
ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΝΕΤΡΟΝΙΑ  (n)

ΠΥΡΗΝΑΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e-)  

1.3.1  Να  βρείτε τον αριθμό 
πρωτονίων νετρονίων και 
ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα 
παρακάτω άτομα ή ιόντα:

1.3.2   Το ανιόν του θείου (S2-) , 
έχει μαζικό αριθμό  διπλάσιο από 
τον ατομικό του αριθμό. Αν 
διαθέτει 18 ηλεκτρόνια να 
υπολογίσετε τον αριθμό των 
πρωτονίων και των νετρονίων που 
έχει. 

1.3.3 Από τα παρακάτω στοιχεία 
ισότοπα είναι τα ……………, ενώ 
ίδιες περίπου μάζες (ισοβαρή) 
έχουν τα ………………..

  

ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p+)  

  ΑΤΟΜΟ

1) Στα άτομα των στοιχείων ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό 
των ηλεκτρονίων.

2) Σε ανιόν τα ηλεκτρόνια είναι τόσα περισσότερα από τα πρωτόνια όσο είναι το 
φορτίο του ιόντος. Σε κατιόν ισχύει το αντίθετο. (Π.χ. στο ανιόν Ο2- υπάρχουν 2 
ηλεκτρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια)

3) Πρακτικά όλη η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα.  Η μάζα του 
πρωτονίου είναι περίπου 1830 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου. 
(Ενώ οι μάζες πρωτονίων και νετρονίων είναι περίπου ίδιες)

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Ζ): Αριθμός πρωτονίων

ΝΕΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Ν): Αριθμός νετρονίων

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (Α): Αριθμός πρωτονίων και 
νετρονίων 

       Α = Ζ + Ν

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΙΣΟΤΟΠΑ είναι 
στοιχεία που έχουν ίδιο 
ατομικό αλλά διαφορετικό 
μαζικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

                      «…Από την παρατήρηση αυτή ο J.J.Thomson 
συμπέρανε ότι οι ακτίνες περιέχουν ένα καθολικό συστατικό της 
ύλης , που το ονόμασε «σωματίδιο». Σήμερα το λέμε «ηλεκτρόνιο» 
Επειδή στην αρχή δεν ήταν σαφές πως θα χρησιμοποιούσαν το νέο 
σωματίδιο, στην Χριστουγενιάτικη γιορτή στο εργαστήριο 
Cavendish, ήταν της μόδας η πρόποση: «Ζήτω το ηλεκτρόνιο. 
Μακάρι να ήταν χρήσιμο σε κάποιον» 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  1900-1960, εκδ. Μ.Ι.Εθν. Τράπεζας



ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.1: 1.5  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

1) Τα συστατικά των ετερογενών μιγμάτων είναι διακριτά με γυμνό μάτι.

2) Οι καθαρές ουσίες έχουν καθορισμένες ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ (π.χ. σημείο 
βρασμού), ενώ τα μίγματα δεν έχουν.

3) Τα ομογενή μέρη ενός ετερογενούς μίγματος λέγονται ΦΑΣΕΙΣ. (π.χ. φάση λαδιού 
και φάση νερού)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.5.1 Αναγνωρίστε από τις παρακάτω 
ουσίες ποιες είναι ομογενή μίγματα 
(ΟΜ), ποιες είναι ετερογενή 
μίγματα (ΕΜ), ποιες είναι στοιχεία 
(Σ) και ποιες είναι χημικές ενώσεις 
(ΧΕ).

Α) Ουϊσκυ ….

Β) Μάρμαρο ….

Γ) Υδρογόνο   ….

Δ) Αμμωνία (ΝΗ3) ….

Ε)  Γάλα ….

Στ)  Χαλκός. ….

ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΜΙΓΜΑΤΑ

ΥΛΗ

Αποτελούνται από 2 ή περισσότερα 
συστατικά και έχουν μεταβλητή σύσταση

Έχουν καθορισμένη σύσταση και ιδιότητες 
και αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΟΜΟΓΕΝΗ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ

Είναι ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ μίγματα , έχουν 
δηλαδή ίδια σύσταση και ιδιότητες σε 
όλη τους την έκταση. Π.χ. λάδι, κρασί 
κλπ

Είναι ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ 
μίγματα , ΔΕΝ έχουν δηλαδή 
ίδια σύσταση και ιδιότητες σε 
όλη τους την έκταση. Π.χ. άμμος

Αποτελούνται από ένα μόνο είδος 
ατόμων και δεν διασπώνται σε 
απλούστερες ουσίες.Π.χ. 
άνθρακας, οξυγόνο κλπ.
Αποτελούνται από δύο τουλάχιστον είδη  
ατόμων και μπορούν να διασπασθούν σε 
απλούστερες ουσίες. Π.χ. Διοξείδιο του 
άνθρακα CO2 .



ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.1: 1.5 (α) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1.5.2 Αναγνωρίστε ποια από τα 
παρακάτω υδατικά διαλύματα είναι 
μοριακά (Μ)  και ποια είναι ιοντικά 
(Ι):

ξύδι (..),  βότκα(...),  ΚΟΗ (…), 
ΗCl (…), NaI (…).

 

ΜΟΡΙΑΚΑ 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα 2 ή περισσότερων 
συστατικών. Π.χ. αλατόνερο

ΙΟΝΤΙΚΑ

Η διαλυμένη ουσία βρίσκεται με μορφή 
μορίων (Διάλυμα ζάχαρης, αλκοόλης κλπ).

Η διαλυμένη ουσία βρίσκεται  και με μορφή 
ιόντων (Διαλύματα ηλεκτρολυτών δηλ. οξέων, 
βάσεων, αλάτων).

ΠΕΙΡΑΜΑ: 

Παρασκευάστε ιοντικά και μοριακά 
διαλύματα και μελετείστε την ηλεκτρική 
αγωγιμότητά τους.



ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.1: 1.5 (α) ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Στα 100 κατά 
βάρος %(w/w) 

 

1.5.3 Συμπληρώστε τα διάστικτα στις 
προτάσεις που ακολουθούν:

1) Σε 500 mL διαλύματος 
αμμωνίας (ΝΗ3) περιεκτικότητας 
10%(w/v), έχουν διαλυθεί …..g 
NH3.

2) Σε 500 g διαλύματος αμμωνίας 
(ΝΗ3) περιεκτικότητας 10%(w/w),  
η μάζα του νερού είναι … g.

3) 250 mL κρασί που περιέχει 13%
(v/v) αλκοόλη θα έχει … mL 
καθαρής αλκοόλης.

1.5.4  Η %(w/w) περιεκτικότητα 
διαλύματος που προέκυψε από την 
διάλυση 2 g  αλατιού σε 8 g νερού, 
είναι: 25%, 20%, 2%, 8%, 10% .  
(Επιλέξτε την σωστή απάντηση)

1.5.5 Όταν προστεθεί νερό σε διάλυμα 
20%(w/v), η νέα του %(w/v) 
περιεκτικότητα δεν μπορεί να 
είναι: 25%, 2%, 8%, 10% 

 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Εκφράζει ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε 
ορισμένη ποσότητα διαλύματος.

  Στα 100 βάρους 
κατ’ όγκο %
(w/v) 

Εκφράζει τη μάζα σε g της διαλ. ουσίας σε 
100 g  διαλύματος. Π.χ. διάλυμα ζάχαρης 5%
(w/w) σημαίνει ότι περιέχει  5 g ζάχαρης στα 
100 g  διαλύματος

Εκφράζει τη μάζα σε g της διαλ. ουσίας σε 100 
mL   διαλύματος. Π.χ. διάλυμα ζάχαρης 5%(w/v) 
σημαίνει ότι περιέχει  5 g ζάχαρης στα 100 mL  
διαλύματος

  Στα 100 όγκο  
σε όγκο %(v/v) 

Εκφράζει τον όγκο σε mL της διαλ. ουσίας σε 100 
mL   διαλύματος. Π.χ. διάλυμα αλκοόλης  5%(v/v) 
σημαίνει ότι περιέχει  5 mL  αλκοόλης στα 100 
mL  διαλύματος

ppm

ppb

Εκφράζει μέρη της διαλ. ουσίας σε 106 μέρη   
διαλύματος.  

Εκφράζει μέρη της διαλ. ουσίας σε 109 μέρη   
διαλύματος.  

ΠΕΙΡΑΜΑ: 

Μετρείστε την περιεκτικότητα του ξυδιού σε οξικό οξύ.



ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.1: 1.5 (β) ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1.5.6 Η διαλυτότητα του NaCl  σε νερό 
είναι 35, 5 g  ανά 100 g νερού 
στους 20 oC. Α) Αν διαλύσουμε 
στη θερμοκρασία αυτή  71 g NaCl  
σε 300 g νερού, κορεσμένο ή 
ακόρεστο διάλυμα θα σχηματισθεί;

Β) Διάλυμα NaCl 35,5%(w/w) 
είναι κορεσμένο   ακόρεστο ή 
υπέρκορο;

1.5.7 Όταν θερμανθεί κορεσμένο 
διάλυμα ζάχαρης θα εξακολουθεί 
να είναι κορεσμένο ή θα γίνει 
ακόρεστο; Πώς θα μεταβληθεί η 
περιεκτικότητά του;

1.5.8 Όταν θερμανθεί κορεσμένο 
διάλυμα διοξειδίου του άνθρακα θα 
εξακολουθεί να είναι κορεσμένο ή 
θα γίνει ακόρεστο; Πώς θα 
μεταβληθεί η περιεκτικότητά του;

1.5.9 Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες 
(Λ) οι προτάσεις που ακολουθούν;

1) Σε κορεσμένα διαλύματα η 
διαλυτότητα ταυτίζεται με την 
περιεκτικότητά τους (Σε ίδιες 
μονάδες εκφρασμένες)              

2) Όταν αυξηθεί η πίεση 
κορεσμένου διαλύματος διοξειδίου 
του άνθρακα, τότε γίνεται 
ακόρεστο.               

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Είναι η μέγιστη ποσότητα ουσίας που 
μπορεί να διαλυθεί σε συγκεκριμένες 
συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία) σε ορισμένη 
ποσότητα διαλύτη.

ΑΚΟΡΕΣΤΑ

Περιέχουν την μέγιστη δυνατή ποσότητα διαλυμένης 
ουσίας

Περιέχουν μικρότερη ποσότητα διαλ. ουσίας 
από την μέγιστη δυνατή να διαλυθεί.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Η διαλυτότητα ουσίας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:

Α) Από τη ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΤΗ.  (Όμοια διαλύουν όμοια).

Β) Από την ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Η διαλυτότητα των στερεών αυξάνεται 
με την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ των αερίων μειώνεται.

Γ) Από την ΠΙΕΣΗ. Επηρεάζει μόνο την διαλυτότητα των αερίων που 
αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης.

ΥΠΕΡΚΟΡΟ χαρακτηρίζεται ένα διάλυμα όταν έχει διαλυθεί σ’ αυτό 
ποσότητα διαλυμένης ουσίας μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη βάσει της 
διαλυτότητάς της. Προφανώς η περιεκτικότητα σε τέτοια διαλύματα έχει 
ξεπεράσει την διαλυτότητα.  Τέτοια κατάσταση είναι ασταθής και με μικρή 
ανάδευση αποβάλλεται η επιπλέον ποσότητα διαλυμένης ουσίας και το 
διάλυμα γίνεται κορεσμένο.

    ΠΕΙΡΑΜΑ:  Πόση ζάχαρη πίνετε με το αναψυκτικό σας; 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1.5(γ) ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΛΥΤΗ

1.5.101.5.10   Σε υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ 10%
(w/v)  προσθέτουμε νερό μέχρις ότου ο 
όγκος να πενταπλασιασθεί. Επομένως η νέα 
του περιεκτικότητα θα είναι …… %(w/v)

1.5.111.5.11   Εργαστήριο διαθέτει διάλυμα HCl 
10 %(w/v). Προκειμένου να παρασκευάσει 
10 L διαλύματος με περιεκτικότητα  2%
(w/v) , πόσα mL από το αρχικό διάλυμα 
πρέπει να διαλύσει σε νερό;

1.5.121.5.12  Πόσα γραμμάρια νερού πρέπει να 
εξατμισθούν από 500 γραμμάρια υδατικού 
διαλύματος NaOH 4%(w/w) προκειμένου η 
περιεκτικότητα του διαλύματος να γίνει  5%
(w/w);

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
Αραιώνουμε 200 mL υδατικού διαλύματος ζάχαρης περιεκτικότητας  5%(w/v), 
με προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 2 L. Να βρεθεί η περιεκτικότητα του 
αραιωμένου διαλύματος.

Λύση

Υπολογίζουμε τη μάζα της διαλ. Ουσίας στο αρχικό διάλυμα:

Στα 100 mL διαλύματος υπάρχουν 5 g ζάχαρης

Στα 200 mL   “                      “         x=;                     x=10g

H ίδια μάζα ζάχαρης θα υπάρχει και στα 2000 mL διαλύματος.

Στα 2000 mL διαλύματος υπάρχουν 10 g ζάχαρης

Στα 100  mL          “               “          x=;                  x=0,5 g

Άρα η περιεκτικότητα είναι  0,5%(w/v)

ΠΡΟΣΟΧΗ H αντίστροφη διαδικασία της αραίωσης , είναι η ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ. 
Στη διαδικασία αυτή αφαιρείται διαλύτης από το διάλυμα , συνήθως 
με εξάτμιση, οπότε σχηματίζεται πυκνότερο διάλυμα. Και πάλι τα mol 
της διαλυμένης ουσίας παραμένουν σταθερά.

Κατά την αραίωση, η ποσότητα 
της  διαλυμένης ουσίας μένει ίδια, 
απλά, μεταφέρεται σε μεγαλύτερο 
όγκο διαλύματος.
(Προφανώς η περιεκτικότητα  
ελαττώνεται)

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1.5. (δ) ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ

1.5.131.5.13   Όταν  αναμειχθούν 2 λίτρα 
διαλύματος ζάχαρης 5% (w/v) και 1 
λίτρο διαλύματος ζάχαρης 10%(w/v), το 
νέο διάλυμα θα έχει περιεκτικότητα: 

2%, 12%, 7,5%, 6,66%

1.5.1.5.1144   Αναμειγνύονται 200g  υδ. 
διαλύματος ΝaΟΗ  20%(w/w), με 400 g 
υδ. διαλύματος  ΝaOH 10%(w/w). Να 
βρεθεί η %(w/w) περιεκτικότητα του 
τελικού διαλύματος.

1.5.1.5.1155   Αναμειγνύουμε   δύο διαλύματα 
NaNO3 περιεκτικοτήτων  10%(w/v) και 
5%(w/v)  με αναλογία όγκων 1:2 
αντίστοιχα. Να υπολογισθεί η %(w/v)  
του νέου διαλύματος που θα παραχθεί.

1.5.16 Να υπολογισθεί η αναλογία μαζών 
με την οποία πρέπει να αναμείξουμε δύο 
διαλύματα ζάχαρης περιεκτικοτήτων α%
(w/w) και 4α%(w/w) για να 
παρασκευασθεί διάλυμα 2α%(w/w).

  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
Αναμειγνύουμε 200mL διαλύματος ΚΟΗ 2%(w/v) με 300mL διαλύματος ΚΟΗ 
4 %(w/v). Να υπολογισθεί η %(w/v)  περιεκτικότητα του διαλύματος που θα 
σχηματισθεί. Λύση

Υπολογίζουμε τη μάζα της διαλυμένης ► Στα 100 mL δ/τος υπάρχουν 2g ΚΟΗ

ουσίας στο πρώτο διάλυμα                     στα 200 mL     “         “        x=;    (x=4g)

Υπολογίζουμε τη μάζα της διαλυμένης ► Στα 100 mL δ/τος υπάρχουν 4g ΚΟΗ
ουσίας στο δεύτερο διάλυμα                     στα 300 mL     “         “      ψ=;    (ψ=12g)

Στο τελικό διάλυμα θα έχουμε:              ► Στα 500 mL δ/τος υπάρχουν 16g KOH
                     στα 100 mL    “         “      z=; (z=3,2g)

Επομένως το τελικό διάλυμα θα έχει περιεκτικότητα 3,2%(w/v)

Κατά την ανάμειξη δύο διαλυμάτων 
της ίδιας ουσίας , το νέο διάλυμα θα 
περιέχει το άθροισμα των μαζών της 
διαλ. ουσίας που υπάρχουν στα 
διαλύματα που αναμειγνύονται.

Ισχύει δηλαδή για την διαλ. ουσία 
η σχέση:

mολ=m1+m2  

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΑΝΟΗΣΗΣ
1.5 (ε) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

4.5.4.5.116 6   Nα υπολογισθεί η 
περιεκτικότητα %(w/v)  διαλύματος 
άλατος 20%(w/w)  και πυκνότητας 
1,2g/mL   

4.5.4.5.1177  Nα υπολογισθεί η περιεκτικότητα 
%(w/w)  διαλύματος ζάχαρης 10%(w/v)  
και  πυκνότητας 1,1g/mL   

  

Από την %(w/w)  στην %(w/v): Θα χρειασθεί μέσω της 
πυκνότητας να περάσουμε από τη μάζα του διαλύματος στον όγκο. 
Στη συνέχεια με αναλογική κατάστρωση θα υπολογίσουμε τη %
(w/v) περιεκτικότητα. (Το ίδιο μπορεί να γίνει και αντίστροφα, δηλ. 
από την %(w/v), να υπολογίσουμε την %(w/w) περιεκτικότητα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Nα υπολογισθεί η περιεκτικότητα %(w/v)  διαλύματος 
NaOH 8%(w/w)  και πυκνότητας 1,1g/mL   

 Λύση               

8%(w/w)  σημαίνει ότι υπάρχουν 8 g NaOH  σε 100 g διαλύματος. 

Από τη πυκνότητα βρίσκω πόσα mL  είναι τα 100 g διαλύματος.  d=m/V  =>

V=m/d =>V=100g/1,1g/mL=90,9 mL διαλύματος. Επομένως:

Σε 90,9 mL  διαλύματος υπάρχουν 8 g NaOH

Σε 100 mL        «                 «        χ;=8,8 g NaOH  Άρα: 8,8 %(w/v)

ΧΗΜΕΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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