:  
C:12, H:1, O:16. 

 
13.  Ένα υδατικό διάλυµα ∆1 γλυκόζης (C6H12O6) µάζας 545g διαπιστώθηκε ότι 

βράζει στους 100,26 °C. 
 α) Να βρείτε το σηµείο πήξης του διαλύµατος ∆1. 
 β) Εξετάστε αν πρέπει να αραιωθεί ή να συµπυκνωθεί το διάλυµα ∆1, ώστε 

 το διάλυµα ∆2 που θα προκύψει να έχει σηµείο πήξης -0,62 °C. 
 γ) Υπολογίστε τη µάζα του διαλύµατος ∆2. 
 ∆ίνονται για το νερό Kb = 0,52, Kf = 1,86 και οι σχετικές ατοµικές µάζες των 

στοιχείων: C : 12,  H : 1, Ο : 16. 
14.  30g γλυκόζης (C6H12O6) που περιέχει 10% υγρασία διαλύονται σε νερό και 

προκύπτει διάλυµα ∆1 όγκου 200mL και θερµοκρασίας 27 °C.  
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 α) Να βρεθεί η ωσµωτική πίεση του διαλύµατος ∆1. 
 β) Με πόσα mL νερού πρέπει να αραιωθεί το διάλυµα ∆1, ώστε να προκύψει 
  διάλυµα ∆2, µε ωσµωτική πίεση 4,1 atm στους 27 °C. 

∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12,  H: 1, Ο: 16. 
 
15.  Κατά τη διάλυση 4,6g µιας οργανικής ένωσης Ε σε νερό προέκυψε µοριακό 

διάλυµα ∆1 όγκου 150mL, θερµοκρασίας 27 °C και ωσµωτικής πίεσης  
Π1 = 8,2 atm. Να βρεθούν: 

 α) το µοριακό βάρος της ένωσης Ε. 
 β) ο όγκος του νερού µε τον οποίο πρέπει να αραιωθεί το διάλυµα ∆1, ώστε 

 να προκύψει διάλυµα ∆2 ισοτονικό µε διάλυµα ουρίας 0,1M στους 27 °C. 
 
16.  ∆ιαθέτουµε διάλυµα ∆1 γλυκόζης (C6H12O6) ωσµωτικής πίεσης Π1 = 2 atm 

στους θ °C και διάλυµα ∆2 γλυκόζης ωσµωτικής πίεσης Π2 = 8 atm στην ίδια 
θερµοκρασία. Να βρεθούν: 

 α) η ωσµωτική πίεση στους θ °C του διαλύµατος ∆3 που θα προκύψει µε 
 ανάµειξη 200mL του ∆1 και 400mL του ∆2. 

 β) ο όγκος του διαλύµατος ∆2 που πρέπει να αναµειχθεί µε 100mL του διαλύ
 µατος ∆1, ώστε να προκύψει διάλυµα ∆4 µε ωσµωτική πίεση 4atm στους θ 
°C. 

 
17.  Είναι γνωστό ότι όταν θερµαίνουµε διάλυµα ζάχαρης (C12H22O11), παρουσία 

µικρής ποσότητας οξέος, υδρολύεται ένα µέρος της ζάχαρης προς εξόζες 

σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση:   C12H22O11   +   Η2Ο    2C→
+H

6H12O6 
       ∆ιαλύσαµε 68,4g ζάχαρης σε νερό και θερµάναµε παρουσία οξέος. Το διάλυ-

µα που πρόεκυψε βρέθηκε να έχει όγκο 1L και ωσµωτική πίεση Π = 10,045atm 
στους 77 °C. Να βρεθούν: 

 α) το % ποσοστό της ζάχαρης που υδρολύθηκε. 
 β) η ωσµωτική πίεση που θα είχε το διάλυµα στους 77 °C, αν η υδρόλυση 

 της ζάχαρης ήταν πλήρης. 
 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12, H: 1, O: 16. 
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18.  Κατά τη διάλυση ορισµένης ποσότητας ουρίας (CH4N2O) σε 450g νερό 
προέκυψε διάλυµα ∆1 θερµοκρασίας 27 0C και τάσης ατµών Ρ = 25mm Hg. 
Να βρεθούν: 
α) η ποσότητα της ουρίας σε g, που διαλύσαµε στο νερό για την παρασκευή του 

διαλύµατος ∆1, αν η τάση των ατµών του νερού στους 27 0C είναι 26mm Hg 
β) το σηµείο βρασµού του διαλύµατος ∆1, αν για το νερό δίνεται ότι βράζει 

στους 100 0C και έχει σταθερά ανύψωσης του σηµείου ζέσης ίση µε 0,52 
γ) η ωσµωτική πίεση του διαλύµατος ∆1 στους 27 0C, αν δίνεται ότι έχει 

πυκνότητα 1,02g/mL 
δ) τον όγκο του νερού που πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα ∆1, ώστε να 

προκύψει διάλυµα ∆2 µε ωσµωτική πίεση 24,6atm, στους 27 0C. 
∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C: 12, H: 1, O: 16,  

Ν: 14 και η παγκόσµια σταθερά των αερίων R = 0,082 Latm
mol K
⋅
⋅

. 

 
19.  ∆ιαλύσαµε 15g µιας µη ηλεκτρολυτικής ουσίας Χ σε 450g νερού και παρα-

σκευάσαµε διάλυµα ∆1, το οποίο βρήκαµε ότι στους θ 0C έχει τάση ατµών 
50mm Hg.  

 α) Να υπολογίσετε το µοριακό βάρος της ουσίας Χ, αν δίνεται ότι η τάση 
 ατµών του νερού στους θ °C είναι ίση µε 50,5mm Hg. 

  ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες  των στοιχείων: Η: 1 , Ο: = 16. 
 β) Αν το νερό βράζει στους 100 °C και έχει σταθερά ανύψωσης του σηµείου 

 βρασµού ίση µε 0,52, υπολογίστε το σηµείο βρασµού του διαλύµατος ∆1. 
 γ) Αν σε ορισµένη ποσότητα του διαλύµατος ∆1 διαλύσουµε ορισµένη ποσό-

τητα µιας άλλης µη ηλεκτρολυτικής ουσίας Ψ το σηµείο βρασµού του 
διαλύµατος ∆2 που θα προκύψει θα είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από το 
σηµείο βρασµού του διαλύµατος ∆1; ∆ώστε µια σύντοµη εξήγηση. 

 δ) Με πόσα g νερού πρέπει να αραιώσουµε 186g του διαλύµατος ∆1 ώστε να 
 προκύψει διάλυµα ∆3 το οποίο να πήζει στους - 0,93 °C. 

  ∆ίνεται ότι το νερό πήζει στους 0 °C και έχει σταθερά ταπείνωσης του 
 σηµείου πήξης ίση µε 1,86. 

 
20.  Σε ένα υγρό διαλύτη διαλύσαµε µία  
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 στερεά ένωση Ε και παρασκευάσουµε 
µοριακά διαλύµατα διαφορετικών 

Τf / 0C 

3
 συγκεντρώσεων. Μετρήσαµε στη συνέ- 2

 χεια τα σηµεία πήξης (Τf) των διαλυµάτων 1 molality 
0 αυτών υπό εξωτερική πίεση 1atm και 0,3 0,5 0,1 
-1  κατασκευάσαµε το διάγραµµα 
-2   του διπλανού σχήµατος. 

 α) Ποιο είναι το σηµείο πήξης Τf0 του καθαρού διαλύτη; 
 β) Υπολογίστε την σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξης kf του υγρού 

διαλύτη. 
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1. 9  Κριτήρια αξιολόγησης 
 

1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  ∆ιαµοριακές δυνάµεις 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 
 

Ερωτήσεις: 
Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1 και 2 να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί 
 στη σωστή απάντηση. 
 
1.  Το HF έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού από το HCl διότι: 
 α. οι διαµοριακές δυνάµεις στο HF είναι ισχυρότερες 
 β. στο HCl ασκούνται ισχυρότερες ενδοµοριακές δυνάµεις 
 γ. το HF έχει µικρότερο µοριακό βάρος 
 δ. για κανέναν από τους παραπάνω λόγους. 

Μονάδες: 3 
 
2.  Μεταξύ των µορίων του υδρογόνου: 
 α. ασκούνται δυνάµεις London β. υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου 
 γ. ασκούνται δυνάµεις Van der Waals δ. δεν ασκούνται δυνάµεις. 

Μονάδες: 3 
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3.  ∆ιατάξτε τις χηµικές ουσίες: HCl, H2O, HBr, HF και Ο2 κατά σειρά 
αυξανόµενου σηµείου βρασµού. 

Μονάδες: 4 
...................., ...................., ...................., ...................., .................... . 

 
4.  Να αναφέρετε ένα διαλύτη του C6H14 και ένα διαλύτη της NaCl και να 

εξετάσετε αν οι δύο αυτοί διαλύτες αναµειγνύονται µεταξύ τους. 
Μονάδες: 4 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................... . 
 
5.  Εξετάστε αν ισχύει η πρόταση: µεταξύ δύο αερίων κορεσµένων υδρογο-

νανθράκων, το µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει ο υδρογονάνθρακας µε τη 
µεγαλύτερη πυκνότητα στις ίδιες συνθήκες. 

Μονάδες: 6 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
.................................................................................................................... . 
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2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Ελάττωση τάσης ατµών - ανύψωση σηµείου ζέσης - 
 ταπείνωση σηµείου πήξης 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 

 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 

Ερωτήσεις: 
Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1 και 2 να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί 
 στη σωστή απάντηση και να συµπληρώσετε τα διάστικτα στην ερώτηση 3. 
1.  Όταν αραιώνουµε ένα διάλυµα: 

α. το σηµείο πήξης αυξάνεται και το σηµείο βρασµού ελαττώνεται 
β. το σηµείο πήξης ελαττώνεται και το σηµείο βρασµού αυξάνεται 
γ. το σηµείο πήξης και το σηµείο βρασµού αυξάνονται 
δ. το σηµείο πήξης και το σηµείο βρασµού ελαττώνονται. 

Μονάδες: 3 
 

2.  Τρία κλειστά δοχεία ∆1, ∆2 και ∆3 όγκου 1L το καθένα περιέχουν αντίστοιχα 
500mL νερό, 500mL διαλύµατος γλυκόζης (C6H12O6) 1m και 500mL 
διαλύµατος ουρίας (CH4N2O) 1m, της ίδιας θερµοκρασίας. 
i) Για τις πιέσεις Ρ1, Ρ2 και Ρ3 των υδρατµών αντίστοιχα στα δοχεία ∆1, ∆2 

και ∆3 ισχύει: 
α. Ρ1 = Ρ2 = Ρ3 γ. Ρ1 > Ρ2 > Ρ3 
β. Ρ1 < Ρ2 = Ρ3 δ. Ρ1 > Ρ2 = Ρ3 

ii) Για τον αριθµό mol n1, n2 και n3 των υδρατµών που περιέχονται 
αντίστοιχα σε καθένα από τα τρία δοχεία ισχύει: 
α. n1 = n2 = n3 γ. n1 > n2 > n3 
β. n1 < n2 < n3 δ. n1 > n2 = n3 

Μονάδες: 2 + 2 = 4 
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3.  Η σταθερά ανύψωσης του σηµείου ζέσης εξαρτάται από ............................ 
................................ και εκφράζει ..................................................…........... 
......................................................................................................…............. 
....................................................................................................…............... 
.................................................................................................................. . 

Μονάδες: 3 
 

4.  Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ των υδατικών διαλυµάτων της στήλης (Ι) και 
των σηµείων πήξης της στήλης (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 
Α. διάλυµα ουρίας (CH4N2O)  0,75m α. -0,45 °C 
Β. διάλυµα γλυκόζης (C6H12O6)  0,25m β. -0,90 °C 
Γ. διάλυµα γλυκόλης (C2H6O2)   1m γ. -1,8 °C 
∆. διάλυµα γλυκερίνης (C3H8O3)  0,5m δ. -1,35 °C  

Μονάδες: 4 
..................., ...................., ...................., .................... . 

 
5.  Αφού µελετήστε τον πίνακα 

 
Συµβολισµός 
διαλύµατος 

διαλυµένη 
ουσία 

µάζα διαλύτη 
(Η2Ο) 

σηµείο πήξης 
 διαλύµατος 

µάζα  
διαλύµατος 

περιεκτικότητα 
διαλύµατος 

         ∆1 

         ∆2      
         ∆3          
         ∆4  

  C2H6O2 

  C6H12O6 
  C3H8O3 
  CH4N2O 

    1000g 
    1000g 
    1000g 
    1000g 

    −1,86 °C 

    −1,86 °C 

    −1,86 °C 

    −1,86 °C 

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

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

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

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

     α % w/w 
     β % w/w 
     γ % w/w 
     δ % w/w 

 
α) να συµπληρώσετε την κενή στήλη 
β) να διατάξετε τους αριθµούς α, β, γ, δ κατ’ αύξουσα σειρά. 
 ........., .........., .........., ......... . 
∆ίνονται: η σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξης του νερού Κf = 1,86 και 
οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων:  C:12,  H:1,  O:16 
...................................................................................................................... 

Μονάδες: 3 + 3 = 6 
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3ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Ώσµωση - ωσµωτική πίεση 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 

 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 

Ερωτήσεις: 
 
1.  i) Αντιστοιχήστε αµφιµονοσήµαντα το καθένα από τα υδατικά διαλύµατα 

 της στήλης (I) που βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία, µε την ωσµωτική 
 πίεση που αναγράφεται στη στήλη (II). 
  (I)  (II) 
 Α. διάλυµα γλυκόζης 0,3Μ α. 5atm 
 Β. διάλυµα ζάχαρης 0,1Μ β. 2atm 
 Γ. διάλυµα NaCl 0,1Μ γ. 2,5atm 
 ∆. διάλυµα ουρίας άγνωστης συγκέντρωσης δ. 7,5atm 

Μονάδες: 3 
.............., ............, ............., ............. . 
 
ii) Υπολογίστε τη συγκέντρωση του διαλύµατος ουρίας της στήλης (I). 

Μονάδες: 3 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
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2.  Εξετάστε αν ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις. 
α) Όταν σε ένα υδατικό διάλυµα που χωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από 

καθαρό νερό, εφαρµοσθεί εξωτερική πίεση ίση µε την ωσµωτική πίεση 
του διαλύµατος παύει να πραγµατοποιείται οποιαδήποτε µετακίνηση 
µορίων µέσω της ηµιπερατής µεµβράνης. 

Μονάδες: 3 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

β) Ένα διάλυµα που βρίσκεται σε ένα κλειστό δοχείο και έχει σταθερή 
συγκέντρωση, έχει την ίδια ωσµωτική πίεση χειµώνα - καλοκαίρι 

Μονάδες: 3 
.................................................................................................................. 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
 

3.  Περιγράψτε µία µέθοδο µε την οποία µπορούµε να πετύχουµε αφαλάτωση 
του θαλασσινού νερού, χωρίς να χρειασθεί να το θερµάνουµε ή να το 
ψύξουµε. 

Μονάδες: 8 
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
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Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  ∆ιαµοριακές δυνάµεις - Καταστάσεις ύλης - 

 Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων 
 
Χρονική διάρκεια:  45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 

Στοιχεία µαθητή: 
 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 
 

ΘΕΜΑ  1ο 
 

1.  Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των ατόµων ενός ιόντος SO4
2- χαρα-

κτηρίζονται ως: 
α. ιοντικές γ. διαµοριακές 
β. ενδοµοριακές δ. ετεροπολικές. 

Μονάδες: 1 
 
2.  Όταν εξατµίζεται µια ποσότητα νερού, το µέτρο των διαµοριακών δυνάµεων: 

α. δε µεταβάλλεται γ. µειώνεται 
β. αυξάνεται δ. αυξάνεται, µόνο αν αυξηθεί η θερµοκρασία. 

Μονάδες: 1 
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3.  Η σταθερά ανύψωσης του σηµείου ζέσης εξαρτάται: 
α. από το σηµείο βρασµού του καθαρού διαλύτη 
β. από το είδος του διαλύτη 
γ. από την ατµοσφαιρική πίεση 
δ. έχει σταθερή τιµή και δεν εξαρτάται από κανένα από τους παραπάνω 

παράγοντες. 
Μονάδες: 1 

 
4.  Αντιστοιχήστε αµφιµονοσήµαντα τον κάθε µοριακό τύπο της στήλης (I) µε 

µία πρόταση της στήλης (II). 
 (I) (II) 
Α. N2 α. µεταξύ των µορίων του ασκούνται δυνάµεις διασποράς 
Β. C4H10 β. διαλύεται στον τετραχλωράνθρακα 
Γ. CO2 γ. τα υδατικά του διαλύµατα είναι ιοντικά 
∆. HCl δ. τα µόριά του δεν είναι δίπολα, αν και οι δεσµοί του 

  µορίου του είναι πολωµένοι 
Ε. CO ε. µεταξύ των µορίων του ασκούνται δυνάµεις 

  Van der Waals. 
Μονάδες: 2 

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

5.  ∆ίνονται τα παρακάτω διαλύµατα: 
∆1:  διάλυµα γλυκερίνης (C3H8O3) 2 % w/w 
∆2:  διάλυµα γλυκόζης (C6H12O6) 2 % w/w 
∆3:  διάλυµα ζάχαρης (C12H22O11) 2 % w/w 
∆4:  διάλυµα γλυκερίνης 4 % w/w 
∆5:  διάλυµα ζάχαρης  1 % w/w 
∆ιατάξτε τα πέντε αυτά διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου βρασµού. 
....................................................................................................................... 

Μονάδες: 2 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
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i)  ∆ώστε τους ορισµούς: α) της ειδικής λανθάνουσας θερµότητας εξάτµισης   

β) της µερικής πίεσης ενός συστατικού µείγµατος αερίων. 
Μονάδες: 2 

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

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

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

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

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

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

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

ii)  Ποιο φαινόµενο ονοµάζεται τήξη; Εξηγείστε τι είδους ενεργειακές µεταβολές 
πραγµατοποιούνται σε µοριακό επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτού του φαινο-
µένου. Για ποιο λόγο κατά τη διάρκεια της τήξης η θερµοκρασία του 
συστήµατος δε µεταβάλλεται; 

Μονάδες: 4 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 
 

ΘΕΜΑ  3ο 
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Σ’ ένα µπρίκι βάλαµε 250mL νερό και µια κουταλιά ζάχαρη. Ανακατέψαµε 
µέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα της ζάχαρης και θερµάναµε το διάλυµα µέχρι 
να βράσει. Με ένα ευαίσθητο θερµόµετρο µετράγαµε τη θερµοκρασία του 
διαλύµατος και όταν άρχισε να βράζει τη βρήκαµε 100,02 

 °C.  
α) Πόση ήταν η µάζα της ζάχαρης που είχαµε διαλύσει στο νερό; 
β) Όσο διαρκούσε ο βρασµός διαπιστώναµε συνεχή αύξηση της ένδειξης του 

θερµοµέτρου. Εξηγήστε αυτό το φαινόµενο και υπολογίστε τη µάζα του 
διαλύµατος όταν το θερµόµετρο έδειχνε 100,04 °C. 
∆ίνονται: πυκνότητα νερού ρ = 1g/mL, σηµείο βρασµού του νερού 100 °C, η 
σχετική µοριακή µάζα της ζάχαρης Mr : 342 και η σταθερά ανύψωσης του 
σηµείου ζέσης του νερού Κb = 0,5. 

Μονάδες: 7 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
 


