Ενδεικτική απάντηση
2.1.

α) Σωστή.
Με αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η διαλυτότητα των στερεών στο νερό. Άρα,
στην ίδια ποσότητα πιο ζεστού νερού διαλύεται μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης.
β) Λανθασμένη.
Αφού περιέχει ένα πρωτόνιο περισσότερο από τα ηλεκτρόνια πρόκειται για κατιόν με
φορτίο +1.
2.2.

α) Zn(ΟH)2(s) + 2HI(aq) → ZnΙ2(aq) + 2H2Ο(l)
β) 2AgNO3(aq) + Cal2(aq) →2AgΙ↓ + Ca(NO3)2(aq)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα ιωδιούχου αργύρου AgΙ.
γ) Cl2(g) + Nal(aq) →2NaCl(aq) + l2(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το χλώριο Cl2
είναι δραστικότερο αμέταλλο από το ιώδιο l2.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Cl2(g) + 2HBr(aq) → 2HCl(aq) + Br2(l)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το χλώριο Cl2
είναι δραστικότερο αμέταλλο από το βρώμιο Βr2.
β) AgNO3(aq) + NaBr(aq) → AgBr↓+ NaNO3(aq)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα βρωμιούχου αργύρου AgBr.
γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4↓ + 2H2O(l).
2.2.
α) Λανθασμένη
Θα πρέπει η χημική ουσία να είναι αέρια στις συνθήκες αυτές.
β) Σωστή
17Χ: Κ(2) L(8) M(7)
19Ψ: Κ(2) L(8) M(8) N(1)
Το Χ έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, άρα είναι δραστικό αμέταλλο
(αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου.
Το Ψ έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, άρα είναι δραστικό μέταλλο
(αλκάλιο) και έχει την τάση να δώσει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου.
Όταν τα δύο άτομα πλησιάσουν το Ψ δίνει ένα ηλεκτρόνιο στο Χ, οπότε σχηματίζονται
τα ιόντα 17Χ-: Κ(2) L(8) M(8) και 19Ψ+: Κ(2) L(8) M(8). Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ
τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που συνιστούν τον ιοντικό δεσμό.
γ) Λανθασμένη.
Ένα μείγμα μπορεί να είναι και ομογενές.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) Λανθασμένη
Θα πρέπει η χημική ουσία να είναι αέρια στις συνθήκες αυτές.
β) Σωστή
Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες P, T περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων (Νόμος
Avogandro).
γ) Σωστή
Mr(O2) = 2Αr(O) =2.16 = 32.
Γνωρίζουμε ότι 1 mol μορίων ουσίας περιέχει NA μόρια και έχει μάζα Mr g, επομένως 1
mol μορίων O2 έχει μάζα 32 g.
2.2
α) 2HCl(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(l)
β) 2HCl(aq) + Na2S(aq) → 2ΝaCl (aq) + H2S↑
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέριο υδρόθειο H2S.
γ) 2HCl(aq) + F2(g) →) 2HF(aq) + Cl2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το φθόριο F2
είναι δραστικότερο αμέταλλο από το χλώριο Cl2.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Σωστή η iii.
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β) Είναι αλογόνο οπότε ανήκει στη 17η (VIIA) ομάδα και έχει 7 ηλεκτρόνια στην
εξωτερική του στιβάδα. Ανήκει στην 3η περίοδο, άρα έχει ηλεκτρόνια στις στιβάδες K, L
και M. Επειδή οι εσωτερικές του στιβάδες πρέπει να είναι συμπληρωμένες έχει
συνολική ηλεκτρονιακή δομή Κ(2) L(8) Μ(7). Το άτομο του στοιχείου έχει 17 ηλεκτρόνια
και είναι ουδέτερο, άρα έχει 17 πρωτόνια στον πυρήνα, συνεπώς ο ατομικός αριθμός
του X είναι Ζ = 17.
6

2.2.
α) Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(l)
β) Zn(s) + 2AgNO3(aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ο ψευδάργυρος
Zn είναι δραστικότερο μέταλλο από τον άργυρο Ag.
γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3↓
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα ανθρακικού ασβεστίου CaCO3.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) Σωστή.
Το άτομο του 19Κ έχει 19 πρωτόνια, άρα και 19 ηλεκτρόνια. Το κατιόν 19Κ+ έχει χάσει ένα
ηλεκτρόνιο, άρα έχει 18 ηλεκτρόνια.
Το άτομο του 17Cl έχει 17 πρωτόνια, άρα και 17 ηλεκτρόνια. Το ανιόν 17Cl- έχει πάρει ένα
ηλεκτρόνιο, άρα έχει 18 ηλεκτρόνια.
β) Σωστή
5 mol Η2Ο αντιστοιχούν σε 5ΝΑ μόρια Η2Ο. Κάθε μόριο νερού περιέχει 2 άτομα Η, άρα
τα 5 mol Η2Ο περιέχουν 2.5ΝΑ = 10ΝΑ άτομα Η, συνεπώς 10 mol ατόμων Η.
γ) Λανθασμένη.
Ο Α.Ο. του οξυγόνου είναι -2 και του υδρογόνου +1 (επειδή ενώνεται με αμέταλλα
στοιχεία). Για το μόριο του θειώδους οξέος (H2SO3) προκύπτει η εξίσωση
H2
S
O3
(+1).2 + x.1 + (-2).3 = 0 ⇒ 2 + x – 6 = 0 ⇒ x = 4.
2.1.

α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3↓ + 2NaNO3(aq)
β) Cl2(g) + 2HBr(aq) → Βr2(l) + 2HCl(aq)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το χλώριο Cl2
είναι δραστικότερο αμέταλλο από το βρώμιο Βr2.
γ) (NH4)2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2NH3↑+ 2H2O(l)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέρια αμμωνία ΝH3.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Στο ζεύγος (ii).
Προσδιορίζουμε την ηλεκτρονιακή δομή κάθε στοιχείου
i) 11Na: Κ(2) L(8) M(1) ανήκει στην 3η περίοδο
η
3Li: Κ(2) L(1) ανήκει στη 2 περίοδο
ii) 11Na: Κ(2) L(8) M(1) ανήκει στην 3η περίοδο
η
18Αr: Κ(2) L(8) M(8) ανήκει στην 3 περίοδο
β)

i) F2(g) + 2NaI(aq) → Ι2(s) + 2NaF(aq)
ii) Ca(OH)2(aq) + 2HNΟ3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2H2O(l)

2.2.
α)
(1) CaCO3, ανθρακικό ασβέστιο
(2) CaΒr2, βρωμιούχο ασβέστιο
(3) Ca(ΟΗ)2, υδροξείδιο του ασβεστίου
β)
i) Λανθασμένη
Το 12Mg2+ είναι κατιόν, άρα σχηματίζεται από το 12Mg με αποβολή 2 ηλεκτρονίων.
ii) Σωστή.
O Α.Ο. του οξυγόνου είναι -2. Για το υπερμαγγανικό ανιόν προκύπτει η εξίσωση:
Mn
O4 -1 (το φορτίο του ιόντος)
x.1 + (-2).4 = -1 ⇒ x - 8 = -1 ⇒ x = 7.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.

α) 11Na: K(2) L(8) M(1)
9F: K(2) L(7)
β) Ιοντικός
Το νάτριο είναι δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και έχει την τάση να δώσει 1 ηλεκτρόνιο για
να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το φθόριο είναι δραστικό αμέταλλο (αλογόνο)
και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Όταν
τα δύο άτομα πλησιάσουν το νάτριο δίνει ένα ηλεκτρόνιο στο φθόριο, οπότε
σχηματίζονται τα ιόντα 11Na+: K(2) L(8) και 9F-: K(2) L(8). Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ
τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που συνιστούν τον ιοντικό δεσμό.
2.2.

α) Cl2(g) + FeBr2(aq) → Br2(l) + FeCl2(aq)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το χλώριο Cl2
είναι δραστικότερο αμέταλλο από το βρώμιο Βr2.
β) Fe(OH)3(s) + 3HCl(aq) → FeCl3(aq) + 3H2O(l)
γ) Na2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) → 2NaOH(aq) + CaSO4↓
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα θειικού ασβεστίου CaSO4.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α) Στο ζεύγος (β).
α) 18Ar: K(2) L(8) M(8) ανήκει στην 3η περίοδο και στην VIIIA (18η) ομάδα
η
η
13Al: K(2) L(8) M(3) ανήκει στην 3 περίοδο και στην IIIA (13 ) ομάδα
β) 18Ar: K(2) L(8) M(8) ανήκει στην 3η περίοδο και στην VIIIA (18η) ομάδα
η
η
2He: K(2) ανήκει στην 1 περίοδο και στην VIIIA (18 ) ομάδα
Παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια
ομάδα, επομένως τα στοιχεία 18Ar και 2He που ανήκουν στη VIIIA ομάδα (ομάδα
ευγενών αερίων).
Β)
α) Σωστή
Για το νιτρικό ιόν ισχύει:
Ν
Ο3 -1 (το φορτίο του ιόντος)
1.x + 3(-2) = -1 ⇒ x - 6 = -1 ⇒ x = 5.
β) Λανθασμένη.
Το 17Cl: K(2) L(8) M(7) ανήκει μεν στην 17η ομάδα, όμως έχει ηλεκτρόνια στις τρεις
πρώτες στιβάδες, άρα βρίσκεται στην 3η και όχι στην 4η περίοδο του Περιοδικού
Πίνακα.
2.2.
α) Zn(s) + 2ΑgΝO3(aq) → Zn(ΝO3)2(aq) + 2Αg(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μέταλλων, η οποία γίνεται γιατί
ο ψευδάργυρος Zn είναι δραστικότερο μέταλλο από τον άργυρο Ag.
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) 2ΗBr(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaBr(aq) + Η2O(l) + CΟ2↑
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO2.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α)
Για το στοιχείο:
έχουμε:
A = μαζικός αριθμός = πρωτόνια + νετρόνια = 19 + 20 =39 και
: Κ(2) L(8) Μ(8) Ν(1), συνεπώς
ΣΤΙΒΑΔΕΣ

X

A

νετρόνια

K

L

M

N

39

20

2

8

8

1

β) Ιοντικός
Το Χ είναι δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και έχει την τάση να δώσει 1 ηλεκτρόνιο για να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το φθόριο (9F: K(2) L(7)) είναι δραστικό αμέταλλο
(αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου. Όταν τα δύο άτομα πλησιάσουν το X δίνει ένα ηλεκτρόνιο στο φθόριο, οπότε
σχηματίζονται τα ιόντα 19X+: K(2) L(8) M(8) και 9F-: K(2) L(8). Τα ιόντα αυτά έλκονται
μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που συνιστούν τον ιοντικό δεσμό.
2.2.
α) Br2(l) + 2KI(aq) → I2(s) + 2KBr(aq), απλής αντικατάστασης
β) NaOH(aq) + HNO3(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l), εξουδετέρωσης
γ) CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3↓ + 2NaCl(aq), διπλής αντικατάστασης
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α) Στο ζεύγος (β)
α) 7N: K(2) L(5) και
15P: K(2) L(8) M(5)
β) 4Be: K(2) L(2) και
7N: K(2) L(5)
Όπως φαίνεται από την ηλεκτρονιακή δομή το 4Be και το 7Ν ανήκουν και τα δύο στη 2η
περίοδο.
Β)
α) Cl2(g) + 2NaI(aq) → Ι2(s) + 2NaCl(aq)
β) BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + 2AgCl↓
2.2.
Α)
(1) AlCl3, χλωριούχο αργίλιο
(2) Al2(CΟ3)3, ανθρακικό αργίλιο
(3) Al(ΟΗ)3, υδροξείδιο του αργιλίου
Β)
α) Σωστή.
Για να προκύψει κατιόν με φορτίο +3 πρέπει το ουδέτερο άτομο να αποβάλει 3
ηλεκτρόνια.
β) Λανθασμένη
Σε 4 mol K2CO3 περιέχονται συνολικά 4NA “μόρια” που το καθένα τους περιέχει 3 άτομα
O. Συνεπώς τα 4ΝΑ “μόρια” K2CO3 περιέχουν 12ΝΑ άτομα οξυγόνου.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → CaCO3↓ + 2NaCl(aq), διπλή αντικατάσταση
β) Br2(l) + Na2S(aq) → S(s) + 2NaBr(aq), απλή αντικατάσταση
γ) Ζn(ΟΗ)2(S) + 2HNO3(aq) → Ζn(NO3)2(aq) + 2H2O(l), εξουδετέρωση
2.2.
α) Το στοιχείο Α ανήκει στην ΙΑ ομάδα, οπότε έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική
του στιβάδα. Ανήκει στην 3η περίοδο, συνεπώς έχει ηλεκτρόνια στις τρεις πρώτες
στιβάδες. Άρα, έχει ηλεκτρονιακή δομή Α: K(2) L(8) M(1). Το άτομο έχει 11
ηλεκτρόνια, άρα θα έχει 11 πρωτόνια στον πυρήνα και ατομικό αριθμό Ζ = 11.
β) Το 11Α: K(2) L(8) M(1) είναι δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και έχει την τάση να
δώσει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το φθόριο 9F: K(2)
L(7) είναι δραστικό αμέταλλο (αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για
να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Όταν τα δύο άτομα πλησιάσουν το A δίνει ένα
ηλεκτρόνιο στο φθόριο, οπότε σχηματίζονται τα ιόντα 11A+: K(2) L(8) και 9F-: K(2) L(8).
Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που
συνιστούν τον ιοντικό δεσμό. H σχηματιζόμενη ένωση είναι, προφανώς, ιοντική με
χημικό τύπο ΑF.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1. α)
Στοιχείο
X
Y
Z

Ατομικός
αριθμός
11
9
19

Κ

L

M

2
2
2

8
7
8

1
8

N

1

β) Ναι.
Τα στοιχεία Χ και Ζ έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα,
άρα έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες.
2.2.
Α)
α) Ca(OH)2(aq) + 2ΝΗ4ΝO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2ΝΗ3↑+ 2Η2Ο(Ι)
β) Ca(OH)2 , υδροξείδιο του ασβεστίου
ΝΗ4ΝΟ3, νιτρικό αμμώνιο
Ca(NO3)2, νιτρικό ασβέστιο
ΝΗ3,
αμμωνία
Β)
α) Zn(s) + 2HI(aq) → ZnI2(aq) + H2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ο
ψευδάργυρος Ζn είναι δραστικότερος από το υδρογόνο.
β) Mg(s) + FeCl2(aq) → Fe(s) + MgCl2(aq)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το μαγνήσιο
Mg είναι δραστικότερο μέταλλο από τον σίδηρο Fe.

12 / 431

Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Λανθασμένη.
Σε μια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής
στιβάδας αυξάνεται καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά.
β) Σωστή.
Έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό (Ζ = 6) και διαφορετικό μαζικό αριθμό (12 και 14).
γ) Σωστή.
Το κάλιο (19Κ+: K(2) L(8) Μ(8) Ν(1)) είναι δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και έχει την τάση
να δώσει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το φθόριο F: K(2)
L(7) είναι δραστικό αμέταλλο (αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Όταν τα δύο άτομα πλησιάσουν το κάλιο δίνει ένα
ηλεκτρόνιο στο φθόριο, οπότε σχηματίζονται τα ιόντα 19Κ+: K(2) L(8) Μ(8) και 9F-: K(2)
L(8). Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που
συνιστούν τον ιοντικό δεσμό. Συνεπώς, η μεταξύ τους ένωση είναι ιοντική.
2.2.
Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω
χημικών αντιδράσεων που γίνονται όλες.
α) 2NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCl2(aq) + 2NH3↑ + 2H2O(l)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέρια NH3.
β) Fe(NO3)3(aq) + 3KOH(aq) → Fe(OH)3↓ + 3KNO3 (aq)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα υδροξειδίου του σιδήρου Fe(OH)3.
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Λανθασμένη.
Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα έχουν τον ίδιο
αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα (εξαίρεση αποτελεί το He που ενώ έχει
2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα ανήκει στην VIIIA ομάδα).
β) Λανθασμένη
Στα ιοντικά στερεά οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις κρατούν τα ιόντα δεσμευμένα στις
θέσεις τους στο κρυσταλλικό πλέγμα. Ως εκ τούτου, η παρουσία διαφοράς δυναμικού δεν
μπορεί να τα θέσει σε κίνηση και δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
γ) Σωστή.
Έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό (Z = 11).
2.2.
α) Na2SO3(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + H2O(l) + SO2↑
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί απελευθερώνεται
αέριo διοξείδιο του θείου SΟ2.
β) FeS(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2S↑
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ο ψευδάργυρος Ζn
είναι δραστικότερος από το υδρογόνο.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α) Στο ζεύγος (β).
Προσδιορίζουμε την ηλεκτρονιακή δομή κάθε στοιχείου
α) 12Mg: Κ(2) L(8) M(2) ανήκει στη IIA (2η) ομάδα
η
8O: Κ(2) L(6) ανήκει στην VIA (16 ) ομάδα
β) 8O: Κ(2) L(6) ανήκει στην VIA (16η) ομάδα
η
16S: Κ(2) L(8) M(6) ανήκει στη VIA (16 ) ομάδα
Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα εμφανίζουν
παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες.
Β)
(1) Νa2S, θειούχο νάτριο
(2) NaNO3, νιτρικό νάτριο
(3) ΝaΟΗ, υδροξείδιο του νατρίου
2.2.
α) Mg(s) + 2HBr(aq) → MgΒr2(aq) + H2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μετάλλου και υδρογόνου οξέος,
η οποία γίνεται γιατί το μαγνήσιο Mg είναι δραστικότερο από το υδρογόνο.
β) KOH(aq) + HBr(aq) → KBr(aq) + H2O(l)
γ) FeCl2(aq) + K2S(aq) → FeS↓ + 2KCl(aq)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα θειούχου σιδήρου (ΙΙ) FeS.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α) Στο ζεύγος (β).
Προσδιορίζουμε την ηλεκτρονιακή δομή κάθε στοιχείου
α) 16S: Κ(2) L(8) M(6) ανήκει στη VIA (16η) ομάδα
η
17Cl: Κ(2) L(8) M(7) ανήκει στη VIIA (17 ) ομάδα
β) 17Cl: Κ(2) L(8) M(7) ανήκει στη VIIA (17η) ομάδα
η
9F: Κ(2) L(7) ανήκει στη VIIA (17 ) ομάδα
Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα εμφανίζουν
παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες.
Β)
(1) ZnCl2, χλωριούχος ψευδάργυρος
(2) Zn(NO3)2, νιτρικός ψευδάργυρος
(3) ZnS, θειούχος ψευδάργυρος
2.2.
α) 2HCI(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(l)
β) Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ο ψευδάργυρος
είναι δραστικότερο μέταλλο από το χαλκό Cu.
γ) K2S(aq) + 2HNO3(aq) → 2KNO3 (aq) + H2S↑
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέριo υδρόθειο Η2S.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Στο ζεύγος (β).
Προσδιορίζουμε την ηλεκτρονιακή δομή κάθε στοιχείου
i) 8Ο: K(2) L(6) ανήκει στη 2η περίοδο
η
16S: K(2) L(8) M(6) ανήκει στην 3 περίοδο
ii) 8Ο: K(2) L(6) ανήκει στην 2η περίοδο
η
10Ne: K(2) L(8) ανήκει στην 2 περίοδο
β)
i) F2(g) + 2KCl(aq) → 2ΚF(aq) + Cl2(g)
ii) Αl(OH)3(s) + 3HCl(aq) → ΑlCl3(aq) + 3H2O(l)
2.2.
α)
(1) NH4Cl, χλωριούχο αμμώνιο
(2) (NH4)2SO4, θειικό αμμώνιο
(3) NH4NO3, νιτρικό αμμώνιο
β)
i) Λανθασμένη.
Πρόκειται για κατιόν με φορτίο 2+, άρα προκύπτει όταν το άτομο του Mg αποβάλλει
δύο ηλεκτρόνια.
ii) Σωστή.
2 mol μοριακής ουσίας είναι ποσότητα ουσίας που περιέχει 2ΝΑ μόρια, ανεξαρτήτως
του είδους της μοριακής ουσίας.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Το
αποτελείται από
17 πρωτόνια,
17 ηλεκτρόνια και
35 – 17 = 18 νετρόνια.
Το ανιόν Cl- έχει προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο σε σχέση με το άτομο Cl, άρα αποτελείται
από 17 πρωτόνια, 18 ηλεκτρόνια και 18 νετρόνια.
β)
: Κ(2) L(8) M(8).
γ) Το κάλιο 19Κ+: K(2) L(8) Μ(8) Ν(1) είναι δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και έχει την τάση
να δώσει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το χλώριο Cl: K(2)
L(8) M(7) είναι δραστικό αμέταλλο (αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο
για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Όταν τα δύο άτομα πλησιάσουν το κάλιο δίνει
ένα ηλεκτρόνιο στο χλώριο, οπότε σχηματίζονται τα ιόντα 19Κ+: K(2) L(8) Μ(8) και 17Cl-:
K(2) L(8) M(8). Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις
Coulomb, που συνιστούν τον ιοντικό δεσμό. Συνεπώς, η μεταξύ τους ένωση είναι
ιοντική. Ο Χημικός Tύπος της μεταξύ τους ένωσης είναι ΚCl.
2.2.
α) Το H έχει αριθμό οξείδωσης +1 και το O έχει αριθμό οξείδωσης -2 , άρα έχουμε :
Η3
Ρ
O4
3.(+1) + 1.x + 4(-2) = 0 ⇒ x = 5.
β)
i) Cl2(g) + CaBr2(aq) → Br2(l) + CaCl2(aq)
ii) Al(OH)3(s) + 3HNO3(aq) → Al(NO3)3(aq) + 3H2O(l)
iii) K2SO3(aq) + 2HBr(aq) → 2KBr(aq) + H2O(l) + SO2↑
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α)
Για το στοιχείο:
έχουμε: πρωτόνια=20, ηλεκτρόνια = 20 και νετρόνια = 40-20 =20
με ηλεκτρονιακή δομή: Κ(2) L(8) Μ(8) Ν(2), συνεπώς,
ΣΤΙΒΑΔΕΣ

Ca

νετρόνια

K

L

M

N

20

2

8

8

2

β) Ιοντικός

Το 20Ca είναι δραστικό μέταλλο (αλκαλική γαία) και έχει την τάση να δώσει 2 ηλεκτρόνια
για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το φθόριο 9F: K(2) L(7) είναι δραστικό
αμέταλλο (αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή
ευγενούς αερίου. Όταν ένα άτομο Ca πλησιάσει δύο άτομα F τους δίνει από ένα
ηλεκτρόνιο, οπότε σχηματίζεται το κατιόν 20Ca+2: K(2) L(8) M(8) και δύο ανιόντα 9F-: K(2)
L(8). Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που
συνιστούν τον ιοντικό δεσμό (CaF2).
2.2.
α) Cl2(g) + 2NaBr(aq) → Br2(l) + 2NaCl(aq)

Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί το χλώριο Cl2 είναι
δραστικότερο αμέταλλο από το βρώμιο Br2.
β) Na2S(aq) + 2HBr(aq) → 2NaBr(aq) + H2S↑
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί απελευθερώνεται
αέριο υδρόθειο Η2S.
γ) Ca(OH)2(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaOH(aq) + CaCO3↓
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
A) Για το στοιχείο:
έχουμε: πρωτόνια=16, ηλεκτρόνια = 16 και νετρόνια = 32-16 =16
με ηλεκτρονιακή δομή Κ(2) L(8) Μ(6), συνεπώς,
Υποατομικά σωματίδια
ΣΤΙΒΑΔΕΣ

S

p

n

e

K

L

M

16

16

16

2

8

6

B) Ιοντικός
Το 19Κ: Κ(2) L(8) M(8) N(1) είναι δραστικό μέταλλο (αλκάλιο) και έχει την τάση να δώσει
1 ηλεκτρόνιo για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το 17Cl: Κ(2) L(8) M(7) είναι
δραστικό αμέταλλο (αλογόνο) και έχει την τάση να πάρει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει
δομή ευγενούς αερίου. Όταν ένα άτομο K πλησιάσει ένα άτομο F του δίνει ένα
ηλεκτρόνιο, οπότε σχηματίζονται τα ιόντα 19Κ+: K(2) L(8) M(8) και 17Cl-: K(2) L(8) M(8). Τα
ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, που συνιστούν
τον ιοντικό δεσμό.
2.2.
α) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μετάλλου και υδρογόνου
οξέος, η οποία γίνεται γιατί το μαγνήσιο Mg είναι δραστικότερο από το υδρογόνο του
οξέος.
β) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2↑
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ελευθερώνεται
αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO2.
γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4↓ + 2H2O(l)
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) χλώριο, 17Cl: (2, 8, 7) ή Κ(2), L(8), M(7)
νάτριο, 11Na: (2, 8, 1) ή Κ(2), L(8), M(1)
β) Στη χημική ένωση που σχηματίζεται μεταξύ Na και Cl ο δεσμός είναι ιοντικός.
Σχηματισμός του δεσμού: Το άτομο του νατρίου (Na) αποβάλλει ένα (1) ηλεκτρόνιο και
μετατρέπεται σε κατιόν Na+. Ένα άτομο χλωρίου (Cl) προσλαμβάνει ένα (1) ηλεκτρόνιο
και μετατρέπεται σε ανιόν Cl-. Τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα που σχηματίζονται
έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb σχηματίζοντας ιοντικό
δεσμό.
2.2
α) Cl2(g) + 2NaI(aq) → 2NaCl(aq) + I2(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ αμετάλλων στοιχείων. Η
αντίδραση γίνεται γιατί το χλώριο (Cl2) είναι δραστικότερο αμέταλλο από το ιώδιο
(I2).
β) Ba(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → BaCl2(aq) + 2H2O(l)
γ) KI(aq) + AgNO3(aq) → KNO3(aq) + AgI
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί σχηματίζεται
ίζημα (AgI).
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α)
i) Σωστή
ii) Λανθασμένη
iii) Λανθασμένη
iv) Λανθασμένη
β)
i)
11Na:

K(2), L(8), M(1)

3Li:

K(2), L(1)
17Cl: K(2), L(8), M(7)
ii)
11Na: ανήκει στην πρώτη ομάδα (IA) του Περιοδικού Πίνακα διότι έχει ένα ηλεκτρόνιο
στην εξωτερική του στιβάδα και στην τρίτη περίοδο του Περιοδικού Πίνακα διότι τα
ηλεκτρόνιά του είναι κατανεμημένα στις τρεις πρώτες στιβάδες.
3Li: ανήκει στην πρώτη ομάδα (IA) του Περιοδικού Πίνακα διότι έχει ένα ηλεκτρόνιο
στην εξωτερική του στιβάδα και στη δεύτερη περίοδο του Περιοδικού Πίνακα διότι τα
ηλεκτρόνιά του είναι κατανεμημένα στις δύο πρώτες στιβάδες.
17Cl: ανήκει στην ομάδα VIIA του Περιοδικού Πίνακα διότι έχει επτά ηλεκτρόνια στην
εξωτερική του στιβάδα και στην τρίτη περίοδο του Περιοδικού Πίνακα διότι τα
ηλεκτρόνιά του είναι κατανεμημένα στις τρεις πρώτες στιβάδες.
2.2
α) (NH4)2CO3(aq) + 2NaOH(aq)→ Na2CO3(aq) + 2NH3 + 2H2O(l)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί σχηματίζεται
αέριο (NH3).
β)Ca(OH)2(aq) + 2 HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(l)
γ) Mg(s) + ZnCl2(aq) →MgCl2 + Zn(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μετάλλων. Η αντίδραση γίνεται
γιατί το μαγνήσιο (Mg) είναι δραστικότερο μέταλλο από τον ψευδάργυρο (Zn).
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α)
HNO3: νιτρικό οξύ
CaSO4: θειϊκό ασβέστιο
NaI: ιωδιούχο νάτριο
KOH: υδροξείδιο του καλίου
CO2: διοξείδιο του άνθρακα
HCl: υδροχλώριο
β)
Οι αριθμοί οξείδωσης για το υδρογόνο είναι +1 και για το οξυγόνο είναι -2.
Επομένως:
PH3: x+3·(+1)=0 x=-3
H3PO3: 3·(+1)+x+3·(-2)=0 x=+3
2.2
α) Cl2(g) + 2KI(aq) → 2ΚCl(aq) + Ι2(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ αμέταλλων στοιχείων. Η
αντίδραση γίνεται γιατί το χλώριο (Cl2) είναι δραστικότερο αμέταλλο από το ιώδιο (Ι2).
β) K2SO3(aq) + 2HBr(aq) → 2ΚBr(aq) + H2O(l) + SO2
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέριο (SO2).
γ) HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α)
12Mg: (2, 8,2) ή Κ(2), L(8), M(2)
9F: (2, 7) ή Κ(2), L(7)
β) 12Mg: ανήκει στη δεύτερη ομάδα (ΙΙΑ) του Περιοδικού Πίνακα διότι έχει δύο
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και στην τρίτη περίοδο του Περιοδικού Πίνακα
διότι τα ηλεκτρόνιά του είναι κατανεμημένα στις τρεις πρώτες στιβάδες.
9F: ανήκει στην ομάδα VIIA του Περιοδικού Πίνακα διότι έχει επτά ηλεκτρόνια στην
εξωτερική του στιβάδα και στην δεύτερη περίοδο του Περιοδικού Πίνακα διότι τα
ηλεκτρόνιά του είναι κατανεμημένα στις δύο πρώτες στιβάδες.
γ)
12Mg: μέταλλο
9F: αμέταλλο
δ) Ο δεσμός ανάμεσα στο μαγνήσιο (Mg) και το φθόριο (F) είναι ιοντικός.
2.2
α) Mg(s)+ 2HBr(aq) → MgBr2(aq) +H2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης υδρογόνου από μέταλλο. Η αντίδραση
γίνεται γιατί το μαγνήσιο (Mg) είναι μέταλλο δραστικότερο από το υδρογόνο του οξέος.
β) KOH(aq) + HCl(aq)→ ΚCl(aq) + H2Ο(l)
γ) Na2CO3(aq) + 2HBr(aq) →2NaBr(aq) + H2Ο(l) + CO2
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
απελευθερώνεται αέριο (CO2).
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) Οι αριθμοί οξείδωσης για το υδρογόνο είναι +1 και για το οξυγόνο είναι -2.
Επομένως:
i) ΗΝΟ3: 1· (+1) + 1·x+ 3·(-2)= 0 x = +5
ii) ΝΗ3: x + 3·(+1 )= 0 x = -3
β) Χλωριούχο αμμώνιο: NH4Cl
Υδροξείδιο του ασβεστίου: Ca(OH)2
Οξείδιο του νατρίου: Na2O
2.2
α) H2SO4(aq) + 2ΝaΟΗ(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
β) I2(s) + 2H2S(aq) → 2HI(aq) + 2S(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ αμετάλλων στοιχείων. Η
αντίδραση γίνεται γιατί το ιώδιο (I2) είναι δραστικότερο αμέταλλο από το θείο (S).
γ) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl + NaNO3(aq)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί σχηματίζεται
ίζημα(AgCl).
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α)
Ο αριθμός οξείδωσης για το οξυγόνο είναι -2. Επομένως:
SO32—: x+3·(-2)=-2  x = +4
β)
ανθρακικό ασβέστιο: CaCO3
υδροχλώριο: HCl
υδροξείδιο του μαγνησίου: Mg(OH)2
οξείδιο του νατρίου: Na2O
2.2
α) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης υδρογόνου από μέταλλο. Η αντίδραση
γίνεται γιατί το μαγνήσιο (Mg) είναι μέταλλο δραστικότερο από το υδρογόνο.
β) BaCO3(s) + H2SO4(aq) → BaSO4 + H2O(l) + CO2
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί σχηματίζεται
ίζημα (BaSO4) και απελευθερώνεται αέριο (CO2).
γ) NaOH(aq) + HNO3(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Zn(s) + 2HBr(aq) → ZnBr2(aq) + H2(g)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς ο Zn βρίσκεται πιο
αριστερά από το Η2 στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
β) 3NaOH(aq) + H3PO4(aq) → Na3PO4(aq) + 3H2O(l)
• Η συγκεκριμένη αντίδραση (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται καθώς σχηματίζεται
η ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση νερό.
γ) BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq) → Ba(NO3) 2(aq) + 2AgCl↓
2.2.
α) Η ηλεκτρονιακή κατανομή του στοιχείου Σ σε στιβάδες είναι: 17Σ (2,8,7).
β) Το άτομο του Σ έχει ηλεκτρόνια στις 3 πρώτες στιβάδες οπότε ανήκει στην 3 η περίοδο
του περιοδικού πίνακα. Επίσης, το άτομο του Σ έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά
ηλεκτρόνια. Άρα, βρίσκεται στην 17η ομάδα (VIIA) του περιοδικού πίνακα, δηλαδή την
ομάδα των αλογόνων.
γ) Το άτομο Σ έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο, ώστε να αποκτήσει σταθερή
ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς αερίου. Το άτομο Σ έχει στην εξωτερική του στιβάδα ένα
μονήρες ηλεκτρόνιο, οπότε κάθε άτομο Σ συνεισφέρει από ένα μονήρες ηλεκτρόνιο και
δημιουργείται ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων, δηλαδή ένας απλός ομοιοπολικός δεσμός.
Συνεπώς ο χημικός τύπος του μορίου του στοιχείου Σ είναι: Σ 2.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α)

στοιχείο

ατομικός
αριθμός

Ar

18

στιβάδες

Περίοδος Π. Π.

K

L

M

N

2

8

8

-

3η

Ομάδα Π. Π.

18η (VIIIA)

2η (ΙΙΑ)
β) Το χημικό στοιχείο Ar είναι ένα ευγενές αέριο, καθώς ανήκει στην 18η (VIIIA) ομάδα του
περιοδικού πίνακα.
Ca

20

2

8

8

2

4η

2.2.
Α) CaCO3(s) + 2HNO3(aq) → Ca(NO3) 2(aq) + CO2↑ + H2O (l)
CaCO3
−
Ανθρακικό ασβέστιο
HNO3
−
Νιτρικό οξύ
Ca(NO3) 2
−
Νιτρικό ασβέστιο
CO2
−
Διοξείδιο του άνθρακα
Β)
α) 2Al(s) + 6HBr(aq) → 2AlBr3(aq) + 3H2(g)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το Al βρίσκεται πιο
αριστερά από το Η2 στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
β) 2KOH(aq) + ZnCl2(aq) → 2KCl(aq) + Zn(OH) 2↓
• Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το Zn(OH) 2 είναι
δυσδιάλυτη ουσία στο νερό, οπότε καταβυθίζεται ως ίζημα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α)
α) Εφόσον βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, έχει ηλεκτρόνια μόνο
στις τρεις πρώτες στιβάδες. Εφόσον βρίσκεται στην 1 η (ΙΑ) ομάδα του περιοδικού
πίνακα, έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα. Συνεπώς, το στοιχείο Χ έχει
ηλεκτρονιακή δομή (2,8,1). Επομένως ο ατομικός αριθμός του στοιχείου αυτού
είναι Ζ=11.
β) Το στοιχείο Χ με αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή
δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του Χ (Χ → Χ+ + e-). Η ηλεκτρονιακή
δομή του ατόμου του χλωρίου είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου
που αποβάλλει το Χ, το άτομο του χλωρίου αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το ανιόν του χλωρίου: Cl + e- → Cl-. Συνεπώς το
στοιχείο Χ θα ενωθεί με το Cl με ιοντικό δεσμό.
Β)
α) Ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου είναι
ιοντικός.
β) Ο δεσμός που δημιουργείται με τη αμοιβαία συνεισφορά μονήρων ηλεκτρονίων
είναι ομοιοπολικός.
2.2.
α) AgNO3(aq) + HBr(aq) → AgBr↓ + HNO3(aq)
• Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς o AgBr που
παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως ίζημα.
β) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
γ) KOH(aq) + HNO3(aq) → KNO3(aq) + H2O(l)
• Η συγκεκριμένη αντίδραση (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται καθώς
σχηματίζεται η ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση νερό.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Επειδή ο ατομικός αριθμός του καλίου είναι 19, συμπεραίνουμε ότι έχει 19 πρωτόνια
στον πυρήνα του. Το συγκεκριμένο ιόν έχει φορτίο +1 οπότε ο αριθμός των πρωτονίων
είναι κατά 1 μεγαλύτερος από τον αριθμό των ηλεκτρονίων. Δηλαδή έχει 18 ηλεκτρόνια. Ο
μαζικός αριθμός είναι ίσος με 39, άρα στον πυρήνα υπάρχουν 39 νουκλεόνια (πρωτόνια
και νετρόνια μαζί). Άρα στον πυρήνα του υπάρχουν 20 νετρόνια.
Οπότε στο ιόν του καλίου (

39 +
19Κ )

υπάρχουν:

• 19 πρωτόνια
• 18 ηλεκτρόνια
• 20 νετρόνια
+
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το ιόν του καλίου ( 39
19Κ ) είναι: (2,8,8).
γ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 19Κ είναι: (2,8,8,1). Με
αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου.
Έτσι προκύπτει το κατιόν του καλίου (Κ → Κ+ + e -). Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του
φθορίου ( 9F) είναι: (2,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το Κ, το
άτομο του φθορίου αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το
ανιόν του φθορίου ( F + e - → F-). Συνεπώς το στοιχείο 19Κ θα ενωθεί με το 9F με ιοντικό
δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο KF.
2.2.
A)
α) Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)
β) CaCO3(s) + 2HBr(aq) → CaBr2(aq) + CO2↑ + H2O(l)
B)
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα, τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη της
στιβάδας. Δηλαδή, ισχύει ότι: EK < EL.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το φθόριο ( 9F) είναι: (2,7). Το άτομο του
φθορίου έχει ηλεκτρόνια στις δύο πρώτες στιβάδες οπότε ανήκει στη 2η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα. Επίσης το άτομο του φθορίου έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά
ηλεκτρόνια. Άρα βρίσκεται στην 17η (VIIA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα δηλαδή, στην
ομάδα των αλογόνων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Ba(OH) 2(aq) + 2HNO3(aq) → Ba(NO3) 2(aq) + 2H2O(l)
β) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το Mg
βρίσκεται πιο αριστερά από το Η2 στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
γ) AgNO3(aq) + KI(aq) → AgI↓ + KNO3(aq)
• Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς ο AgI που
παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως ίζημα.
2.2.
A)
α) Επειδή το στοιχείο Χ ανήκει στη 1η (ΙΑ) ομάδα του περιοδικού πίνακα έχει ένα
ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα. Επίσης επειδή ανήκει στη 2η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα, έχει ηλεκτρόνια στις δύο πρώτες στιβάδες. Συνεπώς η κατανομή
των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο Χ είναι: (2,1). Παρατηρούμε ότι το
άθροισμα των ηλεκτρονίων του είναι 3. Σε ένα άτομο ο αριθμός ηλεκτρονίων είναι ίσος
με τον αριθμό των πρωτονίων. Συνεπώς ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ είναι ίσος
με 3.
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 3Χ είναι: (2,1). Με αποβολή
του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι
προκύπτει το κατιόν του Χ (Χ → Χ+ + e -). Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του φθορίου
( 9F) είναι: (2,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το X, το άτομο του
φθορίου αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το ανιόν
του φθορίου ( F + e - → F─). Συνεπώς το στοιχείο 3Χ θα ενωθεί με το 9F με ιοντικό δεσμό
και θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο ΧF.
Β)
Χημικός τύπος

Όνομα

α

H3PO4

Φωσφορικό οξύ

β

MgBr2

Βρωμιούχο μαγνήσιο
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από τα αριστερά προς τα
δεξιά.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του νατρίου είναι: 11Na (2,8,1) ενώ η ηλεκτρονιακή
δομή του ατόμου του καλίου είναι: 19Κ (2,8,8,1). Η απόσταση του ηλεκτρονίου
σθένους του νατρίου (11Na) από τον πυρήνα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του
ατόμου του καλίου (19Κ). Συνεπώς το 11Na αποβάλλει δυσκολότερα ηλεκτρόνια από
το κάλιο (19Κ).
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του νατρίου είναι: 11Na (2,8,1). Παρατηρούμε ότι
έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα οπότε, ανήκει στην 1η (ΙΑ) ομάδα
του περιοδικού πίνακα και είναι ένα μέταλλο. Για να σχηματιστούν όμως
ομοιοπολικές ενώσεις πρέπει να συνδεθούν αμέταλλα.
2.2.
α) (NH4)2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → 2NH3↑ + Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
• Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς η ΝΗ3 που
παράγεται εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστημα.
β) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O(l)
γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4↓ + 2H2O(l)
• Η αντίδραση (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται καθώς σχηματίζεται Η2Ο η
οποία είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Στο ποτήρι (Β) περιέχεται ο μισός όγκος του διαλύματος (50 mL) που είχε το ποτήρι
(Α) και η μισή ποσότητα αλατιού. Συνεπώς η περιεκτικότητα του διαλύματος σε
αλάτι παραμένει σταθερή και ίση με 10 % w/w.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα στοιχεία της 13ης (ΙΙΙΑ) ομάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τρία ηλεκτρόνια στην
εξωτερική τους στιβάδα και όχι τρεις ηλεκτρονιακές στιβάδες.
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
H σχετική μοριακή μάζα (Mr ) στοιχείου ισούται με το γινόμενο της σχετικής ατομικής
μάζας (Ar ) επί την ατομικότητα του στοιχείου. Δηλαδή Mr = x∙Ar (όπου x είναι η
ατομικότητα στοιχείου).
Mr = x∙Ar
x=

𝑀r
𝐴r

=

124
31

=4

2.2.

α) Cu(NO3) 2(aq) + Na2S(aq) → CuS↓ + 2NaNO3(aq)
β) FeCl2(aq) + K2S(aq) → FeS↓ + 2KCl(aq)
• Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο FeS που
παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως
ίζημα.
γ) Cl2(g) + H2S (aq) → 2HCl(g) + S(s)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το Cl2 βρίσκεται
πιο αριστερά από το S στη σειρά δραστικότητα των αμετάλλων. Συνεπώς το Cl2
είναι δραστικότερο αμέταλλο από το S.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
+
α) Στο ιόν του νατρίου ( 23
11Νa ) υπάρχουν:

• 11 πρωτόνια
• 10 ηλεκτρόνια
• 12 νετρόνια
+
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το ιόν του νατρίου ( 23
11Na ) είναι: (2,8).
γ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 11Na είναι: (2,8,1). Με

αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου.
Έτσι προκύπτει το κατιόν του νατρίου (Na → Na+ + e -). Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου
του φθορίου ( 9F) είναι: (2,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το
νάτριο, το άτομο του φθορίου αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι
προκύπτει το ανιόν του φθορίου ( F + e - → F-). Συνεπώς το στοιχείο 11Νa θα ενωθεί με το
9F με ιοντικό δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο NaF.
2.2.
A)

α) 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
β) NaOH(aq) + HBr(aq) → NaBr(aq) + H2O(l)
Β)
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα, τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη της
στιβάδας.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου χλωρίου είναι: 17Cl (2,8,7). Επειδή, το άτομο του
χλωρίου έχει ηλεκτρόνια στις τρεις πρώτες στιβάδες, συμπεραίνουμε ότι ανήκει στην 3η
περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Στο 1 μόριο γλυκόζης C6H12O6 περιέχονται 12 άτομα υδρογόνου. Συνεπώς στο 1 mol
γλυκόζης περιέχονται 12 mol ατόμων υδρογόνου ή 12∙NA άτομα υδρογόνου.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στιβάδα τη Ν έχουν τα ηλεκτρόνιά τους στις 4 πρώτες
στιβάδες (K, L, M, N) συνεπώς, ανήκουν στην 4η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Επειδή το στοιχείο Ψ βρίσκεται στη 2η (ΙΙΑ) ομάδα του περιοδικού πίνακα έχει 2
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Επειδή ανήκει στην 3η περίοδο έχει τα
ηλεκτρόνιά του στις 3 πρώτες στιβάδες. Συνεπώς η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου Ψ
είναι: (2,8,2). Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονίων του είναι 12 ο οποίος είναι ίσος με τον
αριθμό των πρωτονίων. Οπότε ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ είναι 12.
2.2.
α) Al(OH) 3(s) + 3HCl(aq) → AlCl3(aq) + 3H2O(l)
β) AgNO3(aq) + KI(aq) → AgI↓ + KNO3(aq)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο AgI που
παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως
ίζημα.
γ) Cl2(g) + 2NaBr(aq) → 2NaCl(aq) + Br2(l)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το χλώριο
βρίσκεται πιο αριστερά από το βρώμιο στη σειρά δραστικότητας των
αμετάλλων. Συνεπώς το χλώριο είναι δραστικότερο αμέταλλο από το
βρώμιο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Σε 1 mol CO2 περιέχονται ΝΑ μόρια. Οπότε σε 2 mol CO2 περιέχονται 2∙ΝΑ μόρια.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Ένα μίγμα μπορεί να είναι είτε ομογενές είτε ετερογενές.
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
Στο ιόν 19Κ+ και στο ιόν 17Cl— περιέχονται 18 ηλεκτρόνια (ισοηλεκτρονιακά ιόντα).
2.2.
α) Cl2(g) + CaI2(aq) → CaCl2(aq) + I2(s)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το Cl2 βρίσκεται
πιο αριστερά από το Ι 2 στη σειρά δραστικότητας των αμετάλλων. Συνεπώς το
Cl2 είναι δραστικότερο αμέταλλο από το Ι 2.
β) Na2CO3(aq) + Ca(OH) 2(aq) → 2NaOH(aq) + CaCO3↓
γ) Fe(NO3) 2(aq) + H2S(aq) → FeS↓ + 2HNO3(aq)
• Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς ο FeS που
παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως
ίζημα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από τα αριστερά προς
τα δεξιά.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το 1 mol μορίων Η2 έχει μάζα ίση με τη σχετική μοριακή μάζα του Η2 [Mr (H2)=2].
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του νατρίου είναι: 11Na (2,8,1). Παρατηρούμε
ότι έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα οπότε, ανήκει στην 1 η (ΙΑ)
ομάδα του περιοδικού πίνακα και είναι ένα μέταλλο. Για να σχηματιστούν όμως
ομοιοπολικές ενώσεις, πρέπει να συνδεθούν αμέταλλα.
2.2.
α) (NH4) 2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → 2NH3↑ + Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς εκφεύγει η
ΝΗ3 ως αέριο από το αντιδρών σύστημα.
β) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O(l)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς σχηματίζεται
το CO2 το οποίο εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστημα.
γ) H2SO4(aq) + Ba(OH) 2(aq) → BaSO4↓ + 2H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) CaI2(aq) + 2AgNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2AgI↓
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι, o AgI που
παράγεται είναι μια δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως
ίζημα.
β) Cl2(g) + H2S(aq) → 2HCl(g) + S(s)
•

Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το Cl2 βρίσκεται
πιο αριστερά από το S στη σειρά δραστικότητας των αμετάλλων. Δηλαδή το
Cl2 είναι δραστικότερο αμέταλλο από το S.
γ) Ba(OH)2(aq) + 2HBr(aq) → BaBr2(aq) + 2H2O(l)
2.2.
α) Η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του 16S είναι: (2,8,6).
Η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του 12Mg είναι: (2,8,2).
β) Η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του 12Mg είναι: (2,8,2). Με
αποβολή των δύο ηλεκτρονίων σθένους, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του μαγνησίου με φορτίο +2
(Mg → Mg2+ + e-).
γ) Η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του 16S είναι: (2,8,6), για το
άτομο του 15Χ είναι: (2,8,5) και για το άτομο του 8Ψ είναι: (2,6).
Παρόμοιες (ανάλογες) ιδιότητες έχουν τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα
του Περιοδικού Πίνακα. Συνεπώς παρόμοιες ιδιότητες έχουν τα στοιχεία 16S και 8Ψ
διότι έχουν 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στους στιβάδα δηλαδή, ανήκουν στην 16η
(VIA) του περιοδικού πίνακα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα στοιχεία μιας ομάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην
εξωτερική τους στιβάδα.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Σύμφωνα με την υπόθεση Avogadro, ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες
θερμοκρασίας και πίεσης περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων.
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
Τα άτομα αυτά είναι ισότοπα διότι, έχουν τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαζικό
αριθμό.
2.2.
α) Na2SO3(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + SO2↑ + H2O(l)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το αέριο SO2 που
παράγεται εκφεύγει από το αντιδρών σύστημα.

β) FeS(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2S↑
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς ο Zn βρίσκεται πιο
αριστερά από το Η2 στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του 7N είναι: (2,5).
β) Το άτομο του 1Η έχει το μοναδικό του ηλεκτρόνιο στη στιβάδα Κ. Για να αποκτήσει
δομή ευγενούς αερίου έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο. Το άτομο του 7Ν έχει
5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε για να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου πρέπει να προσλάβει 3 ηλεκτρόνια. Συνεπώς δημιουργούνται ομοιοπολικοί
δεσμοί μεταξύ των ατόμων υδρογόνου και αζώτου.
γ) Το άτομο του 1Η για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου έχει την τάση να προσλάβει
ένα ηλεκτρόνιο, οπότε το κάθε ένα άτομο υδρογόνου δημιουργεί έναν ομοιοπολικό
δεσμό. Το άτομο του 7Ν έχει τάση να προσλάβει τρία ηλεκτρόνια για να αποκτήσει δομή
ευγενούς αερίου, οπότε δημιουργεί τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς.
Ο ηλεκτρονιακός τύπος της χημικής ένωσης ΝΗ3 είναι:

2.2.
α) Cl2(g) + 2KI(aq) → 2KCl(aq) + I2(s)
•

Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το Cl2 βρίσκεται πιο
αριστερά από το I2 στη σειρά δραστικότητας των αμετάλλων. Δηλαδή το Cl2 είναι
δραστικότερο αμέταλλο από το I2.

β) Na2S(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + H2S↑
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το αέριο H2S που
παράγεται εκφεύγει από το αντιδρών σύστημα.

γ) KOH(aq) + HBr(aq) → KBr(aq) + H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η ηλεκτρονιακή κατανομή σε στιβάδες για το άτομο του 17Cl είναι: (2,8,7).
β) Το κάθε άτομο χλωρίου έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, οπότε κάθε άτομο
χλωρίου έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου. Συνεπώς τα άτομα του χλωρίου ενώνονται με ομοιοπολικό δεσμό.
γ) Το κάθε ένα άτομο χλωρίου έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα. Αυτά
σχηματίζουν 3 μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων και ένα μονήρες ηλεκτρόνιο. Το καθένα
άτομο χλωρίου συνεισφέρει από ένα μονήρες ηλεκτρόνιο και σχηματίζεται ένα κοινό
ζεύγος ηλεκτρονίων δηλαδή, ένας απλός ομοιοπολικός δεσμός.

2.2.
α) Mg(s) + 2HI(aq) → MgI2(aq) + H2(g)
• Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το Mg βρίσκεται
πιο αριστερά από το Η2 στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
β) AgNO3(aq) + KCl(aq) → AgCl↓ + KNO3(aq)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο AgCl που
παράγεται είναι μια δυσδιάλυτη ουσία στο νερό, οπότε καταβυθίζεται ως ίζημα.
γ) 2NH3(aq) + H2SO4(aq) → (NH4) 2SO4(aq)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α)

Υποατομικά σωματίδια
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β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για το άτομο του 11Na είναι: (2,8,1). Με
αποβολή του ενός ηλεκτρονίου σθένους του, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή ευγενούς
αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του νατρίου (Na → Na+ + e -). Η ηλεκτρονιακή δομή του
ατόμου του στοιχείου 17Cl είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που
αποβάλλει το άτομο του στοιχείου Na, το άτομο του στοιχείου Cl αποκτά δομή (2,8,8),
δηλαδή, δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το ανιόν του Cl (Cl + e - → Cl-). Συνεπώς
το στοιχείο Na θα ενωθεί με το Cl με ιοντικό δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό
τύπο NaCl.
2.2.
A)

α) Br2(l) + 2KI(aq) → 2KBr(aq) + I2(s)
β) NaOH(aq) + HNO3(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l)
γ) CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3↓ + 2NaCl(aq)

B) Ο αριθμός οξείδωσης για το οξυγόνο είναι -2, άρα έχουμε:
x + 2∙(-2) = 0
x–4=0
x = +4
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του θείου στην ένωση SO2 είναι +4.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 15Ρ: (2,8,5) συμπεραίνουμε ότι ανήκει στη
15η (VA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 18Ar: (2,8,8) συμπεραίνουμε ότι ανήκει στη
18η (VIΙIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 2He: (2) συμπεραίνουμε ότι ανήκει στη 18η
(VΙIIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Παρόμοιες (ανάλογες) ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα δηλαδή, το ζεύγος β (2He και 18Ar).
Β)
(1) FeBr3
—
Βρωμιούχος σίδηρος ΙΙΙ
(2) FePO3
—
φωσφορικός σίδηρος ΙΙΙ
(3) Fe(NO3)3 —
Νιτρικός σίδηρος ΙΙΙ
2.2.
Α)
α) F2(g) + CaI2(aq) → CaF2(aq) + I2(s)
β) NaOH(aq) + HBr(aq) → NaBr(aq) + H2O(l)
γ) 2HCl(aq) + Na2S(aq) → H2S↑ + 2NaCl(aq)
B) Οι αριθμοί οξείδωσης για το Ba είναι +2 και για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
+2 + 2∙x + 6∙(-2) = 0
2 + 2∙x -12 = 0
2∙x = +12 – 2
2∙x = 10
x = +5
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου στην ένωση Ba(NO3)2 είναι +5.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 11Na: (2,8,1) συμπεραίνουμε ότι ανήκει
στην 1η (ΙA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 10Ne: (2,8) συμπεραίνουμε ότι ανήκει στη
18η (VIΙIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 18Ar: (2,8,8) συμπεραίνουμε ότι ανήκει στη
18η (VΙIIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Παρόμοιες (ανάλογες) ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα δηλαδή, το ζεύγος β ( 18Ar και 10Ne).
Β)
(1) KCl
—
Χλωριούχο κάλιο
(2) K2SO4
—
Θειικό κάλιο
(3) KOH

—

Υδροξείδιο του καλίου

2.2.
Α.
α) 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
β) Mg(OH) 2(s) + H2SO4(aq) → MgSO4(aq) + 2H2O(l)
γ) NH3(aq) + HCl(aq) → NH4Cl(aq)
B) Ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι -2, άρα έχουμε:
x + 3∙(-2) = 0
x-6=0
x = +6
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του θείου στη χημική ένωση SO3 είναι +6.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του 7Ν είναι: (2,5).
β) Το καθένα άτομο αζώτου έχει την τάση να προσλάβει τρία ηλεκτρόνια ώστε να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Συνεπώς τα δύο άτομα αζώτου συνδέονται με
ομοιοπολικούς δεσμούς.
Το άτομο του αζώτου έχει ένα μη δεσμικό ζεύγος ηλεκτρονίων και τρία μονήρη
ηλεκτρόνια. Συνεπώς το καθένα άτομο αζώτου θα συνεισφέρει τα τρία μονήρη του
ηλεκτρόνια και θα δημιουργηθούν τρία κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων δηλαδή, θα
σχηματιστεί ένας τριπλός ομοιοπολικός δεσμός στο μόριο του αζώτου, Ν 2.
2.2.
Α) Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
+1 + x + 2∙(-2) = 0
+1 + x - 4 = 0
x = +4 - 1
x = +3
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου στη χημική ένωση ΗΝΟ 2 είναι +3.
Β)
α) 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
β) Ca(OH) 2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4↓ + 2H2O(l)
i.
ii.
iii.

Ca(OH) 2
H2SO4
HCl(aq)

─
─
─

Υδροξείδιο του ασβεστίου
Θειικό οξύ
Υδροχλωρικό οξύ

45 / 431

Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η ηλεκτρονιακή κατανομή σε στιβάδες για το άτομο του 9F είναι: (2,7).
β) Το καθένα άτομο του φθορίου έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο, ώστε να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Συνεπώς μεταξύ των ατόμων του φθορίου θα
δημιουργηθεί ομοιοπολικός δεσμός.
γ) Το άτομο του φθορίου έχει στην εξωτερική του στιβάδα τρία μη δεσμικά ζεύγη
ηλεκτρονίων και ένα μονήρες ηλεκτρόνιο. Συνεπώς καθένα από τα άτομα του φθορίου
θα συνεισφέρει το ένα μονήρες ηλεκτρόνιο και θα δημιουργηθεί ένα κοινό ζεύγος
ηλεκτρονίων δηλαδή, ένας απλός ομοιοπολικός δεσμός στο μόριο του φθορίου, F2.
2.2.
Α) Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
2∙(+1) + x + 3∙(-2) = 0
+2 + x - 6 = 0
x = +6 - 2
x = +4
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στη χημική ένωση Η2CΟ3 είναι +4.
B)
α) Br2(l) + 2NaI(aq) → 2NaBr(aq) + I2(s)
β) Mg(OH) 2(s) + 2HNO3(aq) → Mg(NO3) 2(aq) + 2H2O(l)
γ) Ca(OH) 2(aq) + K2S(aq) → CaS↓ + 2KOH(aq)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η ηλεκτρονιακή κατανομή σε στιβάδες του ατόμου του 3Li είναι: (2,1).
Η ηλεκτρονιακή κατανομή σε στιβάδες του ατόμου του 17Cl είναι: (2,8,7).
β) Με αποβολή του ενός ηλεκτρονίου σθένους το Li, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή, δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του λιθίου (Li → Li+ + e -).
Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το άτομο του στοιχείου Li, το
άτομο του στοιχείου Cl αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή, δομή ευγενούς αερίου. Έτσι
προκύπτει το ανιόν του Cl (Cl + e - → Cl-). Συνεπώς το στοιχείο Li θα ενωθεί με το Cl με
ιοντικό δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο LiCl.
2.2.
A)
α) Ca(s) + 2AgNO3(aq) → Ca(NO3) 2(aq) + 2Ag(s)
β) Mg(OH) 2(s) + H2S(aq) → MgS↓ + 2H2O(l)
B)
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
+1 + x + 3(-2) = 0
+1 + x - 6 = 0
x = +6 - 1
x = +5
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου, Ν, στη χημική ένωση ΗΝΟ 3 είναι +5.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Η ηλεκτρονιακή κατανομή του ατόμου 14Si σε στιβάδες είναι: (2,8,4). Το άτομο του Si
έχει ηλεκτρόνια στις 3 πρώτες στιβάδες συνεπώς ανήκει στην 3 η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα. Επίσης το άτομο του στοιχείου Si έχει στην εξωτερική του στιβάδα
4 ηλεκτρόνια. Άρα το στοιχείο Si βρίσκεται στη 14η (IVA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α)

Υποατομικά σωματίδια
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β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για το άτομο του 11Na είναι: (2,8,1). Με
αποβολή του ενός ηλεκτρονίου σθένους του, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή, δομή ευγενούς
αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του νατρίου (Na → Na+ + e-). Η ηλεκτρονιακή δομή του
ατόμου του στοιχείου 17Cl είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που
αποβάλλει το άτομο του στοιχείου Na, το άτομο του στοιχείου Cl αποκτά δομή (2,8,8),
δηλαδή, δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το ανιόν του Cl (Cl + e- → Cl-). Συνεπώς
το στοιχείο Na θα ενωθεί με το Cl με ιοντικό δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό
τύπο NaCl.
2.2.
A)

α) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
β) HI(aq) + NaOH(aq) → NaI(aq) + H2O(l)
γ) AgNO3(aq) + HBr(aq) → AgBr↓ + HNO3(aq)
B) Ο αριθμός οξείδωσης για το οξυγόνο είναι -2, άρα έχουμε:
x + 2∙(-2) = 0
x-4=0
x = +4
δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του θείου στη χημική ένωση SO2 είναι +4.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Σωστή απάντηση γ) 24.
Η μάζα ενός ατόμου είναι πρακτικά ίση με τη μάζα του πυρήνα του. Δηλαδή είναι
πρακτικά ίση με το άθροισμα των μαζών των νουκλεονίων που υπάρχουν στον πυρήνα.
Ισχύει ότι 1 amu ≈ m(πρωτονίου) ≈ m(νετρονίου). Συνεπώς η σχετική ατομική μάζα (Ar ) ενός
στοιχείου συμπίπτει πρακτικά με τον μαζικό αριθμό του (άθροισμα πρωτονίων και
νετρονίων στον πυρήνα). Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το άτομο του στοιχείου Χ
για να έχει 2 φορές μεγαλύτερη μάζα από το άτομο 126C θα πρέπει να έχει διπλάσιο
μαζικό αριθμό και κατ’ επέκταση διπλάσια τιμή σχετικής ατομικής μάζας (Ar ).
Οπότε, Αr (X) = 24.
Εναλλακτική λύση
2 ∙ 𝑚ατόμου 126C
= 24
1
1
12
12
𝑚
C
𝑚
C
12 ατόμου 6
12 ατόμου 6
Β) Το 2ο αλογόνο ανήκει στην 3η περίοδο και την 17η (VIIA) ομάδα του Περιοδικού
Πίνακα. Συνεπώς θα πρέπει να έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του στις 3 πρώτες
στιβάδες και θα πρέπει να έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Από όλα τα
παραπάνω προκύπτει ότι η ηλεκτρονιακή δομή του 2ου αλογόνου θα είναι: (2,8,7). Ο
συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων (17 e -) είναι ίσος με το συνολικό αριθμό των
πρωτονίων και κατ’ επέκταση με τον ατομικό αριθμό. Οπότε ο ατομικός αριθμός του 2ου
αλογόνου είναι 17.
𝛢r =

𝑚ατόμου

=

2.2.
α) Al(OH)3(s) + 3HCl(aq) → AlCl3(aq) + 3H2O(l)
•

Η αντίδραση (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται διότι σχηματίζεται Η2Ο το
οποίο είναι μια ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση.
β) Zn(s) + 2AgNO3(aq) → Zn(NO3) 2(aq)+ 2Ag(s)
γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3↓
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το CaCO3 που
παράγεται είναι μια δυσδιάλυτη ουσία στο νερό, οπότε καταβυθίζεται ως
ίζημα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα στοιχεία της 13ης (ΙΙΙΑ) ομάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν τρία ηλεκτρόνια στην
εξωτερική τους στιβάδα.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στιβάδα τη Ν έχουν κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά τους
στις τέσσερις πρώτες στιβάδες (K, L, M, N). Οπότε ανήκουν στην 4η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Το στοιχείο Ψ επειδή ανήκει στη 2η (ΙΙΑ) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα έχει 2 ηλεκτρόνια
στην εξωτερική του στιβάδα. Επειδή ανήκει στη 3η περίοδο του περιοδικού Πίνακα έχει
κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του στις 3 πρώτες στιβάδες. Από όλα τα παραπάνω
προκύπτει ότι η ηλεκτρονιακή κατανομή σε στιβάδες του στοιχείου Ψ είναι: (2,8,2). Το
άθροισμα των ηλεκτρονίων του ατόμου του στοιχείου Ψ είναι ίσο με το άθροισμα των
πρωτονίων του και κατ’ επέκταση με τον ατομικό του αριθμό. Οπότε ο ατομικός αριθμός
του στοιχείου Ψ είναι 12.
2.2.
α) Al(OH) 3(s) + 3HCl(aq) → AlCl3(aq) + 3H2O(l)
β) AgNO3(aq) + KI(aq) → AgI↓ + KNO3(aq)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο ιωδιούχος
άργυρος (AgI) που παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό, οπότε
καταβυθίζεται ως ίζημα.

γ) Cl2(g) + 2NaBr(aq) → 2NaCl(aq) + Br2(l)
•

Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το Cl2
βρίσκεται πιο αριστερά από το Br2 στη σειρά δραστικότητας των
αμετάλλων. Δηλαδή το χλώριο είναι δραστικότερο αμέταλλο από το
βρώμιο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Σωστή απάντηση β) 36.
Η μάζα ενός ατόμου είναι πρακτικά ίση με τη μάζα του πυρήνα του. Δηλαδή είναι
πρακτικά ίση με το άθροισμα των μαζών των νουκλεονίων που υπάρχουν στον πυρήνα.
Επειδή ισχύει ότι 1 amu ≈ m(πρωτονίου) ≈ m(νετρονίου). Συνεπώς η σχετική ατομική μάζα (Ar)
ενός στοιχείου συμπίπτει πρακτικά με τον μαζικό αριθμό του (άθροισμα πρωτονίων και
νετρονίων στον πυρήνα). Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το άτομο του στοιχείου Χ
για να έχει 3 φορές μεγαλύτερη μάζα από το άτομο 126C θα πρέπει να έχει τριπλάσιο
μαζικό αριθμό και κατ’ επέκταση τριπλάσια τιμή σχετικής ατομικής μάζας (Ar).
Οπότε, Αr(X) = 36.
Εναλλακτική απάντηση
𝑚ατόμου
3 ∙ 𝑚ατόμου 126C
𝛢r =
=
= 36
1
1
12
12
12 𝑚ατόμου 6C 12 𝑚ατόμου 6C
Β) Το 2ο μέλος της ομάδας 17η (VIIA) ανήκει στην 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
Συνεπώς έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του στις 3 πρώτες στιβάδες και έχει 7
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η
ηλεκτρονιακή δομή του θα είναι: (2,8,7). Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων (17 e-)
είναι ίσος με το συνολικό αριθμό των πρωτονίων και κατ’ επέκταση με τον ατομικό
αριθμό. Οπότε ο ατομικός αριθμός του 2ου μέλους της ομάδας 17 (VIIA) του Περιοδικού
Πίνακα είναι ίσος με 17.
2.2.
α) Zn(OH)2(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + 2H2O(l)
β) Zn(s) + 2AgNO3(aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
•

Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο Zn
βρίσκεται πιο αριστερά από τον Ag στη σειρά δραστικότητας των
μετάλλων. Δηλαδή ο Zn είναι δραστικότερο μέταλλο από τον Ag.
γ) K2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2KCl(aq) + CaCO3↓
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το CaCO3 που
παράγεται είναι μια δυσδιάλυτη ουσία στο νερό, οπότε καταβυθίζεται ως
ίζημα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Η ηλεκτρονιακή κατανομή σε στιβάδες του στοιχείου 20Ca είναι: (2,8,8,2).
Επειδή το στοιχείο Ca έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του στις 4 πρώτες στιβάδες
συμπεραίνουμε ότι ανήκει στην 4η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Τα άτομα των στοιχείων στην περίπτωση των χημικών ενώσεων αποτελούνται
τουλάχιστον από 2 είδη ατόμων. Συνεπώς τα άτομα της χημικής ένωσης ΧΨ πρέπει να
είναι διαφορετικά. Οπότε πρέπει να έχουν διαφορετικό ατομικό αριθμό.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Ηλεκτραρνητικότητα ενός ατόμου ονομάζεται η τάση του ατόμου να έλκει ηλεκτρόνια,
όταν αυτό συμμετέχει στο σχηματισμό πολυατομικών συγκροτημάτων
2.2.
α) Cl2(g) + 2NaI(aq) → 2NaCl(aq) + I2(s)
Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι το Cl2 βρίσκεται πιο αριστερά
από το I2 στη σειρά δραστικότητα των αμετάλλων. Συνεπώς το Cl2 είναι δραστικότερο αμέταλλο
από το I2.

β) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) FeCl2(aq) + K2S(aq) → FeS↓ + 2KCl(aq)
Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο θειούχος σίδηρος ΙΙ (FeS)
που παράγεται είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό, οπότε καταβυθίζεται ως ίζημα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα
βρίσκονται στην ίδια ομάδα και όχι στη ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Σε αντίθεση με τους κρυστάλλους των μετάλλων (μεταλλικά κρυσταλλικά πλέγματα), οι
ιοντικές ενώσεις σε στερεή κατάσταση είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
Τα άτομα
αριθμό.

23
11Na

και

24
11Na

είναι ισότοπα διότι έχουν τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό

2.2.
α) Na2CO3(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O(l)
•

Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς το CO2 που
σχηματίζεται εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστημα.
β) Na2S(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + H2S↑
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
•

Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς ο Zn
βρίσκεται πιο αριστερά από το Η2 στη σειρά δραστικότητας των
μετάλλων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Λάθος.
Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος εκφράζει το ποσοστό της διαλυμένης ουσίας
στο διάλυμα και αυτό δεν μεταβάλλεται όταν αυτό μεταφέρεται από ένα δοχείο
σε ένα άλλο.
β) Λάθος.
Ο αριθμός της κύριας ομάδας δηλώνει τον αριθμό ηλεκτρονίων της εξωτερικής
στιβάδας του στοιχείου. Τα στοιχεία της ΙΙΙΑ ομάδας έχουν τρία ηλεκτρόνια στην
εξωτερική τους στιβάδα.
γ) Σωστό.
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Ν στο HNO3. Γνωρίζουμε ότι ο ΑΟ (Η) =+1 ,
Α.Ο(Ο) =-2 και το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων σε μια χημική
ένωση είναι ίσο με 0. Επομένως για το HNO3 προκύπτει η σχέση :
1+x+3(-2)=0
1+x-6=0
x=+5
2.2.
α) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq) → CuS↓ + 2NaNO3(aq)
β) Ba(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → BaCl2(aq) + 2H2O(l)
γ) Cl2(g) + H2S (aq) → S(s) + 2HCl(aq)
Η αντίδραση α είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται ίζημα CuS.
Η αντίδραση γ είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή το χλώριο είναι πιο
δραστικό από το θείο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Στο δεύτερο ζεύγος τα δυο στοιχεία βρίσκονται στην ίδια περίοδο επειδή:
Για το πρώτο ζεύγος η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι:
8Ο Κ(2) L (6)
16S K(2) L(8) M(6)
Tα δύο στοιχεία ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του Π.Π την 16η (VIA), όπου το 8O ανήκει
στην 2η περίοδο και το 16S ανήκει στην 3η περίοδο αντίστοιχα.
Για το δεύτερο ζεύγος έχουμε την ηλεκτρονιακή δομή:
8Ο Κ(2) L(6)
10Ne K(2) L (8)
Τα άτομα των δύο στοιχείων έχουν την ίδια εξωτερική στιβάδα (L) άρα βρίσκονται στην
ίδια περίοδο (2η).
Β)
α) F2(g) + 2KCl(aq) → Cl2(g) + 2KF(aq)
β) Αl(OH)3(s) + 3HCl (aq) → ΑlCl3(aq) + 3H2O(l)
2.2.
Α)
1) ΝΗ4Cl :χλωριούχο αμμώνιο
2) (NH4)2SO4: θειικό Αμμώνιο
3) NH4NO3: νιτρικό αμμώνιο
Β)
α) Λάθος.
Το ιόν 11Νa+, προκύπτει όταν το άτομο του Νa αποβάλει ένα ηλεκτρόνιο.
β) Σωστό.
1 mol μορίων οποιασδήποτε ένωσης ή στοιχείου θα περιέχει ΝΑ μόρια. Άρα 2 mol
NH3 ή 2 mol NO θα περιέχουν 2ΝΑ μόρια, δηλαδή τον ίδιο ακριβώς αριθμό μορίων
αντίστοιχα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα του καλίου και του
χλωρίου είναι:
19Κ : Κ(2) L (8) M(8) N(1)
17Cl : K(2) L (8) M(7)
β) Το Κ έχει την τάση να δώσει ένα ηλεκτρόνιο (ως μέταλλο) και το Cl έχει την
τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο (ως αμέταλλο) σύμφωνα με τον κανόνα
της οκτάδας αντίστοιχα. Το κάλιο μετατρέπεται στο θετικό ιόν
+
19Κ :Κ(2) L (8) M(8) δίνοντας ένα ηλεκτρόνιο στο Cl,το οποίο μετατρέπεται στο
αρνητικό ιόν 17Cl- :K(2) L (8) M(8).
Τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται σχηματίζοντας κρύσταλλο KCl, με
αναλογία ιόντων Κ+, Cl- 1:1 αντίστοιχα. Ο δεσμός είναι ιοντικός.
2.2.
α) Cl2(g) + FeI2(aq) → I2(s) + FeCl2(aq)
β) Al(OH)3(s) + 3HBr(aq) → AlBr3(aq) + 3H2O(l)
γ) K2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4↓ + 2KOH (aq)
Η αντίδραση α είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή το χλώριο είναι
δραστικότερο του ιωδίου. H αντίδραση γ είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται
επειδή παράγεται ίζημα BaSO4.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
Α) Η σωστή επιλογή είναι: II

το διάλυμα HCl αντιδρά με τον σίδηρο (Fe) του δοχείου σύμφωνα με την
αντίδραση : Fe(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g)
η οποία πραγματοποιείται καθώς ο Fe βρίσκεται πιο αριστερά από το υδρογόνο στη
σειρά δραστικότητας των μετάλλων.

το διάλυμα HCl δεν αντιδρά με τον χαλκό (Cu), καθώς ο Cu βρίσκεται πιο
δεξιά από το υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Επομένως, το διάλυμα HCl μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια στο δοχείο από
χαλκό (Cu).
Β)
α) Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) → 2NaOH(aq) + CaCO3↓
β) ΚΙ(aq) + AgNO3(aq) → KNO3(aq) + AgI↓
Οι δύο αντιδράσεις είναι διπλής αντικατάστασης και γίνονται επειδή στα προϊόντα
παράγονται τα ιζήματα CaCO3 και AgI αντίστοιχα.
2.2.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι:
19Κ : Κ(2) L (8) M(8) N(1)
17Cl : K(2) L (8) M(7)
Σχηματίζεται ιοντικός δεσμός :
Το άτομο του Κ έχει την τάση να δώσει ένα ηλεκτρόνιο (ως στοιχείο μέταλλο)
και το άτομο του Cl έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο (ως στοιχείο
αμέταλλο) σύμφωνα με τον κανόνα της οκτάδας αντίστοιχα.
Το άτομο του καλίου μετατρέπεται στο θετικό ιόν 19Κ+ : Κ(2) L (8) M(8)
δίνοντας ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο του χλωρίου, το οποίο γίνεται το αρνητικό
ιόν 17Cl- :K(2) L (8) M(8). Τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται
σχηματίζοντας κρύσταλλο KCl, με αναλογία ιόντων Κ+, Cl- , 1:1 αντίστοιχα.
β) Ο χημικός τύπος της ένωσης που προκύπτει είναι KCl.
γ) Δύο χαρακτηριστικέ ιδιότητες της ένωση είναι:
- Η ένωση είναι ετεροπολική και τα ιόντα που την αποτελούν διατάσσονται
σε εκτενή συσσωματώματα, τους κρυστάλλους.
- Σε καθαρή κατάσταση είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, όμως τα
διαλύματα και τα τήγματά της είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι:
9Ψ: Κ(2) L(7)
3Li: K(2) L(1)
β) Το 9Ψ ανήκει στην 2η περίοδο και την VIIA ομάδα του περιοδικού πίνακα. Το
η
3Li ανήκει στην 2 περίοδο και την ΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα.
γ) Το 9Ψ είναι αμέταλλο διότι από την ηλεκτρονιακή του δομή προκύπτει ότι
ανήκει στην VIIA ομάδα του Π.Π. (αλογόνα) και έχει την τάση να
προσλαμβάνει ηλεκτρόνιο, προκειμένου να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου.
2.2.
α) Ca(OH)2(aq) + H2S(aq) → CaS↓ + 2H2O(l)
β) ΑgNO3(aq) + HI(aq) → AgI↓ + HNO3(aq)
γ) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
(α) εξουδετέρωση
(β) διπλή αντικατάσταση
(γ) απλή αντικατάσταση
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α)
ατομικός
άτομο
αριθμός
X
11
Y
17
Ω
17

μαζικός
αριθμός
23
37
35

αριθμός
αριθμός
ηλεκτρονίων πρωτονίων
11
11
17
17
17
17

αριθμός
νετρονίων
12
20
18

Β) Ισότοπα είναι τα άτομα Υ και Ω επειδή έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό (17) και
διαφορετικό μαζικό αριθμό.
2.2.
α) 2NaOH(aq) + H2S(aq) → Na2S(aq) + 2H2O(l)
β) K2CO3(aq) + Ca(NO3)2(aq) → CaCO3↓ + 2KNO3(aq)
γ) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
(α) εξουδετέρωση
(β) διπλή αντικατάσταση
(γ) απλή αντικατάσταση
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) AgNO3(aq) + NaI(aq) → AgI↓ + NaNO3(aq)
β) Ca(OH)2(aq) + 2HBr(aq) → CaBr2(aq) + 2H2O(l)
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → H2(g) + ZnCl2(aq)
Η αντίδραση α είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται ίζημα AgI.
H αντίδραση γ είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος
του υδρογόνου.
2.2.
α)
Σύμβολο Ηλεκτρονιακή
Ομάδα
στοιχείου
δομή
Π.Π.
Χ
K(2) L(4)
IVA ή 14η
Ψ
K(2) L(8) M(7) VIIA ή 17η
Ω
K(2) L(7)
VIIA ή 17η

Περίοδος
Π.Π.
2η
3η
2η

β) Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία Ψ και Ω επειδή έχουν τον ίδιο
αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα και ανήκουν στην ίδια (VIIA)
ομάδα του Π.Π
γ) Τα Χ, Ψ είναι αμέταλλα στοιχεία και σχηματίζουν μεταξύ τους ομοιοπολικό
δεσμό.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α)
Σύμβολο
στοιχείου

Ηλεκτρονιακή
δομή

Ομάδα
Π.Π.

Περίοδος
Π.Π.

Χ

K(2) L(5)

15η ή VA

2η

Ψ

K(2) L(7)

17η ή VIIA

2η

Ω

K(2) L(8) M(5)

15η ή VA

3η

β) Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν στα στοιχεία Χ, Ω επειδή έχουν τον ίδιο
αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα και ανήκουν στην ίδια (V A)
ομάδα του Π.Π.
2.2
α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl↓ + NaNO3(aq)
β) 2Al(s) + 6HBr(aq) → 2AlBr3(aq) + 3H2(g)
γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4↓ + 2H2O(l)
H αντίδραση α είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται διότι παράγεται ίζημα
AgCl. Η αντίδραση β είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται διότι το Al είναι
πιο δραστικό από το υδρογόνο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) Σωστό.
Ο ατομικός αριθμός (Ζ) ισούται με τον αριθμό των πρωτονίων(p). O μαζικός
αριθμός (Α) ισούται με το άθροισμα των πρωτονίων (p) και των νετρονίων (n) άρα
n= A-Z
β) Σωστό.
Το 19Κ+ προκύπτει από το αντίστοιχο άτομο με αποβολή ενός e-.
Για το 19K η κατανομή ηλεκτρονίων είναι K(2) L(8) M(8) N(1) άρα για το
+
19Κ : K(2) L(8) M(8) (18 ηλεκτρόνια)
Το 17Cl- προκύπτει από το αντίστοιχο άτομο με πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου.
Τα ηλεκτρόνια στο 17Cl κατανέμονται K(2) L(8) M(7), οπότε το
17Cl : K(2) L(8) M(8) (18 ηλεκτρόνια)
γ) Λάθος.
Το στοιχείο Χ βρίσκεται στην VIIA ομάδα του Π.Π., οπότε θα έχει 7 ηλεκτρόνια
στην εξωτερική του στιβάδα και επειδή βρίσκεται στην 2η περίοδο του Π.Π. θα
έχει εξωτερική στιβάδα την n=2, δηλαδή τη στιβάδα L.
Άρα το στοιχείο Χ θα έχει ηλεκτρονιακή δομή Χ: K(2) L(7) δηλ. ατομικό αριθμό
Ζ=9.
2.2.
α) HBr(aq) + AgNO3(aq) → HNO3(aq) + AgBr↓
β) 2HBr(aq) + K2S(aq) → H2S↑ + 2KBr(aq)
γ) 2ΗBr(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaBr2(aq) + 2H2O(l)
H αντίδραση α είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται ίζημα AgBr.
H αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται αέριο Η2S.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) 2ΗΙ(aq) + Zn(s) → ZnI2(aq) + H2(g)
β) KBr(aq) + AgNO3(aq) → KNO3(aq) + AgBr↓
γ) H2SO4(aq) + Mg(OH)2(s) → MgSO4(aq) + 2H2O(l)
Η αντίδραση α είναι απλής αντικατάσταση και γίνεται επειδή ο Zn είναι πιο
δραστικός από το υδρογόνο, σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων. Η
αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται ίζημα AgBr.
2.2
Α)
Χημικός τύπος

Ονομασία

Mg(OH)2
Na2S
K2SO4
CO2
HBr
NH4Cl
KNO3

Υδροξείδιο του μαγνησίου
Θειούχο νάτριο
Θειικό κάλιο
Διοξείδιο του άνθρακα
Υδροβρώμιο
Χλωριούχο αμμώνιο
Νιτρικό κάλιο

Β) γ. +6
Έστω x ,o αριθμός οξείδωσης( Α.Ο) του χρωμίου (Cr) στο Cr2O72 - . Γνωρίζουμε ότι ο
Α.Ο του Ο = -2 και ότι το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων στο
πολυατομικό ιόν, είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος. Άρα:
2 x + 7(-2) =-2 =>
2 x -14=-2 =>
2 x =12 =>
x =+6
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Zn(s) + 2AgNO3(aq) → 2Ag(s) + Zn(NO3)2(aq)
β) NaOH(aq) + HBr(aq) → NaBr(aq) + H2O(l)
γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 2ΚOH(aq) + BaSO4↓
Η αντίδραση α είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή ο Zn είναι πιο δραστικός
από τον Ag σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων. Η αντίδραση γ είναι
διπλής αντικατάστασης και γίνεται διότι παράγεται ίζημα BaSO4.
2.2.
α)
Σύμβολο
ατόμου

Ατομικός
αριθμός

Μαζικός
αριθμός

πρωτόνια

νετρόνια

ηλεκτρόνια

Χ
Ψ
Ω

17
11
17

35
23
36

17
11
17

18
12
19

17
11
17

β) Ισότοπα είναι τα άτομα Χ και Ω, επειδή έχουν τον ίδιο ατομικό και
διαφορετικό μαζικό αριθμό.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Σωστό.
Συνήθως η διαλυτότητα των στερεών στο νερό (όπως η ζάχαρη) αυξάνεται με αύξηση
της θερμοκρασίας.
β) Λάθος.
Το σωματίδιο έχει 19 πρωτόνια που είναι θετικά φορτισμένα και 18 ηλεκτρόνια που είναι
αρνητικά φορτισμένα. Τα νετρόνια είναι ουδέτερα. Άρα, το σωματίδιο θα έχει θετικό
φορτίο (+1).
2.2.
α) Ca(OH)2(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2Η2Ο(l)
β) AgNO3(aq) + KBr(aq) → AgBr↓ + KNO3(aq)
γ) Cl2(g) + 2NaI(aq) → Ι2(s) + 2NaCl(aq)
Η αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται ίζημα AgBr.
Η αντίδραση γ είναι απλής αντικατάσταση και πραγματοποιείται επειδή το χλώριο είναι
πιο δραστικό από το ιώδιο, σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των αμετάλλων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) Λάθος.
Τα στοιχεία μιας περιόδου έχουν την ίδια εξωτερική στιβάδα.
β) Λάθος.
Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό (Ζ) και διαφορετικό μαζικό αριθμό
(Α), άρα θα έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίου (Ν) επειδή Ν=A-Z.
γ) Σωστό.
Το άτομο του 11Na με ηλεκτρονιακή δομή 11Na: K(2) L(8) M(1) είναι δότης
ηλεκτρονίων (ως μέταλλο) ενώ, το άτομο του 9F με δομή 9F: K(2) L(7) είναι
δέκτης ηλεκτρονίων (ως αμέταλλο), σύμφωνα με τον κανόνα της οκτάδας. Ένα
μέταλλο και ένα αμέταλλο σχηματίζουν ιοντικό δεσμό, στην συγκεκριμένη
περίπτωση σχηματίζεται κρύσταλλος NaF με αναλογία ιόντων Νa+,F- (1:1),
αντίστοιχα.
2.2
α) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) → ΝΗ3↑ + H2O(l) + NaCl(aq)
β) FeCl3(aq) + 3KOH(aq) → Fe(OH)3↓ + 3KCl(aq)
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → H2(g) + ZnCl2(aq)
Η αντίδραση α είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται αέρια ΝΗ3.
H αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται ίζημα
Fe(OH)3.

67 / 431

Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α. Λάθος.
1mol οποιουδήποτε αερίου σε STP συνθήκες καταλαμβάνει όγκο 22,4 L.
β. Λάθος.
Στην στερεά κατάσταση τα ιόντα είναι σταθερά προσκολλημένα στον
κρύσταλλο, άρα οι ιοντικές ενώσεις στην κατάσταση αυτή δεν είναι αγωγοί του
ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, τα διαλύματα και τα τήγματα των ιοντικών
ενώσεων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.
γ. Σωστό.
Η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα 19Κ και 11Na είναι:
19Κ: K(2) L(8) M(8) N(1)
11Na: K(2) L(8) M(1)
Άρα βρίσκονται στην ίδια ομάδα του Π.Π (ΙΑ), το 11Na βρίσκεται στην 3η περίοδο,
ενώ το 19Κ βρίσκεται στην 4η περίοδο. Κατά μήκος μίας ομάδας από πάνω προς
τα κάτω αυξάνεται η ατομική ακτίνα και η ηλεκτροθετικότητα. Επομένως, το 19Κ
έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα, είναι πιο ηλεκτροθετικό και αποβάλλει
ευκολότερα ηλεκτρόνια σε σύγκριση με το 11Νa.
2.2.
α) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → CO2↑ + H2O(l) + 2NaCl (aq)
β) 2HCl(aq) + Na2SO3(aq) → SO2↑ + H2O(l) + 2NaCl (aq)
γ) 2HCl (aq) + Mg(s) → H2(g) + MgCl2(aq)
H αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή παράγεται αέριο SO2.
Η αντίδραση γ είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή το Mg είναι πιο
δραστικό από το υδρογόνο, σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α)
νετρόνια

K

ΣΤΙΒΑΔΕΣ
L
M

20

2

8

Ca
Β) Μεταξύ του

19K

και του φθορίου,

8
9F

N
2

αναπτύσσεται ιοντικός δεσμός.

Αιτιολόγηση: Το 19Κ έχει την τάση να δώσει ένα ηλεκτρόνιο (ως μέταλλο) και να
μετατραπεί σε κατιόν 19Κ+ αποκτώντας σταθερή δομή ευγενούς αερίου, σύμφωνα με
τον κανόνα της οκτάδας. Αναλυτικά η ηλεκτρονιακή δομή του Κ: K(2) L(8) M(8) N(1),
ενώ του κατιόντος K+: K(2) L(8) M(8). Το 9F έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο
(ως αμέταλλο) και να μετατραπεί σε ανιόν 9F- αποκτώντας σταθερή δομή ευγενούς
αερίου, σύμφωνα με τον κανόνα της οκτάδας. Αναλυτικά η κατανομή των
ηλεκτρονίων για το 9F:K(2) L(7) και του ανιόντος 9F-: K(2) L(8). Τα σχηματιζόμενα
αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται με ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις
σχηματίζοντας κρύσταλλο KF με αναλογία ιόντων 1:1 αντίστοιχα. Ο δεσμός είναι
ιοντικός.
2.2.
α) Cl2(g) + 2NaBr(aq) → Br2(l) + 2NaCl(aq)
β) Na2S(aq) + 2HBr(aq) → 2NaBr(aq) + H2S↑
γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4 ↓ + 2H2O(l)
Η αντίδραση α είναι απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται επειδή το χλώριο
είναι πιο δραστικό από το βρώμιο σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των
αμετάλλων.
H αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται επειδή παράγεται
αέριο H2S.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1. Δε γίνεται η αντίδραση (γ)
α) HCl(aq) + AgNO3(aq) → HNO3(aq) + AgCl↓
β) 2ΗCl(aq) + (NH4)2S(aq) → 2NH4Cl(aq) + H2S↑
δ) 2HCl(aq) + Mg(s) → H2(g) + MgCl2(aq)
Οι αντιδράσεις (α) και (β) είναι διπλής αντικατάστασης και γίνονται επειδή
παράγονται ίζημα AgCl και αέριο Η2S αντίστοιχα.
Η αντίδραση δ) είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή το Mg είναι πιο
δραστικό από το υδρογόνο, σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
2.2.
α) Λάθος.
Στη στερεή κατάσταση τα ιόντα είναι σταθερά προσκολλημένα στον
κρύσταλλο,άρα οι ιοντικές ενώσεις στην κατάσταση αυτή δεν είναι αγωγοί του
ηλεκτρικού ρεύματος. Όμως, τα διαλύματα και τα τήγματα των ιοντικών
ενώσεων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.
β) Σωστό.
Τα αλογόνα βρίσκονται στην VIIA (17η )ομάδα του Π.Π. Διαθέτουν 7 ηλεκτρόνια
στην εξωτερική τους στιβάδα και έχουν την τάση να προσλάβουν ή να
συνεισφέρουν 1 ηλεκτρόνιο. Με τα μέταλλα ενώνονται με ιοντικό δεσμό με
αποβολή-πρόσληψη ηλεκτρονίων, ενώ με τα αμέταλλα δημιουργούν
ομοιοπολικό δεσμό με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων.
γ) Σωστό.
Για το άτομο και το ιόν του νατρίου έχουμε τις κατανομές ηλεκτρονίων σε
στιβάδες αντίστοιχα:
11Νa K(2) L(8) M(1)
+
11Na K(2) L(8)
Το Na έχει μεγαλύτερη ακτίνα επειδή έχει μία επιπλέον στιβάδα κατειλημμένη
με ηλεκτρόνια, σε σχέση με το ιόν Na+.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.2.
A)
χημικός τύπος
Μg(OH)2
CaCO3
SO2
HI

ονομασία
υδροξείδιο του μαγνησίου
ανθρακικό ασβέστιο
διοξείδιο του θείου
υδροϊώδιο

B) Σωστή απάντηση είναι η β)+6
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S. Γνωρίζουμε ότι ο ΑΟ(Ο)=-2 και το αλγεβρικό
άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων στο ιόν, είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος.
Οπότε για το SO4

2—

προκύπτει:

x +4(-2)=-2 => x -8=-2 => x =+6
2.2.
α) MgCl2(aq) + Na2CO3(aq) → MgCO3↓ + 2NaCl(aq)
β) Cl2(g) + Na2S(aq) → S(s) + 2NaCl(aq)
γ) Ba(OH)2(aq) + 2HNO3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + 2H2O(l)
Η αντίδραση α) είναι διπλής αντικατάστασης.
Η αντίδραση β) είναι απλής αντικατάστασης.
Η αντίδραση γ) είναι εξουδετέρωση.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Σωστό.
1 μόριο Η2Ο περιέχει δύο άτομα υδρογόνου, άρα τα ΝΑ μόρια Η2Ο (δηλαδή 1
mol μορίων H2O) περιέχουν 2ΝΑ άτομα υδρογόνου.
β) Λάθος.
Mr(Η2)=2
Άρα 1 mol H2 (ΝΑ μόρια Η2) έχει μάζα 2 g.
Αφού τα ΝΑ μόρια Η2 έχουν μάζα 2 g, το 1 μόριο Η2 θα έχει μάζα 2/ΝΑ g.
γ) Λάθος.
Στο άτομο 35
17𝐶𝑙 ο αριθμός των νετρονίων Ν είναι :
Ν = Α-Ζ => Ν=35-17=18 νετρόνια.

2.2.
α) ΗCl(aq) + ΑgNO3(aq) → HNO3(aq) + AgCl↓
β) 2HCl(aq) + Na2S(aq) → H2S↑ + 2NaCl(aq)
γ) Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq)↓ + 2H2O(l)
Οι αντιδράσεις α και β είναι διπλής αντικατάστασης και γίνονται επειδή παράγονται
ίζημα AgCl και αέριο Η2S, αντίστοιχα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) Mg(s) + 2HCl(aq) → H2(g) + MgCl2(aq)
β) KOH (aq) + HI(aq) → KI(aq) + H2O(l)
γ) CaCl2(aq) + Na2S(aq) → CaS↓ + 2NaCl(aq)
Η αντίδραση α είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή το Mg είναι
δραστικότερο του υδρογόνου, σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Η αντίδραση β είναι εξουδετέρωση και γίνεται επειδή το ΚΟΗ είναι βάση και το ΗΙ
είναι οξύ: τα υδρογονοκατιόντα (Η+) που προέρχονται από το οξύ (ΗΙ) ενώνονται με
τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που προέρχονται από την βάση (ΚΟΗ) και παράγουν
νερό (Η2Ο), (που είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση).
2.2.
Α) Για τα δύο ζεύγη στοιχείων έχουμε αντίστοιχα:
α)6C K(2) L(4)
7N K(2) L(5)
β) 7N K(2) L(5)
15P K(2) L(8) M(5)
στο β) ζεύγος τα στοιχεία έχουν κοινές ιδιότητες αφού έχουν τον ίδιο αριθμό
ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα και ανήκουν στην VA oμάδα του Π.Π.
Β) Το διάλυμα στους 5 οC είναι κορεσμένο. Όμως, η διαλυτότητα των αερίων στο
νερό μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας (5 οC → 15 oC ). Άρα θα μειωθεί η
ποσότητα του CO2 που μπορεί να διαλυθεί στο συγκεκριμένο διάλυμα. Tο CO2 που
δεν μπορεί να διαλυθεί στους 15 οC, θα ‘’εξέλθει’’ από το διάλυμα. Άρα η
περιεκτικότητα του διαλύματος σε CO2 θα μειωθεί.
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Ενδεικτική λύση
2.1
A) Για τα δύο ζεύγη στοιχείων έχουμε αντίστοιχα:
α) 11Νa K(2) L(8) M(1)
18Ar K(2) L(8) M(8)
β) 11Νa K(2) L(8) M(1)
3Li K(2) L(1)
Στο (α) ζεύγος τα στοιχεία ανήκουν στην ίδια - (3η) περίοδο.
Το 11Na και το 18Αr έχουν εξωτερική στοιβάδα την Μ (n=3) άρα βρίσκονται στην 3η
περίοδο του Π.Π, σε αντίθεση με το 3Li που έχει εξωτερική στιβάδα την L (n=2) και
βρίσκεται στην 2η περίοδο του Π.Π.
Β)
α) F2(g) + 2KI(aq) → I2(s) + 2KF(aq)
β) Mg(OH)2(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + 2H2O(l)
2.2
A) Το διάλυμα είναι κορεσμένο στους 2οC. Όμως η διαλυτότητα των αερίων στο
νερό μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας (2οC→13oC), άρα θα μειωθεί η
ποσότητα του CO2 που μπορεί να διαλυθεί στο συγκεκριμένο διάλυμα. Το CO2 που
δε μπορεί να διαλυθεί στους 13oC, θα ‘’εξέρχεται’’ σταδιακά από το διάλυμα. Στο
διάλυμα θα μείνει διαλυμένη η μέγιστη ποσότητα CO2 , που μπορεί να διαλυθεί
στους 13 oC, επομένως το διάλυμα θα είναι κορεσμένο.
Β)
α) Λάθος.
Το ιόν 12Mg+2 προκύπτει όταν το άτομο του Mg αποβάλει δύο ηλεκτρόνια
β) Σωστό.
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης (A.O) του Cl στο ClO4-. Γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο του
Ο = -2 και το αλγεβρικό άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των ατόμων σε ένα
πολυατομικό ιόν ισούται με το φορτίο του ιόντος. Άρα:
x+4(-2)=-1=>
x-8=-1=>
x=+7
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
A)
(1) CaBr2 βρωμιούχο ασβέστιο
(2) CaCO3 ανθρακικό ασβέστιο
(3) Ca(OH)2 υδροξείδιο του ασβεστίου
Β) Η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας,
ενώ η διαλυτότητα των αερίων στο νερό μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας. Άρα σύμφωνα με τη γραφική παράσταση που δίνεται η ουσία Α
είναι αέριο και η ουσία Β είναι στερεό.
2.2.
α) Mg(s) + Cu(NO3)2(aq) → Cu(s) + Mg(NO3)2(aq)
β) NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
γ) ΗCl(aq) + NH3(aq) → NH4Cl(aq)
H αντίδραση α είναι απλής αντικατάστασης και γίνεται επειδή το Mg είναι πιο
δραστικό από τον Cu σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
H αντίδραση β είναι εξουδετέρωση και γίνεται επειδή το NaOH είναι βάση και το
HCl είναι οξύ: Τα υδρογονοκατιόντα (Η+) που προέρχονται από το οξύ (HCl)
ενώνονται με τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που προέρχονται από την βάση (ΝaOH)
και παράγεται νερό (Η2Ο),(που είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση).
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Ο ατομικός αριθμός του K είναι 19 και ο μαζικός 39. Άρα το ουδέτερο
άτομο έχει 19 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 19 ηλεκτρόνια. Το ιόν Κ+ προκύπτει με
αποβολή 1 ηλεκτρονίου. Επομένως στο ιόν Κ+ υπάρχουν 19 πρωτόνια, 20 νετρόνια
και 18 ηλεκτρόνια.
β) Κ+(2,8,8)
γ) Οι ηλεκτρονικές δομές του καλίου και του χλωρίου είναι αντίστοιχα:
Κ: (2,8,8,1) και Cl: (2,8,7).
Το Κ είναι άτομο μετάλλου που έχει την τάση να αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο για να
αποκτήσει σταθερή δομή ευγενούς αερίου. Το Cl είναι άτομο αμετάλλου που έχει
την τάση να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει σταθερή δομή ευγενούς
αερίου. Έτσι θα προκύψει ένα κατιόν Κ+ και ένα ανιόν Cl- με συμπληρωμένη την
εξωτερική στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια το καθένα. Τα ιόντα Κ+ και Cl- έλκονται μεταξύ
τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις δημιουργώντας κρυσταλλικό πλέγμα και η ένωση
που θα προκύψει είναι ιοντική. Ο χημικός τύπος της ένωσης που προκύπτει είναι
KCl.
2.2
A)
α) Zn(s) + 2ΑgNO3(aq) → Zn(NO3)2 (aq) + 2Ag(s)
β) CaCO3(s)+ 2HCl(aq)→ CaCl2(aq) + CO2↑+ H2O(l)
B) Η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα,
αφού το Ο2 είναι αέριο, η διαλυτότητά του στο νερό μειώνεται με θέρμανση στους
20 oC και η περιεκτικότητα του διαλύματος σε Ο2 θα μειωθεί.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα2o
2.1.
Α)
α) Τα στοιχεία του ζεύγους β έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες.
β) Αιτιολόγηση:
Η ηλεκτρονιακή δομή των παραπάνω ατόμων είναι:
18Ar(2,8,8)
13Al(2,8,3)
2He(2)
Από τα παραπάνω στοιχεία το 18Ar και το 2He βρίσκονται στην ίδια ομάδα του
περιοδικού πίνακα διότι έχουν συμπληρωμένη την εξωτερική στιβάδα με 8 και 2
ηλεκτρόνια αντίστοιχα, άρα έχουν δομή ευγενούς αερίου. Τα στοιχεία που ανήκουν στην
ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες ιδιότητες.
Β) Λάθος
Από το διάγραμμα προκύπτει πως σε θερμοκρασία 30οC μπορούν να διαλυθούν 15 g
ουσίας Χ σε 100 g νερού. Το διάλυμα που παράγεται είναι κορεσμένο.
2.2.
α) NaOH(aq)+HCl(aq)→ ΝaCl(aq)+ H2O(l)
β) Zn(s)+2 HCl(aq)→ZnCl2(aq) + H2(g)
γ) 2ΗΝΟ3(aq)+Na2CO3(aq)→ 2NaNO3(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Η αντίδραση β πραγματοποιείται γιατί ο ψευδάργυρος είναι δραστικότερος από το
υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας.
Η αντίδραση γ πραγματοποιείται γιατί παράγεται αέριο CO2.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα2o
2.1.
Α) α) Τα στοιχεία του ζεύγους β ανήκουν στην ίδια περίοδο.
β) Αιτιολόγηση:
Η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων είναι:
9F(2,7)
17Cl(2,8,7)
4Be(2,2)

Από τα παραπάνω στοιχεία το 9F και το 4Be βρίσκονται στην ίδια περίοδο του
περιοδικού πίνακα.
Αιτιολόγηση: Το 9F και το 4Be διαθέτουν 2 στιβάδες. Τα στοιχεία με τον ίδιο αριθμό
στιβάδων ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα.
Β)
α) Cl2(g) + FeI2(aq) → FeCl2(aq) + I2(g)
β) Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O (l)
2.2
Α)
(1) CuCl2: χλωριούχος χαλκός ΙΙ
(2) CuSO4: θειικός χαλκός ΙΙ
(3) Cu(NO3)2: νιτρικός χαλκός ΙΙ
Β) Λάθος
Από το διάγραμμα προκύπτει πως σε θερμοκρασία 40 οC μπορούν να διαλυθούν 20g
ουσίας Χ σε 100 g νερού. Αφού το διάλυμα περιέχει 15 g ουσίας Χ σε 100 g νερού το
διάλυμα που παράγεται είναι ακόρεστο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1. α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl↓ + NaNO3(aq)
β) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(s) → BaSO4(s) + 2H2O(l)
γ) 2Al(s) + 6HBr(aq) → 2AlBr3(aq) + 3H2(g)
Η αντίδραση α πραγματοποιείται γιατί παράγεται ίζημα AgCl ενώ η γ γίνεται γιατί το
Al είναι δραστικότερο από το υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας.
2.2
Α) Λάθος
Από το διάγραμμα προκύπτει πως σε θερμοκρασία 30 οC μπορούν να διαλυθούν 15
g ουσίας Χ σε 100 g νερού. Αν προσθέσουμε 20 g ουσίας Χ δεν θα μπορέσει να
διαλυθεί όλη η ουσία.
Β)
Σύµβολο στοιχείου

Ηλεκτρονιακή κατανοµή

Οµάδα Π.Π

Περίοδος Π.Π

2η ή IIA

2η

Χ

K (2)L(2)

Ψ

K(2)L(8)M(6)

16η ή VIA

3η

Ω

K (2)L(7)

17η ή VIIA

2η
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α)

ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ

Mg

Ζ

νετρόνια

ηλεκτρόνια

K

L

M

12

12

12

2

8

2

Β)
i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 20 οC είναι 4 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Η
διαλυτότητα της ουσίας Β στους 20 οC είναι 2,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
ii) Επειδή η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας
εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ουσία Α είναι το αέριο. Η ουσία Β είναι το στερεό
αφού η διαλυτότητα των στερεών αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Από
το διάγραμμα της ουσίας Β φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β στους 20 οC
είναι 2,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της ουσίας Β στους 60 οC
είναι 3,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η διαλυτότητα μεταβάλλεται κατά 1 g ανά
100 g διαλύτη.
2.2
Α)
α) K2CO3(aq) + Ca(NO3)2(aq) → CaCO3 ↓ + 2KNO3(aq)
β) 2KOH(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2H2O(l)
B)
α) Σωστή
Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα, τόσο αυξάνεται η ενεργειακή
στάθμη της στιβάδας. Η στιβάδα Ν βρίσκεται πιο μακριά από τον πυρήνα από τη
στιβάδα L. Άρα, ΕL< ΕΝ
β) Λάθος.
Σε 2 mol NH3 περιέχεται ο ίδιος αριθμός μορίων με αυτόν που περιέχεται σε 2
mol NO και είναι ίσος με 2ΝΑ μόρια.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
α)
στοιχείο

ατοµικός
στιβάδες
Περίοδος Π.Π
ΟµάδαΠ.Π
Κ
L
M
αριθµός
X
11
2
8
1
3η
1η(IA)
Ψ
17
2
8
7
3η
17η(VIIA)
Ω
10
2
8
2η
18η(VΙIIA)
β) Τα αλογόνα ανήκουν στην 17η (VIIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα και
έχουν 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα. Από τον πίνακα φαίνεται ότι το
στοιχείο Ψ είναι ένα αλογόνο.
2.2
Α) Λάθος
Από το διάγραμμα φαίνεται πως σε θερμοκρασία 20 οC μπορούν να διαλυθούν 10g
ουσίας Χ σε 100 g νερού. Αν αναμείξουμε 20 gουσίας Χ με 100 g νερό στους 20 οC
δεν θα μπορεί να διαλυθεί όλη η ποσότητα της ουσίας. Άρα το διάλυμα που
προκύπτει είναι κορεσμένο.
Β)
α) 2AgNO3(aq) + CaCl2(aq) → Ca(NΟ3)2(aq) + 2AgCl ↓
β)2Al(s) + 6 HBr(aq) → 2AlBr3(aq) + 3H2(g)

81 / 431

Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέµα2o
2.1.
α)
Σύµβολο
Aτοµικός
Μαζικός
πρωτόνια
νετρόνια
ηλεκτρόνια
Ατόµου
αριθµός
αριθµός
X
17
35
17
18
17
Ψ
11
23
11
12
11
Ω
17
36
17
19
17
β) Ισότοπα ονομάζονται τα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό και διαφορετικό μαζικό
αριθμό. Αυτό συμβαίνει στα άτομα Χ και Ω.
2.2
Α)
α) Το διάλυμα της ουσίας Α θα είναι ακόρεστο, ενώ το διάλυμα της ουσίας Β θα
είναι κορεσμένο.
β) Για την ουσία Α: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Α
στους 40 oC είναι 12 g ουσίας Α σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 10 g
ουσίας Α σε 100 g διαλύτη στους 40 oC θα μπορέσει να διαλυθεί όλη η ουσία Α, δηλαδή
το διάλυμα που προκύπτει θα περιέχει μικρότερη ποσότητα διαλυμένης ουσίας από τη
μέγιστη δυνατή.
Για την ουσία Β: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β
στους 40 oC είναι 8 g ουσίας Β σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 10 g
ουσίας Β σε 100 g διαλύτη στους 40 oC θα γίνει διάλυση των 8 g και θα μείνουν
αδιάλυτα 2 g της ουσίας Β. Το διάλυμα που προκύπτει θα περιέχει τη μέγιστη δυνατή
ποσότητα διαλυμένης ουσίας.
Β)
i) HNO3
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Ν. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο
είναι -2, άρα έχουμε: 1·(+1)+x+3·(-2)=0 ⇒ x=+5
ii) NH3
Έστω ψ ο αριθμός οξείδωσης του Ν. Άρα έχουμε: ψ+3·(+1)=0 ⇒ ψ=-3
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέµα 2o
2.1
α) 7Ν (2,5)
β) Ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ Η και Ν είναι ομοιοπολικός.
γ) Η ηλεκτρονιακή δομή του Η είναι 1Η(1). Το Η έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική
στιβάδα και έχει την τάση να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει σταθερή δομή
ευγενούς αερίου. Το Ν έχει 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και έχει την τάση
να αποκτήσει άλλα 3 ηλεκτρόνια για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Άρα
δημιουργεί συνολικά τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία Η, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα όπου προκύπτει και ο ηλεκτρονιακός τύπος της ΝΗ3.
⋅Ν̈⋅ + 3H⋅→ Η:Ν̈:Η
ׄ
Ḧ
2.2
Α)
α) Το διάλυμα της ουσίας Α θα είναι ακόρεστο, ενώ το διάλυμα της ουσίας Β θα
είναι κορεσμένο.
β) Για την ουσία Α: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Α
στους 20 oC είναι 6 g ουσίας Α σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 4 g
ουσίας σε 100 g διαλύτη στους 20 oC θα μπορέσει να διαλυθεί όλη η ουσία Α, δηλαδή το
διάλυμα που προκύπτει θα περιέχει μικρότερη ποσότητα διαλυμένης ουσίας από τη
μέγιστη δυνατή.
Για την ουσία Β: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β στους
20 oC είναι 4 g ουσίας Β σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 4 g ουσίας Β
σε 100 g διαλύτη στους 20 oC θα γίνει διάλυση όλης της ποσότητας. Το διάλυμα που
προκύπτει θα περιέχει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα διαλυμένης ουσίας.
Β)
i) H2CO3
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του C. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο
είναι -2, άρα έχουμε: 2·(+1)+x+3·(-2)=0 ⇒x=+4
ii) CH4
Έστω ψ ο αριθμός οξείδωσης του C. Άρα έχουμε: ψ+4·(+1)=0 ⇒ ψ=-4
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
Α)
i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 60 οC είναι 1g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Η
διαλυτότητα της ουσίας Β στους 60 οC είναι 3,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
ii) Επειδή η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ουσία Α είναι το αέριο. Η ουσία Β είναι
το στερεό αφού η διαλυτότητα των στερεών αυξάνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας. Από το διάγραμμα της ουσίας Α φαίνεται ότι η διαλυτότητα της
ουσίας Α στους 60 οC είναι 1g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της ουσίας
Α όταν ψυχθεί το διάλυμα στους 20 οC είναι 4g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η
διαλυτότητα αυξάνεται κατά 3g ανά 100 g διαλύτη.
Β)
CO32Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του C. Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα
έχουμε: x+3(-2)=-2 x=+4
2.2
Α)
α) Ζn(s) + 2 ΗI(aq) → ΖnI2(aq) + Η2(g)
β) MgCO3(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + CO2↑ + H2Ο(l)
B) Σωστή απάντηση είναι το i.
Αιτιολόγηση: Από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, με δεδομένο ότι οι
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι ίδιες, ισχύει:
Για το αέριο Α: P·VA=nA·R·T
Για το αέριο Β: P·VΒ=nΒ·R.T
Από τη διαίρεση κατά μέλη των δύο παραπάνω σχέσεων προκύπτει: VA/VB=nA/nB .
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Λάθος. Τα ισότοπα έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων, αλλά διαφορετικό αριθμό
νετρονίων.
β) Σωστή. Ο Ag είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο, επειδή βρίσκεται
πιο δεξιά από αυτό στη σειρά δραστικότητας.
γ) Σωστή. Το κατιόν K+ έχει 18 ηλεκτρόνια, αφού έχει 1 ηλεκτρόνιο λιγότερο από
το ουδέτερο ‘ατομο K. Το ανιόν Cl- έχει και αυτό 18 ηλεκτρόνια, αφού έχει 1
ηλεκτρόνιο περισσότερο από το ουδέτερο άτομο Cl.
2.2
Α)
i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 60 οC είναι 6 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Η
διαλυτότητα της ουσίας Β στους 60 οC είναι 7 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
ii) Από το διάγραμμα της ουσίας Β φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β
στους 40 οC είναι 4 g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της ουσίας Β στους
20 οC είναι 1 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η διαλυτότητα μειώνεται κατά 3 g
ουσίας ανά 100 g διαλύτη.
Β)
α) Ca(OH)2(aq) + 2ΝΗ4ΝΟ3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2ΝΗ3↑ + 2Η2Ο(l)
β)
Ca(OH)2 : υδροξείδιο του ασβεστίου
ΝΗ4ΝΟ3 : νιτρικό αμμώνιο
Ca(NO3)2: νιτρικό ασβέστιο
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α)
α) Τα στοιχεία του ζεύγους α ανήκουν στην ίδια περίοδο.
β) Αιτιολόγηση:
Η ηλεκτρονιακή δομή τους είναι:
12Mg(2,8,2)
18Ar(2,8,8)
4Be(2,2)

Από τα παραπάνω στοιχεία το
περιοδικού πίνακα.
Αιτιολόγηση: Το 12Mg και το

12Mg

18Ar

και το

18Ar

βρίσκονται στην ίδια περίοδο του

έχουν τα ηλεκτρόνιά τους κατανεμημένα στις 3

πρώτες στιβάδες. Τα στοιχεία με τον ίδιο αριθμό στιβάδων ανήκουν στην ίδια
περίοδο του περιοδικού πίνακα.
Β)
α) F2(g) + 2 KBr(aq) → 2KF(aq) + Br2(aq)
β) Ba(OH)2(s) + 2HCl(aq) → BaCl2(aq) + H2O(l)
2.2
A) Η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα,
αφού το CΟ2 είναι αέριο, η διαλυτότητά του στο νερό μειώνεται με θέρμανση στους
20 oC. Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε CΟ2 θα μειωθεί και επομένως δεν θα
είναι δυνατή η διάλυση επιπλέον ποσότητας. Άρα το διάλυμα χαρακτηρίζεται
κορεσμένο.
Β)
α) Λάθος
Το άτομο του 20Ca όταν αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια θα περιέχει 2 παραπάνω πρωτόνια
τα οποία θα έχουν θετικό φορτίο, άρα θα μετατραπεί σε ιόν 20Ca+2.
β) Σωστό
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Cl. Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα
έχουμε: x+3·(-2)=-1x=+5
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2o
2.1.
Α)
α) Τα στοιχεία του ζεύγους β έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες.
β) Αιτιολόγηση:
Η ηλεκτρονιακή δομή τους είναι:
18Ar(2,8,8)
13Al(2,8,3)
10Ne(2,

8)

Από τα παραπάνω στοιχεία το 18Ar και το 10Ne βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδικού
πίνακα διότι έχουν το ίδιο πλήθος ηλεκτρονίων (8) στην εξωτερική τους στιβάδα. Ανήκουν
στη VIIIA (18η) ομάδα των ευγενών αερίων. Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα του
Π.Π. έχουν παρόμοιες ιδιότητες.
Β) Σωστή
Από το διάγραμμα προκύπτει πως σε θερμοκρασία 30 οC μπορούν να διαλυθούν 15 g
ουσίας Χ σε 100 g νερού. Αν αναμειχθούν 12 g ουσίας Χ σε 100 g νερού το διάλυμα που
θα προκύψει θα είναι ακόρεστο.
Αν διαλυθούν 12 g ουσίας Χ σε 100 g νερού το διάλυμα που θα προκύψει θα είναι
ακόρεστο.
2.2.
Α) Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq)+ 2H2O(l)
β) Ca(s) + ZnCl2(aq) → CaCl2(aq) + Zn(s)
γ) 2ΗΝΟ3(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaNO3(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Η αντίδραση β πραγματοποιείται γιατί το Ca είναι δραστικότερο από τον Zn και μπορεί
να τον αντικαταστήσει σύμφωνα με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Η αντίδραση γ πραγματοποιείται γιατί παράγεται αέριο CO2.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέµα 2o
2.1.
α) AgNO3(aq) + KI(aq) → AgI ↓+ KNO3(aq)
β) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
Η αντίδραση α πραγματοποιείται γιατί παράγεται ίζημα AgI ενώ η γ γίνεται γιατί το
αργίλιο βρίσκεται πιο αριστερά από το υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας και είναι
δραστικότερο.
2.2
Α) Λάθος
Από το διάγραμμα φαίνεται πως σε θερμοκρασία 30 οC μπορούν να διαλυθούν 15 g
ουσίας Χ σε 100 g νερού. Αν προσθέσουμε 17g της ουσίας Χ δεν θα μπορέσει να
διαλυθεί όλη η ουσία.
Β)
Σύµβολο
στοιχείου

Ηλεκτρονιακή
κατανοµή

Οµάδα Π.Π.

Περίοδος Π.Π.

Φ

K(2)L(6)

16η ή VIA

2η

Ψ

K(2)L(8)M(2)

2η ή IIA

3η

Ω

K (2) L(8) Μ(8) Ν(1)

1η ή IA

4η
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α)

Mg

Ζ

νετρόνια

ηλεκτρόνια

K

12

12

12

2

ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ
L
8

M
2

Β)
i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 60 οC είναι 1 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
Η διαλυτότητα της ουσίας Β στους 60 οC είναι 3,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
ii) Επειδή η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας συμπεραίνεται ότι η ουσία Α είναι το αέριο. Η ουσία Β είναι το
στερεό αφού η διαλυτότητα των στερεών αυξάνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας. Από το διάγραμμα της ουσίας Β φαίνεται ότι η διαλυτότητα της
ουσίας Β στους 60 οC είναι 3,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της
ουσίας Β στους 10 οC είναι 2,25 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η διαλυτότητα
μειώνεται κατά 1,25 g ανά 100 g διαλύτη.
2.2
Α)
α) K2CO3(aq) + CaCl2(aq) → CaCO3↓ + 2KCl(aq)
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
B)
α) Λάθος
Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα, τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη της
στιβάδας. Η στιβάδα Ν βρίσκεται πιο μακριά από τον πυρήνα από τη στιβάδα Κ.
Άρα, Εκ< ΕΝ.
β) Σωστό.
Σε 0,5 mol NH3 περιέχονται 0,5ΝΑ μόρια. Σε 0,25 mol NΟ περιέχονται 0,25ΝΑ μόρια.
Άρα σε 0,5 mol NH3 περιέχεται διπλάσιος αριθμός μορίων σε σχέση με αυτόν που
περιέχεται σε 0,25 mol NΟ.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
Α)

i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 30 οC είναι 2,75 g ουσίας σε 100 g
διαλύτη. Η διαλυτότητα της ουσίας Β στους 30 οC είναι 2,75 g ουσίας σε 100 g
διαλύτη.
ii) Επειδή η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ουσία Α είναι το αέριο. Η ουσία Β
είναι το στερεό αφού η διαλυτότητα των στερεών αυξάνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας. Από το διάγραμμα της ουσίας B φαίνεται ότι η διαλυτότητα της
ουσίας B στους 80 οC είναι 4 g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της
ουσίας B όταν αυτή ψυχθεί στους 20 οC είναι 2,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η
διαλυτότητα μειώνεται κατά 1,5 g ανά 100 g διαλύτη.
Β)
SO32Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S. Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα
έχουμε: x+3·(-2)=-2 ⇒x=+4
2.2
Α)

α) 2Al(s) + 6ΗI(aq) → 2AlI3(aq) + 3Η2 ↑
β) CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2↑ + H2Ο(l)
B) Σωστή απάντηση είναι το ii.
Αιτιολόγηση: Από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, με δεδομένο ότι
οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι ίδιες, ισχύει:
Για την ουσία Α: P·VA=nA·R·T
Για την ουσία Β: P·VΒ=nΒ·R·T
Από τη διαίρεση κατά μέλη των δύο παραπάνω σχέσεων προκύπτει: VA/VB=nA/nB .
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α)
στοιχείο
Φ
Ψ
Ω

ατοµικός
αριθµός
12
18
17

Κ
2
2
2

στιβάδες
L
8
8
8

M
2
8
7

Περίοδος Π.Π

Οµάδα Π.Π

3η
3η
3η

2η(IIA)
18η(VIIIA)
17η(VIIA)

β) Οι αλκαλικές γαίες ανήκουν στη 2η (IIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα. Από τον
πίνακα φαίνεται ότι το στοιχείο Φ είναι αλκαλική γαία.
2.2
Α) Λάθος
Από το διάγραμμα φαίνεται πως σε θερμοκρασία 25οC μπορούν να διαλυθούν 12,5
g ουσίας Χ σε 100 g νερού. Αν αναμείξουμε 15 g ουσίας Χ με 100 g νερό στους 20 οC
δεν θα μπορεί να διαλυθεί όλη η ποσότητα της ουσίας. Άρα το διάλυμα που
παράγεται είναι κορεσμένο.
Β)
α) 2AgNO3(aq) + CaCl2(aq)  Ca(NΟ3)2(aq) + 2AgCl↓
β) 2Al(s) + 6 HBr(aq)  2AlBr3(aq) + 3H2↑
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Λάθος. Η ηλεκτρονιακή δομή των δύο στοιχείων ατόμων είναι αντίστοιχα:
5B(2,3) και 13Al(2,8,3). Το Β έχει τα ηλεκτρόνιά του κατανεμημένα στις 2 πρώτες
στιβάδες και ανήκει στη 2η περίοδο, ενώ το Al, αντίστοιχα, ανήκει στην 3η περίοδο.
Άρα τα δύο στοιχεία δεν ανήκουν στην ίδια περίοδο.
β) Σωστό. Ο χαλκός είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο και βρίσκεται
πιο δεξιά στη σειρά δραστικότητας από αυτό.
γ) Σωστό. Το Na+ έχει 10 ηλεκτρόνια, αφού έχει αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο. Το Fέχει και αυτό 10 ηλεκτρόνια, αφού έχει προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο.
2.2
Α)
i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 70 οC είναι 7 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Η
διαλυτότητα της ουσίας Β στους 70 οC είναι 8,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
ii) Από το διάγραμμα της ουσίας Β φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β
στους 60 οC είναι 7 g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της ουσίας Β
στους 40 οC είναι 4 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η διαλυτότητα μειώνεται κατά 3
g ουσίας ανά 100 g διαλύτη.
Β)
α)Ca(OH)2(aq) + 2ΝΗ4ΝΟ3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2ΝΗ3↑ + 2Η2Ο(l)
β)
Ca(OH)2 : υδροξείδιο του ασβεστίου
ΝΗ4ΝΟ3: νιτρικό αμμώνιο
Ca(NO3)2: νιτρικό ασβέστιο
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
Α)
Η σχετική μοριακή μάζα Mr της ένωση P2Ον είναι 2·31 + ν·16 = 142 ⇒ 62 + ν·16=142 ⇒
ν=5, άρα ο μοριακός τύπος της ένωσης είναι P2Ο5.
Β)
i ) Η διαλυτότητα της ουσίας Α στους 80 οC είναι 0,5 g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Η
διαλυτότητα της ουσίας Β στους 80 οC είναι 4 g ουσίας σε 100 g διαλύτη.
ii) Επειδή η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας
εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ουσία Α είναι το αέριο. Η ουσία Β είναι το στερεό αφού
η διαλυτότητα των στερεών αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Από το
διάγραμμα της ουσίας Β φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β στους 20 οC είναι 2,5
g ουσίας σε 100 g διαλύτη, ενώ η διαλυτότητα της ουσίας Β στους 60 οC είναι 3,5 g
ουσίας σε 100 g διαλύτη. Άρα η διαλυτότητα μεταβάλλεται κατά 1 g ανά 100 g διαλύτη.
2.2
Α)
α) 2HCl(aq) + Zn(s) → ZnCl2(aq) + H2(g)
β) Pb(NO3)2(aq) + Na2S(aq) → PbS↓ + 2NaNO3(aq)
γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s) → MgS(aq) + 2H2O(l)
B)
i) K2S: θειούχο κάλιο
ii) Ca(OH)2: υδροξείδιο του ασβεστίου
iii) HF: υδροφθόριο
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέµα 2o
2.1.
α) AgNO3(aq ) + KBr(aq) → AgBr↓ + KNO3(aq)
β) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4↓ + 2H2O(l)
γ) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2↑
Η αντίδραση α πραγματοποιείται γιατί παράγεται ίζημα AgBr ενώ η γ γίνεται γιατί το
μαγνήσιο είναι δραστικότερο από το υδρογόνο και βρίσκεται πιο αριστερά από αυτό
στη σειρά δραστικότητας.
2.2
Α) Σωστή
Από το διάγραμμα φαίνεται πως σε 40 οC μπορούν να διαλυθούν 20 g ουσίας Χ σε
100 g νερού. Αν προσθέσουμε 15 g ουσίας Χ θα μπορέσει να διαλυθεί όλη η ουσία.
Άρα το διάλυμα είναι ακόρεστο.
Β)
Σύµβολο
στοιχείου

Ηλεκτρονιακή
κατανοµή

Οµάδα Π.Π

Περίοδος Π.Π

Φ

K (2)L(5)

15η ή VA

2η

Ψ

K(2)L(8)M(7)

17η ή VIIA

3η

Ω

K(2) L(8) Μ(8)Ν(1)

1η ή IA

4η
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Ο ατομικός αριθμός του K είναι 19 και ο μαζικός 39. Άρα το ουδέτερο
άτομο έχει 19 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 19 ηλεκτρόνια.
Το ιόν Κ+ προκύπτει με αποβολή 1 ηλεκτρονίου. Άρα στο ιόν υπάρχουν 19 πρωτόνια,
20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια.
β) Κ+(2,8,8)
γ) Οι ηλεκτρονικές δομές του καλίου και του φθορίου είναι αντίστοιχα:
Κ: (2,8,8,1) και F: (2,7).
Το Κ έχει την τάση να αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει σταθερή δομή
ευγενούς αερίου οπότε γίνεται κατιόν Κ+. Το F έχει την τάση να προσλάβει 1
ηλεκτρόνιο οπότε γίνεται ανιόν F–. Επομένως ο δεσμός μεταξύ των ιόντων Κ+ και F–
είναι ιοντικός και η ένωση χαρακτηρίζεται ως ιοντική. Ο χημικός τύπος της ένωσης
που προκύπτει είναι KF.
2.2
A)
α) Mg(s) + 2ΑgNO3(aq) → Mg(NO3)2 (aq) + 2Ag(s)
β) Na2CO3(s) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O(l)
B) Η διαλυτότητα των αερίων μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Άρα,
αφού το N2 είναι αέριο, η διαλυτότητά του στο νερό μειώνεται με θέρμανση από
τους 8 oC στους 27 oC και η περιεκτικότητα του διαλύματος σε N2 θα μειωθεί.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέµα 2o
2.1.
α)
Σύµβολο
Aτοµικός
Μαζικός
πρωτόνια
νετρόνια
ηλεκτρόνια
Ατόµου
αριθµός
αριθµός
X
6
14
6
8
6
Ψ
11
23
11
12
11
Ω
6
12
6
6
6
β) Ισότοπα ονομάζονται τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο ατομικό και
διαφορετικό μαζικό αριθμό. Αυτό συμβαίνει στα στοιχεία Χ και Ω.
2.2
Α)
α) Το διάλυμα της ουσίας Α θα είναι ακόρεστο, ενώ το διάλυμα της ουσίας Β
θα είναι κορεσμένο.
β) Για την ουσία Α: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας
Α στους 30 oC είναι 9 g ουσίας Α σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε
8 g ουσίας σε 100 g διαλύτη στους 30 oC θα μπορέσει να διαλυθεί όλη η ουσία Α,
δηλαδή το διάλυμα που προκύπτει θα περιέχει μικρότερη ποσότητα διαλυμένης
ουσίας από τη μέγιστη δυνατή.
Για την ουσία Β: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β στους
30 oC είναι 6 g ουσίας Β σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 8 g
ουσίας σε 100 g διαλύτη στους 30 oC θα γίνει διάλυση των 6 g και θα μείνουν
αδιάλυτα 2 g της ουσίας. Το διάλυμα που προκύπτει θα περιέχει τη μέγιστη δυνατή
ποσότητα διαλυμένης ουσίας.
Β)
i) HClO3
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Cl. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για
το Ο είναι -2, άρα έχουμε: 1·(+1)+x+3·(-2)=0 ⇒x=+5
ii) NaCl
Έστω ψ ο αριθμός οξείδωσης του Cl. Ο αριθμός οξείδωσης για το Na είναι +1, άρα
έχουμε: 1·(+1)+ψ=0 ⇒ψ=-1
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) 9F(2,7)
β) Ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ Η και F είναι ομοιοπολικός.
γ) Η ηλεκτρονιακή δομή του Η είναι 1Η(1). Το Η έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική
στιβάδα και έχει την τάση να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει σταθερή δομή
ευγενούς αερίου. Το F έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και έχει την τάση
να αποκτήσει άλλο1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Τα δύο άτομα
με αμοιβαία συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου δημιουργούν ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων
το οποίο ανήκει και στα δύο άτομα. Άρα δημιουργείται ένας ομοιοπολικός δεσμός
μεταξύ Η και F, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, όπου προκύπτει και ο
ηλεκτρονιακός τύπος του HF.
ꓺ
ꓺ
H⋅+⋅F:→Η:F:
¨
¨
2.2
Α)
α) Το διάλυμα της ουσίας Α θα είναι ακόρεστο, ενώ το διάλυμα της ουσίας Β θα
είναι κορεσμένο.
β) Για την ουσία Α: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Α
στους 40 oC είναι 12 g ουσίας Α σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 9 g
ουσίας σε 100 g διαλύτη στους 40 oC θα μπορέσει να διαλυθεί όλη η ουσία Α, δηλαδή το
διάλυμα που προκύπτει θα περιέχει μικρότερη ποσότητα διαλυμένης ουσίας από τη
μέγιστη δυνατή.
Για την ουσία Β: Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαλυτότητα της ουσίας Β στους
40 oC είναι 8 g ουσίας Β σε 100 g διαλύτη. Αν σε ένα ποτήρι προσθέσουμε 9g ουσίας σε
100 g διαλύτη στους 40 oC θα γίνει διάλυση 8 g και θα μείνει αδιάλυτο 1 g. Το διάλυμα
που προκύπτει θα περιέχει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα διαλυμένης ουσίας.
Β)
i) H2SO3
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο
είναι -2, άρα έχουμε: 2·(+1)+x+3·(-2)=0 ⇒x=+4
ii) SO2
Έστω ψο αριθμός οξείδωσης του S. Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
ψ+2·(-2)=0 ⇒ ψ=+4

97 / 431

Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Σωστή. Τα ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου, αφού έχουν ίδιο
ατομικό αριθμό δηλαδή ίδιο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα τους και διαφορετικό
μαζικό αριθμό.
β) Λάθος. Τα ισότοπα έχουν ίδιο ατομικό και διαφορετικό μαζικό αριθμό,
δηλαδή ίδιο αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων στον πυρήνα
τους.
γ) Σωστή. Η θέση στον περιοδικό πίνακα καθορίζεται από τον ατομικό αριθμό
που είναι ο ίδιος.
γ) Λάθος. Στον περιοδικό πίνακα τοποθετούνται στοιχεία και όχι άτομα.
2.2
α) CaCl2(aq) + 2AgNO3(aq) → 2AgCl↓ + Ca(NO3)2(aq)
β) Cl2(g) + 2NaI(aq) → 2NaCl(aq) + I2(g)
γ) H2SO4(aq) + NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2Ο(aq)
Η αντίδραση α πραγματοποιείται γιατί παράγεται ίζημα AgCl.
Η αντίδραση β πραγματοποιείται γιατί το χλώριο είναι δραστικότερο από το ιώδιο
στη σειρά δραστικότητας των αμετάλλων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Λάθος. Ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα συγκροτείται το μόριο ενός
χημικού στοιχείου ονομάζεται ατομικότητα στοιχείου. Το CO2 δεν είναι χημικό
στοιχείο αλλά χημική ένωση.
β) Σωστό. Η ηλεκτρονιακή δομή του Na είναι 11Na(2,8,1). Έχει 1 ηλεκτρόνιο στην
εξωτερική στιβάδα και έχει την τάση να το αποβάλλει για να αποκτήσει δομή
ευγενούς αερίου.
γ) Λάθος. Η σχετική μοριακή μάζα των χημικών ουσιών είναι καθαρός αριθμός.
2.2
Α)
α) υδροξείδιο του μαγνησίου
β) θειικό οξύ
γ) χλωριούχος ψευδάργυρος
δ) όξινο ανθρακικό νάτριο
ε) μονοξείδιο του άνθρακα
Β)
α) HBr
β) HNO3
γ) Ca(OH)2
δ) Na2CO3
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Zn(s) + CuS(aq) → ZnS(aq) + Cu(s)
β) H2SO4(aq) + 2NH3(aq) → (NH4)2SO4(aq)
γ) Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) →2KNO3(aq) + PbI2↓
Η αντίδραση α γίνεται γιατί ο Zn είναι δραστικότερος από τον Cu, βρίσκεται πιο
αριστερά στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Η αντίδραση γ πραγματοποιείται γιατί παράγεται ίζημα PbI2 .
2.2
Α) Σωστή απάντηση: β.
Αιτιολόγηση:
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του P. Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα
έχουμε: x+4·(-2)=-3 ⇒ x=+5
Β) Τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα, τα νετρόνια είναι ουδέτερα και τα
ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα. Άρα
• Το σωματίδιο Β είναι αρνητικά φορτισμένο γιατί έχει ένα παραπάνω ηλεκτρόνιο
που έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.
• Το σωματίδιο Γ είναι θετικά φορτισμένο γιατί έχει ένα παραπάνω πρωτόνιο που
έχει θετικό φορτίο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες του F και του Mg είναι: 9F(2,7) και
12Mg(2,8,2)

β) Το F ανήκει στη 2η περίοδο και την 17η ή VIIA ομάδα. Το Mg ανήκει στην 3η
περίοδο και την 2η ή IIA ομάδα του περιοδικού πίνακα.
γ) Το Mg έχει την τάση να αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια και να γίνει κατιόν Mg2+ έχοντας
συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια.
Το F έχει την τάση να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο και να γίνει ανιόν F– έχοντας
συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια.
Άρα, το Mg2+ θα συνδεθεί με δύο ιόντα F– και η ηλεκτρικά ουδέτερη ένωση που θα
προκύψει μεταξύ τους θα είναι ιοντική.
2.2
α) Σωστό. Το HCl είναι οξύ και μπορεί να εξουδετερωθεί με μία βάση, όπως για
παράδειγμα το Ca(OH)2.
β) Λάθος. Ο γραμμομοριακός όγκος αναφέρεται σε αέριες ουσίες. Ο σίδηρος είναι
στερεό.
γ) Λάθος. 1 mol ατόμων Na ζυγίζει 23 g.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα Χ, Ψ και Ω είναι:
9Χ(2,7),
11Ψ(2,8,1),
8Ω(2,6)
β)
i) Λάθος. Το στοιχείο Χ έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα και έχει την
τάση να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Τα
μέταλλα έχουν την τάση να αποβάλλουν ηλεκτρόνια. Άρα το στοιχείο Χ δεν είναι
μέταλλο.
ii) Λάθος.
iii) Σωστό. Το στοιχείο Ω έχει στην εξωτερική στιβάδα 6 ηλεκτρόνια και για να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου με 8 ηλεκτρόνια θα πρέπει να προσλάβει 2
ηλεκτρόνια.
2.2
α) K(s) + 2H2O(l) → 2ΚΟΗ(aq) + H2(g)
β) Na2CO3(s) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO2 ↑ + H2O(l)
γ) 2HNO3(aq) + Mg(OH)2(s) → Mg(NO3)2(aq) + 2H2O(l)
Η αντίδραση α πραγματοποιείται γιατί το κάλιο είναι δραστικότερο από το
υδρογόνο και βρίσκεται πιο αριστερά από αυτό στη σειρά δραστικότητας των
μετάλλων.
Η αντίδραση β πραγματοποιείται γιατί παράγεται αέριο CO2 .
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) 8O(2,6)
β) Ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ Η και O είναι ομοιοπολικός.
γ) Η ηλεκτρονιακή δομή του Η είναι Η(1). Το Η έχει 1 ηλεκτρόνιο στην
εξωτερική στιβάδα και με 1 επιπλέον θα αποκτήσει σταθερή δομή ευγενούς αερίου.
Το O έχει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και με ακόμα 2 ηλεκτρόνια θα
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Επομένως χρειάζονται 2 άτομα υδρογόνου ώστε
με αμοιβαία συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από κάθε άτομο υδρογόνου και το
άτομο του οξυγόνου να δημιουργηθούν συνολικά δύο ομοιοπολικοί δεσμοί όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα όπου προκύπτει και ο ηλεκτρονιακός τύπος του
νερού.
ꓺ
ꓺ
⋅O⋅ + 2H⋅ → Η:O:Η
¨
¨
2.2
Α) Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Cl. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και
για το Ο είναι -2, άρα έχουμε: 1·(+1)+x+3·(-2)=0 ⇒ x=+5
Β)
α) Mg(s) + 2HI(aq) → MgI2(aq) + H2(g)
β) Na2S(aq) + 2 HBr(aq) → 2NaBr(aq) + H2S↑
γ) 2KOH(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α)

Mg

Ζ

νετρόνια

ηλεκτρόνια

K

12

12

12

2

ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ
L
8

M
2

Β ) Οι ηλεκτρονικές δομές ατόμων του λιθίου και του χλωρίου είναι αντίστοιχα:
3Li(2,1) και 17Cl(2,8,7). Ο δεσμός μεταξύ τους είναι ιοντικός.
Αιτιολόγηση: Το Li ως άτομο μετάλλου έχει την τάση να αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο για
να αποκτήσει σταθερή δομή ευγενούς αερίου, με συμπληρωμένη την στιβάδα Κ με
δύο ηλεκτρόνια και έτσι θα γίνει κατιόν Li+. Το Cl ως άτομο αμετάλλου έχει την τάση
να προσλάβει 1 ηλεκτρόνιο, οπότε θα προκύψει ένα ανιόν Cl- με συμπληρωμένη την
εξωτερική στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια. Τα ιόντα Li+και Cl- έλκονται μεταξύ τους, ο
δεσμός μεταξύ τους είναι ιοντικός και η ένωση χαρακτηρίζεται ως ιοντική. Ο
χημικός τύπος της ένωσης που προκύπτει είναι LiCl.
2.2
Α)
α) Zn(s) +2AgNO3(aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2Ag↓
β) 2KOH(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2H2O(l)
B)
α) Λάθος
Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα, τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη της
στιβάδας. Η στιβάδα Μ βρίσκεται πιο μακριά από τον πυρήνα από τη στιβάδα L.
Άρα, ΕΜ > ΕL
β) Λάθος.
Η ηλεκτρονιακή δομή του 8Οείναι Ο(2,6). Άρα το Ο βρίσκεται στην 16η (VΙA) ομάδα
και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1
α) Το F έχει ατομικό αριθμό 9 άρα έχει 9 πρωτόνια και 9 ηλεκτρόνια, αφού
είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι F(2,7).
Το Κ έχει ατομικό αριθμό 19 άρα έχει 19 πρωτόνια και 19 ηλεκτρόνια, αφού είναι
ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2,8,8,1).
β) Το F έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του σε δύο στιβάδες, άρα βρίσκεται
στην δεύτερη περίοδο του περιοδικού πίνακα. Το F έχει επτά ηλεκτρόνια στην
εξωτερική του στιβάδα, οπότε ανήκει στην 17η (VIIA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Το Κ έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του σε τέσσερις στιβάδες, άρα βρίσκεται
στην τέταρτη περίοδο του περιοδικού πίνακα. Το Κ έχει ένα ηλεκτρόνιο στην
εξωτερική του στιβάδα, οπότε ανήκει στην 1η (IA) ομάδα του περιοδικού πίνακα.
γ) Το Κ είναι μέταλλο, διότι ανήκει στην IA (1η ) ομάδα του περιοδικού πίνακα,
έχει την τάση να αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και εμφανίζει ηλεκτροθετικό
χαρακτήρα.
2.2
Α) Ο ατομικός αριθμός του Mg είναι 12 και ο μαζικός 25. Άρα το ουδέτερο
άτομο έχει 12 πρωτόνια, 13 νετρόνια και 12 ηλεκτρόνια. Το ιόν Mg2+ προκύπτει με
αποβολή δύο ηλεκτρονίων, ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Οπότε στο
ιόν Mg2+υπάρχουν 12 πρωτόνια, 12 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια.
Ο ατομικός αριθμός του Ν είναι 7 και ο μαζικός 15. Άρα το ουδέτερο άτομο έχει 7
πρωτόνια, 8 νετρόνια και 7 ηλεκτρόνια. Το ιόν Ν3- προκύπτει με πρόσληψη τριών
ηλεκτρονίων, ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Οπότε στο ιόν Ν3υπάρχουν 7 πρωτόνια, 8 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια.
Β) Η πρόταση είναι σωστή γιατί τα ισότοπα στοιχεία έχουν ίδιο ατομικό
αριθμό που είναι η «ταυτότητα» του στοιχείου και διαφορετικό μαζικό αριθμό.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
Α) Η πρόταση είναι λανθασμένη, γιατί σύμφωνα με την καταστατική εξίσωση
των ιδανικών αερίων ο όγκος μιας ορισμένης ποσότητας ενός αερίου με σταθερή τη
θερμοκρασία είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης που ασκεί το αέριο.
𝒏𝑹𝑻
𝒏𝑹𝑻
𝑷
P = 𝑽 άρα αν διπλασιαστεί ο όγκος P’ = 𝟐𝑽 = 𝟐 η πίεση υποδιπλασιάζεται.
Β) Η σωστή απάντηση είναι το (γ).
Αυτό ισχύει, επειδή η σχετική μοριακή μάζα Mr στοιχείου ισούται με το γινόμενο
της Ar επί την ατομικότητα του στοιχείου. Άρα Mr = x. 𝐀𝐫 ⇒ x =
2.2

𝑴𝐫
𝐀𝐫

= 3.

Α) Η σωστή απάντηση είναι το (γ).
Αυτό ισχύει γιατί το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση
είναι ίσο με το μηδέν. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Cl, ενώ ο αριθμός
οξείδωσης του Η είναι +1 και του Ο είναι -2. Άρα έχουμε: (+1) + x + (-2) = 0 ⇒
x=+1
Β) (1): NaI: Ιωδιούχο νάτριο (2): NaOH: Υδροξείδιο του νατρίου
(3): Na2S: θειούχο νάτριο (4): Na3PO4 : Φωσφορικό νάτριο
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) ΑgNO3(aq) + ΗBr(aq) → ΑgBr↓ + ΗNO3(aq)
Διπλή αντικατάσταση
β) Na2CO3(aq) + 2HNO3(aq) → 2NaNO3(aq) + CO2↑ + H2O(l) Διπλή αντικατάσταση
γ) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
Απλή αντικατάσταση
2.2
Α) Τα στοιχεία αυτά θα ενωθούν με ομοιοπολικό δεσμό.
Αυτό ισχύει γιατί το οξυγόνο Ο, που έχει δομή (2,6) και ανήκει στην VIA ομάδα του
Περιοδικού Πίνακα, και το υδρογόνο Η με δομή (1) είναι αμέταλλα και συνεπώς η
σύνδεσή τους γίνεται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων (ομοιοπολικός δεσμός). Το
άτομο του οξυγόνου διαθέτει δύο μονήρη ηλεκτρόνια και συνεισφέρει από ένα σε δύο
ξεχωριστά άτομα υδρογόνου, ενώ το καθένα από τα δύο άτομα υδρογόνου συνεισφέρει
το μονήρες ηλεκτρόνιό του. Έτσι σχηματίζονται δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων μεταξύ ενός
ατόμου οξυγόνου και δύο ατόμων υδρογόνου και δημιουργείται το μόριο του νερού
(Η2Ο). Ο ηλεκτρονιακός τύπος του Η2Ο είναι:
..
H:O:H
..

Β) Ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι -2 γιατί το οξυγόνο είναι πιο
ηλεκτραρνητικό από το υδρογόνο, οπότε αποδίδονται σε αυτό τα δύο κοινά ζεύγη
ηλεκτρονίων, ενώ o αριθμός οξείδωσης του υδρογόνου είναι +1.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Το άτομο του Cl έχει 17 πρωτόνια άρα και 17 ηλεκτρόνια, αφού είναι
ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Cl (2,8,7).
β) Το Cl ανήκει στην 17η (VIIA) ομάδα αφού στην εξωτερική του στιβάδα έχει 7
ηλεκτρόνια και στην 3η περίοδο καθώς έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα στις
τρεις πρώτες στιβάδες.
γ) Τα άτομα του Cl ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό. Αυτό ισχύει
γιατί το χλώριο ανήκει στην 17η (VΙIA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα, οπότε είναι
αμέταλλο. Ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ αμετάλλων γίνεται με αμοιβαία συνεισφορά
μοναχικών ηλεκτρονίων, οπότε σχηματίζονται ένα ή περισσότερα κοινά ζευγάρια
ηλεκτρονίων, ώστε τα άτομα να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου. Συγκεκριμένα
μεταξύ δύο ατόμων χλωρίου σχηματίζεται ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων, οπότε
ενώνονται με έναν απλό μη πολικό ομοιοπολικό δεσμό.
2.2
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Σύμφωνα με την υπόθεση Avogadro : Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες
θερμοκρασίας και πίεσης περιέχουν ίδιο αριθμό μορίων. Ισχύει και το αντίστροφο.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Γνωρίζουμε ότι 1mol μορίων Η2Ο αποτελείται από ΝΑ μόρια. Ένα μόριο αποτελείται
απο 2 άτομα υδρογόνου και 1 άτομο οξυγόνου. Άρα 1mol μορίων Η2Ο αποτελείται
από 2ΝΑ άτομα υδρογόνου και ΝΑ άτομα οξυγόνου, δηλαδή συνολικά από 3ΝΑ
άτομα.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α)
Στοιχείο

Ατομικός
αριθμός

Μαζικός
αριθμός

Αριθμός
ηλεκτρονίων

Αριθμός
πρωτονίων

Αριθμός
νετρονίων

Mg
Cl

12
17

24
35

12
17

12
17

12
18

β) Το Μg2+ δημιουργείται με αποβολή δύο ηλεκτρονίων από το άτομο του Mg,
ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Άρα έχει 12 πρωτόνια και 10 ηλεκτρόνια.
Το Cl- δημιουργείται με πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου από το άτομο του Cl, ώστε να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Άρα έχει 17 πρωτόνια και 18 ηλεκτρόνια.
2.2
Α) Η σωστή απάντηση είναι το ζεύγος β).
Τα στοιχεία που έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες, ανήκουν στην ίδια ομάδα,
δηλαδή έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα.
Άρα: το ζεύγος Na με δομή (2,8,1) και N με δομή (2,5) δεν ανήκουν στην ίδια
ομάδα, ενώ το ζεύγος Cl με δομή (2,8,7) και F με δομή (2,7) ανήκουν στην ίδια
ομάδα.
B) Tο αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε ένα πολυατομικό ιόν
είναι ίσο με το φορτίο του ιόντος. Έστω x o αριθμός οξείδωσης του C, ενώ ο αριθμός
οξείδωσης του Ο είναι -2. Άρα έχουμε: x + (-2).3 = -2 ⇒ x = + 6 - 2 ⇒ x = +4.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
1 mol οποιασδήποτε ΑΕΡΙΑΣ χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4 L.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το στοιχείο Ψ με δομή (2,8,8,1) ανήκει στην ΙΑ ομάδα οπότε είναι μέταλλο, ενώ το
στοιχείο Χ με δομή (2,8,7) ανήκει στην VIΙΑ ομάδα οπότε είναι αμέταλλο. Ο δεσμός που
αναπτύσσεται μεταξύ μετάλλου και αμετάλλου πραγματοποιείται με μεταφορά
ηλεκτρονίων από το άτομο του μετάλλου (που έχει τάση αποβολής ηλεκτρονίων) στο
άτομο του αμετάλλου (που έχει τάση πρόσληψης δομή ευγενούς αερίου και έλκονται
μεταξύ τους, σχηματίζοντας κρυσταλλικό πλέγμα.
2.2
α) Zn(s) +2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος του
υδρογόνου του οξέος (επειδή βρίσκεται πιο αριστερά από το υδρογόνο στη σειρά
δραστικότητας των μετάλλων).
β) ΑgNO3(aq) + ΗBr(aq) → ΑgBr↓ + ΗNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να παράγεται
ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση αυτή καταβυθίζεται
ως ίζημα ο AgBr.
γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + 2H2O(l)
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό αριθμό νετρονίων.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το άτομο του Ca αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς
αερίου. Οπότε έχει 20 πρωτόνια και 18 ηλεκτρόνια.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα μόρια της χημικής ένωσης ΧΨ πρέπει να συγκροτούνται από δύο είδη ατόμων,
άρα πρέπει να έχουν διαφορετικό ατομικό αριθμό, που είναι η ταυτότητα του κάθε
ατόμου. Για τον μαζικό αριθμό δεν υπάρχουν περιορισμοί, τα δύο είδη ατόμων
μπορεί να έχουν τον ίδιο ή διαφορετικό μαζικό αριθμό, διότι ο μαζικός αριθμός δεν
χαρακτηρίζει τα άτομα ενός στοιχείου.
2.2
α) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + 2H2O(l)
β) 3Zn(s) + 2AuCl3(aq) → 3ZnCl2(aq) + 2Au(s),
Η αντίδραση πραγματοποιείται διότι ο Zn είναι δραστικότερος του Au, δηλαδή
βρίσκεται πιο αριστερά από το Au στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
γ) K2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) ⟶ PbS↓ + 2KNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να
παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή καταβυθίζεται ως ίζημα ο PbS.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Γνωρίζουμε ότι ο Ag είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο οξέος, δηλαδή
βρίσκεται πιο δεξιά από το υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το γάλα μαγνησίας περιέχει Mg(OH)2 σε διαλυτή μορφή, το οποίο ως βάση
εξουδετερώνει τα οξέα του γαστρικού υγρού, σύμφωνα με την χημική εξίσωση:
Mg(OH)2(aq) +2ΗCl(aq) → MgCl2(aq) + 2Η2O(l)
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Το H2SO4 όταν αντιδράσει με το Na2CO3 παράγεται αέριο CO2, σύμφωνα με την χημική
εξίσωση: Na2CO3 (aq) + H2SO4(aq) ⟶ Na2SO4(aq) + CO2↑ + H2O(l)
2.2
α) Cl2(g) + H2S(aq) ⟶ S(s) + 2HCl(g),
Το Cl2 είναι δραστικότερο του S, δηλαδή βρίσκεται πιο αριστερά από το θείο στη σειρά
δραστικότητας των αμετάλλων.
β) Na2CO3(aq) + Ca(OH)2(aq) → 2NaOΗ(aq) + CaCO3 ↓
γ) Fe(NO3)2(aq) +H2S(aq)⟶ FeS ↓ + 2HNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να
παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή καταβυθίζεται ως ίζημα ο FeS (II).
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Το Cl με δομή (2,8,7) ανήκει στην VIΙΑ ομάδα οπότε είναι αμέταλλο. Συνεπώς,
μπορεί είτε να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο και να μετατραπεί σε ανιόν (ιοντικός
δεσμός) ή να συνεισφέρει ένα ηλεκτρόνιο (ομοιοπολικός δεσμός), ώστε να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονομάζεται η τάση του ατόμου του στοιχείου να
έλκει ηλεκτρόνια, όταν αυτό συμμετέχει στο σχηματισμό πολυατομικών μορίων.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη
Το 9F με δομή (2,7) και το 17Cl με δομή (2,8,7) ανήκουν στην VIIA ομάδα, με το F να
βρίσκεται στην 2η περίοδο και το Cl στην 3η περίοδο. Κατά μήκος μιας ομάδας του
Π.Π., η ατομική ακτίνα μικραίνει από κάτω προς τα πάνω και κατά συνέπεια το
άτομο του F είναι μικρότερο από του Cl και για αυτό προσλαμβάνει ηλεκτρόνια
ευκολότερα από το Cl.
2.2
α) Cl2(g) + H2S(aq) ⟶ S(s) + 2HCl(aq)
Το Cl2 είναι δραστικότερο του S, δηλαδή βρίσκεται πιο αριστερά από το θείο στη σειρά
δραστικότητας των αμετάλλων.
β) 2NaΟΗ(aq) + H2SO4(aq) ⟶ Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) ⟶ PbS↓ + 2ΚNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, θα πρέπει να
παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή καταβυθίζεται ως ίζημα ο PbS.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
1 mol οποιασδήποτε ΑΕΡΙΑΣ χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο
22,4L.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Σύμφωνα με την υπόθεση Avogadro : Ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες
θερμοκρασίας και πίεσης περιέχουν ίδιο αριθμό μορίων. Ισχύει και το αντίστροφο.
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
1 mol μορίων Η2 ζυγίζει όσο η σχετική μοριακή του μάζα(Mr), όπου Μr(Η2)=2.
2.2
α) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) ⟶ 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O
β) 2HCl(aq) + Na2SO3(aq) ⟶ 2NaCl(aq) + SO2↑ + H2O
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να
παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή εκλύεται αέριο SO2 .
γ) H2S(aq) + Mg(s) ⟶ MgS(s) + H2(g)
Το Mg είναι δραστικότερο του υδρογόνου, δηλαδή βρίσκεται πιο αριστερά από το
υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Το Κ+ δημιουργείται με αποβολή ενός ηλεκτρονίου από το άτομο του Κ, ώστε να αποκτήσει
δομή ευγενούς αερίου. Άρα το ιόν έχει 19 πρωτόνια και 18 ηλεκτρόνια.
Το Cl- δημιουργείται με πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου από το άτομο του Cl, ώστε να
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Άρα το ιόν έχει 17 πρωτόνια και 18 ηλεκτρόνια.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
1 mol Η2Ο περιέχονται 2 mol ατόμων υδρογόνου Η, οπότε σε 5 mol Η2Ο περιέχονται 10 mol
ατόμων υδρογόνου.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
1 mol Η2Ο περιέχει 2ΝΑ άτομα υδρογόνου.
2.2
α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) ⟶ CaCO3↓ + 2NaNO3(aq)
β) Mg(s) + 2HCl(aq) ⟶ MgCl2(aq) + H2(g)
Το Mg είναι δραστικότερο του υδρογόνου (βρίσκεται πιο αριστερά του υδρογόνου στη σειρά
δραστικότητας των μετάλλων).
γ) (NH4)2SO4(aq) + 2NaOH(aq) ⟶ Na2SO4(aq) + 2NH3↑ + 2H2Ο(l)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, όπως η γ), θα πρέπει
να παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση αυτή
εκλύεται αέρια NH3.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
A)
α) To Cl έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το F.
Γνωρίζουμε ότι σε μια ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω.
Οπότε το Cl με δομή (2,8,7) που ανήκει στην 3η περίοδο και στην VIIA(17η) ομάδα σε
σχέση με το F με δομή (2,7) που ανήκει στην 2η περίοδο και στην VIIA(17η) ομάδα,
έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα.
β) Το S έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το Cl.
Γνωρίζουμε ότι σε μια περίοδο η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τα
αριστερά. Οπότε το S με δομή (2,8,6) που ανήκει στην 3η περίοδο και στην VIA (16η)
ομάδα σε σχέση με το Cl με δομή (2,8,7) που ανήκει στην 3η περίοδο και στην VIIA
(17η) ομάδα, έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα.
B)
α) υδροξείδιο του βαρίου
β) χλωριούχο ασβέστιο
γ) νιτρικό οξύ
δ) χλωριούχο αμμώνιο
2.2
α) Ba(OH)2(aq) + 2HCl(aq) ⟶ BaCl2(aq) + 2H2O(l)
β) Zn(s) + 2HCl(aq) ⟶ ZnCl2(aq) + H2(g)
Ο Zn είναι δραστικότερος του υδρογόνου (βρίσκεται πιο αριστερά του υδρογόνου στη
σειρά δραστικότητας των μετάλλων).
γ) CaCO3(s) + 2HCl(aq) ⟶ CaCl2(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, όπως η γ), θα πρέπει
να παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή εκλύεται αέριo CO2.
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α) υδροξείδιο του μαγνησίου
γ) φωσφορικό οξύ

β) χλωριούχο βάριο
δ) βρωμιούχο αμμώνιο

Β)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Σε μια ομάδα του Π.Π. ο αριθμός των στιβάδων με κατανεμημένα ηλεκτρόνια αυξάνεται από
πάνω προς τα κάτω. Τα στοιχεία μιας ομάδας έχουν κατά συνέπεια διαφορετικό αριθμό
στιβάδων με κατανεμημένα ηλεκτρόνια.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Γνωρίζουμε ότι για να αποθηκεύσουμε μια ουσία σε ένα δοχείο, η ουσία δεν πρέπει να
αντιδρά με το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί το δοχείο. Το Al αντιδρά με τον CuSO4,
σύμφωνα με την χημική εξίσωση:2Al(s) + 3CuSO4(aq) ⟶ Al2(SO4)3 (aq) + 3Cu↓, οπότε δεν
μπορεί να αποθηκευτεί στο δοχείο αυτό.
γ) Η πρόταση είναι σωστή.
Ο άνθρακας έχει ατομικό αριθμό 6, άρα έχει 6 πρωτόνια και 6 ηλεκτρόνια (ουδέτερο). Ο
μαζικός αριθμός δείχνει το άθροισμα πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα του ατόμου του
στοιχείου, αφού ο Α είναι 14 τα νετρόνια θα είναι 14-6 = 8, δύο περισσότερα από τα πρωτόνια.
2.2
α) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) ⟶ BaSO4(aq) + 2H2O(l)
β) 2Al(s) + 6HCl(aq) ⟶ 2AlCl3 (aq) + 3H2↑
Το Al είναι δραστικότερο του υδρογόνου (βρίσκεται πιο αριστερά από το υδρογόνο στη σειρά
δραστικότητας των μετάλλων).
γ) Na2SO3(s) + 2HCl(aq) ⟶ 2NaCl(aq) + SO2↑ + H2O(l)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, όπως η γ), θα πρέπει να
παράγεται ή ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση αυτή
εκλύεται αέριo SO2.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
Α)
ονομασία
χλωριούχο κάλιο

χημικός/μοριακός τύπος
KCl

υδροξείδιο του χαλκού (ΙΙ)

Cu(OH)2

διοξείδιο του άνθρακα

CO2

B) Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με
το μηδέν. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του N, ενώ ο αριθμός οξείδωσης του Ο
είναι -2. Άρα έχουμε: x + (-2).2 = 0 ⇒ x = +4
Tο αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε ένα πολυατομικό ιον είναι
ίσο με το φορτίο του ιόντος. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του N, ενώ ο αριθμός
οξείδωσης του Ο είναι -2. ‘Aρα έχουμε: x + (-2).2 = -1 ⇒ x = +3.
2.2
α) 6HI(aq) + 2Al(s) ⟶ 2AlI3(aq) + 3H2(g)
β) CaBr2(aq) + K2S(aq) ⟶ CaS↓ + 2KBr(aq)
γ) H2S(aq) + Mg(OH)2(s) ⟶ MgS(s) + 2H2O(l)
Η α) γίνεται γιατί το Al είναι δραστικότερο του υδρογόνου, αφού βρίσκεται πιο
αριστερά στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης όπως η β) θα
πρέπει να παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην
αντίδραση αυτή καταβυθίζεται ως ίζημα το CaS.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Ζn(s) + 2ΗΒr(aq) → ZnBr2(aq) + H2(g)
β) H2S(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaS(s) + 2H2O(l)
γ) Na2CO3(s) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Η β) είναι αντίδραση εξουδετέρωσης γιατί είναι η αντίδραση ενός οξέος με μια
βάση. Κατά την αντίδραση αυτή τα Η+ που προέρχονται από το οξύ ενώνονται με τα
ΟΗ- που προέρχονται από τη βάση, και δίνουν νερό: Η+ + ΟΗ- ⟶ Η2Ο, είναι μια
ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση.
2.2
A)
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 3Χ είναι: (2,1).
Με αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2), δηλαδή δομή ευγενούς
αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του 3Χ (3Χ → 3Χ + + e-). Η ηλεκτρονιακή δομή του
ατόμου του χλωρίου είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που
αποβάλλει το 3Χ , το άτομο του χλωρίου αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι, προκύπτει το ανιόν του χλωρίου: Cl + e- → Cl─. Συνεπώς τα
αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb και
σχηματίζεται ιοντικός δεσμός.
β)
(Χ → Χ+ + e- )
(Cl + e- → Cl-) Άρα ο χημικός τύπος θα είναι ΧCl
Β)
Διαφορές Ιοντικών-Ομοιοπολικών Ενώσεων
Απαιτούνται μόνο δύο από τις παρακάτω διαφορές.
Ιοντικές Ενώσεις

Ομοιοπολικές Ενώσεις

Οι δομικές τους μονάδες είναι τα ιόντα.

Οι δομικές τους μονάδες είναι τα μόρια.
Αποτελούνται από μόρια (τα μόρια
Δεν αποτελούνται από μόρια
συγκρατούνται μεταξύ τους με ασθενείς
(σχηματίζεται κρυσταλλικό πλέγμα που
διαμοριακές δυνάμεις).
περιέχει τα ιόντα με καθορισμένη
αναλογία)
Ιοντικές ενώσεις είναι γενικά οι ενώσεις
των μετάλλων με αμέταλλα, όπως : τα
άλατα, τα υδροξείδια των μετάλλων, τα
οξείδια των μετάλλων και τα υδρίδια
των μετάλλων

Ομοιοπολικές ενώσεις είναι οι ενώσεις
μεταξύ των αμετάλλων (οξέα, οξείδια
των αμετάλλων, οι περισσότερες
οργανικές ενώσεις…)
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Είναι στερεά κρυσταλλικά σώματα με Είναι αέρια, υγρά ή στερεά σώματα με
υψηλό σημείο τήξης.
χαμηλό σημείο τήξης.
Τα τήγματα και τα υδατικά τους Τα υδατικά διαλύματα ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
διαλύματα είναι καλοί αγωγοί του ομοιοπολικών ενώσεων είναι καλοί
ηλεκτρισμού.
αγωγοί του ηλεκτρισμού.
Διαλύονται γενικά στο νερό.

Είναι γενικά δυσδιάλυτες στο νερό
(εκτός αν αντιδρούν με το Η2Ο ή
περιέχουν πολικές ομάδες).
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Το F έχει ατομικό αριθμό 9 άρα έχει 9 πρωτόνια και 9 ηλεκτρόνια, αφού
είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2)L(7).
Το Na έχει ατομικό αριθμό 11 άρα έχει 11 πρωτόνια και 11 ηλεκτρόνια, αφού είναι
ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2)L(8)M(1).
β) Το F έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του στις δύο πρώτες στιβάδες, άρα
βρίσκεται στην δεύτερη περίοδο του περιοδικού πίνακα. Το F έχει επτά ηλεκτρόνια
στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε ανήκει στην VIIA (17η ) ομάδα.
Το Na έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του στις τρεις πρώτες στιβάδες, άρα
βρίσκεται στην τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα. Το Na έχει ένα ηλεκτρόνιο
στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε ανήκει στην IA (1η ) ομάδα του περιοδικού
πίνακα.
γ) Το Na είναι μέταλλο, διότι ανήκει στην IA (1η ) ομάδα του περιοδικού
πίνακα, έχει την τάση να αποβάλλει ηλεκτρόνια και εμφανίζει ηλεκτροθετικό
χαρακτήρα.
2.2
Α) Ο ατομικός αριθμός του Mg είναι 12 και ο μαζικός 24. Άρα το ουδέτερο
άτομο έχει 12 πρωτόνια, 12 νετρόνια και 12 ηλεκτρόνια. Το ιόν Mg2+ προκύπτει με
αποβολή δύο ηλεκτρονίων, ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Οπότε στο
ιόν υπάρχουν 12 πρωτόνια, 12 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια.
Ο ατομικός αριθμός του Ν είναι 7 και ο μαζικός 15. Άρα το ουδέτερο άτομο έχει
7 πρωτόνια, 8 νετρόνια και 7 ηλεκτρόνια. Το ιόν Ν3- προκύπτει με πρόσληψη τριών
ηλεκτρονίων, ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. Οπότε στο ιόν υπάρχουν 7
πρωτόνια, 8 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια.
Β) Η πρόταση είναι σωστή γιατί τα ισότοπα άτομα έχουν ίδιο ατομικό αριθμό,
που είναι η ταυτότητα του στοιχείου, καθώς και διαφορετικό μαζικό αριθμό.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
A)
Υποατομικά σωματίδια

S

ΣΤΙΒΑΔΕΣ

p

n

e

K

L

M

16

16

16

2

8

6

B) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο

19Κ

είναι:

(2,8,8,1). Με αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του

19Κ

(Κ → Κ+ + e-). Η ηλεκτρονιακή

δομή του ατόμου του χλωρίου είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου
που αποβάλλει το Κ, το άτομο του χλωρίου αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι, προκύπτει το ανιόν του χλωρίου: Cl + e- → Cl─. Συνεπώς τα
αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb και
σχηματίζεται ιοντικός δεσμός.
Κ  Κ+ + eCl + e-  Cl- Άρα ο χημικός τύπος θα είναι ΚCl

2.2
α) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
β) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + CO2↑ + H2O
γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2H2O
Η α) γίνεται γιατί το Mg είναι δραστικότερο του υδρογόνου (βρίσκεται πιο αριστερά
στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων).
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, όπως η β), θα
πρέπει να παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην
αντίδραση αυτή εκλύεται αέριο CO2.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Το Cl έχει ατομικό αριθμό 17 άρα έχει 17 πρωτόνια και 17 ηλεκτρόνια,
αφού είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι
Κ(2)L(8)M(7).
Το Na έχει ατομικό αριθμό 11 άρα έχει 11 πρωτόνια και 11 ηλεκτρόνια, αφού
είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2)L(8)M(1).
β) Ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ Na και Cl είναι ιοντικός.
γ) Το στοιχείο

17Cl

ανήκει στην VIΙΑ ομάδα, έχει επτά ηλεκτρόνια στην

εξωτερική του στιβάδα, οπότε είναι αμέταλλο. Το στοιχείο

11Na

ανήκει στην ΙΑ

ομάδα, έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε είναι μέταλλο. Το
άτομο του Na αποβάλλει το ηλεκτρόνιο σθένους και αποκτά δομή (2,8), δηλαδή
δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του 11Na (Na → Na+ + e-). Το άτομο
του Cl με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το Νa, αποκτά δομή
(2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το ανιόν του χλωρίου: Cl + e→Cl─. Συνεπώς τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται με ηλεκτροστατικές
δυνάμεις Coulomb και σχηματίζεται ιοντικός δεσμός.
2.2
α) Cl2(g) + 2ΝαI(aq) → Ι2(s) + 2ΝαCl(aq)
Το Cl2 είναι δραστικότερο του I2, δηλαδή βρίσκεται πιο αριστερά από το ιώδιο στη
σειρά δραστικότητας των αμετάλλων.
β) Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(I)
γ) ΚI(aq) + AgNO3(aq) → AgI↓ + KNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να
παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή καταβυθίζεται ως ίζημα ο AgI.
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
A)

α) Zn(s) + 2AgNO3(aq) → 2Ag(s) + Zn(NO3)2 (aq)
β) 2KOH(aq) + H2SO4(aq)→ K2SO4(aq) + 2H2O(l)

Β)

α) Η πρόταση είναι σωστή, αφού όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα,

αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθμός καθώς και η ενεργειακή στάθμη της
στιβάδας.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Το άτομο του Ο έχει ατομικό αριθμό 8, άρα έχει 8 πρωτόνια και 8 ηλεκτρόνια,
αφού είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Ο (2,6). Το Ο
ανήκει στην VIA ομάδα (16η), αφού στην εξωτερική του στιβάδα έχει 6 ηλεκτρόνια
και στην 2η περίοδο καθώς έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε δύο στιβάδες.
2.2
Α)
ΣΤΙΒΑ∆ΕΣ

Mg

Ζ

νετρόνια

ηλεκτρόνια

K

L

M

12

12

12

2

8

2

Β) Ο δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ 3Li και του χλωρίου
στοιχείο

17Cl

17Cl

είναι ιοντικός. Το

(2,8,7) ανήκει στην VIΙΑ ομάδα, έχει επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική

του στιβάδα, οπότε είναι αμέταλλο. Το στοιχείο 3Li με δομή (2,1) ανήκει στην ΙΑ
ομάδα, έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε είναι μέταλλο. Ο
δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ μετάλλου και αμετάλλου πραγματοποιείται με
μεταφορά ηλεκτρονίων από το άτομο του μετάλλου (που έχει τάση αποβολής
ηλεκτρονίων) στο άτομο του αμετάλλου (που έχει τάση πρόσληψης ηλεκτρονίων).
Έτσι τα δύο αντίθετα φορτισμένα ιόντα που σχηματίζονται, έχουν αποκτήσει δομή
ευγενούς αερίου και έλκονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας κρυσταλλικό πλέγμα.
(Li  Li+ + e- και Cl + e-  Cl- )
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
Α)
Το ζεύγος β) 18Ar και 2He περιέχει στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες.
Γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα, έχουν παρόμοιες ιδιότητες.
Το Ar έχει ατομικό αριθμό 18 άρα έχει 18 πρωτόνια και 18 ηλεκτρόνια, αφού
είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2)L(8)M(8), οπότε
ανήκει στην VIIIA ομάδα. Το He έχει ατομικό αριθμό 2 άρα έχει 2 πρωτόνια και 2
ηλεκτρόνια, αφού είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι
Κ(2), οπότε ανήκει στην VIIIA ομάδα (είναι συμπληρωμένη η εξωτερική του
στιβάδα). Eίναι και τα δύο ευγενή αέρια.
Ενώ στο ζεύγος α) 18Ar και 13Al, το Al έχει ατομικό αριθμό 13 άρα έχει 13
πρωτόνια και 13 ηλεκτρόνια, αφού είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε
στιβάδες είναι Κ(2)L(8)M(3), οπότε ανήκει στην IIIA ομάδα και όχι στην VIIIA ομάδα
που ανήκει το Ar.
Β)
α) Η πρόταση είναι σωστή.
Αυτό ισχύει γιατί το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε ένα
πολυατομικό ιόν είναι ίσο με το φορτίο του. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Ν, ενώ
ο αριθμός του Ο είναι -2. Άρα έχουμε: x + (-2).3 = -1 ⇒ x=+5
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το Κr έχει ατομικό αριθμό 36 άρα έχει 36 πρωτόνια και 36 ηλεκτρόνια, αφού
είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2)L(8)M(18)Ν(8).
Το Ar έχει οχτώ ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε ανήκει στην VIΙIA
(18η) ομάδα. Έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του σε τέσσερις στιβάδες, άρα
βρίσκεται στην τέταρτη περίοδο του περιοδικού πίνακα.
2.2

α) Zn(s) + ΑgNO3(aq)→ ZnNO3(aq) + Ag(s)
Γνωρίζουμε ότι ο Zn είναι πιο δραστικός από τον Ag, επειδή βρίσκεται πιο αριστερά
από τον Ag στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq)→ Na2SO4(aq) + 2Η2O(l)
γ) 2ΗBr(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaBr(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να
παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση
αυτή εκλύεται αέριο CO2 .
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
Α)
α) Cl2(g) + 2KBr(aq) → 2ΚCl(aq) + Br2(l)
β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4(aq) + 2Η2O(l)
γ) NH3(aq) + HNO3(aq) → NH4NO3(aq)
B)
Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με το
μηδέν. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S, ενώ ο αριθμός οξείδωσης του Η είναι
+1 και του Ο είναι -2. Άρα έχουμε (+1).2 + x + (-2).4 = 0 ⇒ x=+6.
2.2
Α)
Το ζεύγος β) 6C και 14Si περιέχει στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες.
Γνωρίζουμε ότι τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες ιδιότητες,
καθώς και τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα.
Ο C έχει ατομικό αριθμό 6 άρα έχει 6 πρωτόνια και 6 ηλεκτρόνια, αφού είναι
ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι Κ(2)L(4), οπότε ανήκει
στην ΙVA (14η) ομάδα. Το Si έχει ατομικό αριθμό 14 άρα έχει 14 πρωτόνια και 14
ηλεκτρόνια, αφού είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι
Κ(2)L(8)M(4), οπότε ανήκει στην ΙVA (14η) ομάδα. Συνεπώς ανήκουν στην ίδια
ομάδα.
Ενώ στο ζεύγος α) 12Mg και 14Si, το Mg έχει ατομικό αριθμό 12 άρα έχει 12
πρωτόνια και 12 ηλεκτρόνια, αφού είναι ουδέτερο. Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε
στιβάδες είναι Κ(2)L(8)M(2), οπότε ανήκει στην IIA ομάδα και όχι στην IVA ομάδα
που ανήκει το Si.
Β)
1: CaI2
ιωδιούχο ασβέστιο
2: CaSO4
θειικό ασβέστιο
3: Ca(OH)2
υδροξείδιο του ασβεστίου
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) ΑgNO3(aq) + ΗI(aq) → ΑgI↓ + ΗNO3(aq)
β) Cl2(g) + CaBr2(aq) → CaCl2(aq) + Br2(l)
γ) 3Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3Η2(g)
Χαρακτθριςμόσ αντιδράςεων:
Η α είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ (παράγεται ίηθμα ΑgI).
Η β είναι αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ (το Cl ωσ δραςτικότερο αμζταλλο
αντικακιςτά το Br ςτο CaBr2).
Η γ είναι αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ (το Al ωσ δραςτικότερο αντικακιςτά το
H ςτο οξφ HCl).
2.2.
Α) Οι χθμικοί τφποι είναι:
χθμικόσ τφποσ

ονομαςία

NaOH
CuCl2

υδροξείδιο του νατρίου
χλωριοφχοσ χαλκόσ (ΙΙ)

H2S
CaO

υδρόκειο
οξείδιο του αςβεςτίου

B) Η ςωςτι απάντθςθ για τον αρικμό οξείδωςθσ του αηώτου, Ν ςτθν ζνωςθ HΝO3
είναι θ α.
Αιτιολόγθςθ:
Με βάςθ τουσ κανόνεσ υπολογιςμοφ του αρικμοφ οξείδωςθσ, με τον Α.Ο. του
οξυγόνου -2, του υδρογόνου +1 και x τον Α.Ο. του Ν, είναι για το HΝO3:
1 + x + 3∙(-2) = 0 => x = 5
Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Ν ςτο HΝO3 είναι +5.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
α) Τα κενά του πίνακα ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
Άτομο Ατομικόσ
ςτοιχείου αρικμόσ

Μαηικόσ
αρικμόσ

Αρικμόσ
θλεκτρονίων

Αρικμόσ
πρωτονίων

Αρικμόσ
νετρονίων

Mg

12

24

12

12

12

Cl

17

35

17

17

18

β) Ο αρικμόσ των πρωτονίων ςτο Μg ι ςτο Μg2+ κακορίηεται από τον ατομικό
του αρικμό, δθλαδι 12. Ο αρικμόσ των θλεκτρονίων ςτο κατιόν Μg 2+ είναι 2
λιγότερα, δθλαδι 10. Αντίςτοιχα, ο αρικμόσ των πρωτονίων ςτο Cl- είναι 17 και ο
αρικμόσ των θλεκτρονίων 18, αφοφ είναι αρνθτικά φορτιςμζνο με φορτίο (-1).
2.2.
Α) Τα ςτοιχεία 16S και 8O ςτο ηεφγοσ α ζχουν παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ.
Αιτιολόγθςθ: Η κατανομι θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ για το κάκε άτομο είναι:
α) 16S: (2, 8, 6)
8O: (2, 6)
β) 11Na: (2, 8, 1)
15P: (2, 8, 5)
Τα ςτοιχεία 16S και 8O ςτο ηεφγοσ α ζχουν το ίδιο πλικοσ θλεκτρονίων ςτθν
εξωτερικι τουσ ςτιβάδα, ανικουν ςτθν ίδια ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα και κα
ζχουν παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ.
Τα ςτοιχεία 11Na και 15P ςτο ηεφγοσ β ζχουν διαφορετικό πλικοσ θλεκτρονίων ςτθν
εξωτερικι τουσ ςτιβάδα, ανικουν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ του Περιοδικοφ Πίνακα
και ζχουν διαφορετικζσ ιδιότθτεσ.
Β) Με βάςθ τουσ κανόνεσ υπολογιςμοφ του αρικμοφ οξείδωςθσ, με τον Α.Ο. του
οξυγόνου -2 και x τον Α.Ο. του C, ςτο ανιόν CΟ32- είναι: x + 3∙(-2) = -2 => x = 4.
Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του άνκρακα (C) ςτο ιόν CΟ32- είναι +4.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
α) Η διαλυτότθτα των ςτερεών ςτο νερό, γενικά, αυξάνεται με τθν αφξθςθ τθσ
κερμοκραςίασ. Επομζνωσ θ διαλυτότθτα ςτο νερό τθσ ηάχαρθσ, θ οποία είναι
ςτερει ουςία, αυξάνεται με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ.
β) Στο υδατικό διάλυμα του διοξειδίου του άνκρακα CO2(g), το οποίο είναι
αζριο, θ διαλυτότθτα μειώνεται με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Για να αυξθκεί θ
διαλυτότθτα του CO2 ςτο νερό πρζπει να γίνει μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο
διάλυμα.
2.2.
Α) Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) KOH(aq) + HI(aq) → KI(aq) + Η2Ο(l)
β) 2Al(s) + 3Fe(NO3)2(aq) → 2Al(NO3)3(aq) + 3Fe(s)
γ) BaCl2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4↓ + 2HCl(aq)
Β) Με βάςθ τουσ κανόνεσ υπολογιςμοφ του αρικμοφ οξείδωςθσ, τον Α.Ο. του
οξυγόνου -2 και x τον Α.Ο. του αηώτου (Ν), είναι για το ανιόν ΝΟ2-:
x + 2∙(-2) = -1 => x = 3
Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του αηώτου ςτο ανιόν ΝΟ2- είναι +3.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1
α) Η κατανομι των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ είναι αντίςτοιχα:
16S: (2, 8, 6)
1Η: (1)
β) Το 16S ανικει ςτθν 16θ (VIA) ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει 6
θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα και ςτθν 3θ περίοδο επειδι ζχει τα
θλεκτρόνιά του ςε 3 ςτιβάδεσ.
Το 1Η ανικει ςτθν 1θ (IA) ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει 1 θλεκτρόνιο
ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα και ςτθν 1θ περίοδο επειδι ζχει 1 θλεκτρόνιο ςτθν 1θ
ςτιβάδα.
γ) Στο H2S οι δεςμοί μεταξφ των ατόμων των αμετάλλων ςτοιχείων Η και S
είναι ομοιοπολικοφ χαρακτιρα, αφοφ γίνονται με αμοιβαία ςυνειςφορά
θλεκτρονίων. Το H2S χαρακτθρίηεται ωσ ομοιοπολικι ι μοριακι ζνωςθ και δεν
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ζννοια του κρυςτάλλου θ οποία χρθςιμοποιείται ςτισ
ιοντικζσ ι ετεροπολικζσ ενώςεισ.
2.2
Α) Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4↓ + 2ΚOH(aq)
β) Zn(s) + CuCl2(aq) → ZnCl2(aq) + Cu(s)
γ) HCl(aq) + NH3(aq) → NH4Cl(aq)
Β) Με βάςθ τουσ κανόνεσ υπολογιςμοφ του αρικμοφ οξείδωςθσ, με τον Α.Ο. του
υδρογόνου +1, του οξυγόνου -2 και x τον Α.Ο. του άνκρακα (C), είναι για το H2CO3:
2∙(+1) + x + 3∙(-2) = 0 => x = 4
Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του άνκρακα ςτο H2CO3 είναι +4.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
Α) Αφοφ το άτομο του ςτοιχείου X ζχει 17 θλεκτρόνια και είναι θλεκτρικά ουδζτερο
κα ζχει και 17 πρωτόνια. Επειδι τα νετρόνια είναι 3 περιςςότερα κα ζχει 17 + 3 =
20. Επομζνωσ ο ατομικόσ αρικμόσ του Χ είναι 17 και ο μαηικόσ αρικμόσ του
(άκροιςμα πλικουσ πρωτονίων και νετρονίων) 17 + 20 = 37.
Β)
α) Η κατανομι των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ για το άτομο του αηώτου, 7N
είναι: 7Ν: (2, 5).
β) Το 7Ν ανικει ςτθν 15θ (VA) ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει 5
θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα και ςτθ 2θ περίοδο επειδι ζχει τα
θλεκτρόνιά του κατανεμθμζνα ςε 2 ςτιβάδεσ.
2.2.
Α) Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
β) Pb(NO3)2(aq) + H2SO4(aq) → PbSO4↓ + 2ΗNO3(aq)
γ) HI(aq) + ΝaOH(aq) → ΝaΙ(aq) + Η2Ο(l)
Β) Oι χθμικοί τφποι είναι:
ανκρακικό οξφ: H2CO3
νιτρικό αςβζςτιο: Ca(NO3)2
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Ο ατομικός αριθμός δηλώνει το πλήθος των πρωτονίων στον πυρήνα, που είναι
6. Αφού δίνεται ότι στο ισότοπο αυτό του άνθρακα ο αριθμός των πρωτονίων είναι
ίσος με τον αριθμό των νετρονίων, τα νετρόνια είναι επίσης 6. Ο μαζικός αριθμός
είναι το άθροισμα του πλήθους των πρωτονίων και νετρονίων και επομένως στο
ισότοπο αυτό είναι 6+6=12.
Επειδή το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, 6 είναι και τα ηλεκτρόνια.
Τελικά στο ισότοπο αυτό είναι: πρωτόνια: 6, νετρόνια: 6 και ηλεκτρόνια: 6.
Β)
α) Το στοιχείο Χ έχει 6 ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ που είναι η εξωτερική του.
Το πλήθος των ηλεκτρονίων στις προηγούμενες στιβάδες θα είναι στην Κ 2 και στην
L 8. Επομένως ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων θα είναι 2 + 8 + 6 = 16.
Επειδή το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, 16 θα είναι και ο αριθμός των
πρωτονίων στον πυρήνα, ο οποίος είναι και ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ
(16Χ).
β) Επειδή το 16Χ έχει κατανομή ηλεκτρονίων (2, 8, 6) ανήκει στην 16η (VIA)
ομάδα, αφού έχει 6 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, και στην 3η περίοδο του
Περιοδικού Πίνακα αφού έχει τα ηλεκτρόνια του στις 3 πρώτες στιβάδες.
2.2
Α) Οι χημικοί τύποι είναι:
υδροξείδιο του ασβεστίου: Ca(OH)2
νιτρικό οξύ: ΗΝO3
ανθρακικό νάτριο: Na2CO3
Β) Οι χημικές εξισώσεις συμπληρώνονται ως εξής:
α) Κ2CO3(aq) + 2HBr(aq) → 2KBr(aq) + Η2Ο(l) + CO2↑
β) NaOH (aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + Η2Ο(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι:
12Μg: (2, 8, 2)
8O: (2, 6)
17Cl: (2, 8, 7)
β) Το 12Μg ανήκει στη 2η (ΙΙA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα επειδή έχει 2
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και στη 3η περίοδο επειδή έχει τα
ηλεκτρόνιά του στις 3 πρώτες στιβάδες.
Το 8O ανήκει στη 16η (VΙA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα επειδή έχει 6 ηλεκτρόνια
στην εξωτερική του στιβάδα και στη 2η περίοδο επειδή έχει ηλεκτρόνια σε 2
στιβάδες.
Το 17Cl ανήκει στη 17η (VΙΙA) ομάδα του Περιοδικού Πίνακα επειδή έχει 7 ηλεκτρόνια
στην εξωτερική του στιβάδα και στη 3η περίοδο επειδή έχει τα ηλεκτρόνιά του
κατανεμημένα σε 3 στιβάδες.
2.2.
α) Συμπλήρωση των κενών του πίνακα:
Άτομο
Ατομικός μαζικός
στοιχείου αριθμός αριθμός

αριθμός
ηλεκτρονίων

αριθμός
πρωτονίων

αριθμός
νετρονίων

Α

7

14

7

7

7

Β

19

39

19

19

20

Γ

11

23

11

11

12

β) Από τα παραπάνω στοιχεία, μέταλλα είναι, γενικά, όσα έχουν από 1 έως 3
ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα, δηλαδή το Β και το Γ.
Αιτιολόγηση:
Με βάση την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες:
7Α: (2, 5),
19Β: (2, 8, 8, 1),
11Γ: (2, 8, 1).
στην εξωτερική στιβάδα το Α έχει 5 ηλεκτρόνια, το Β έχει 1 όπως και το Γ.
Επομένως το Β και το Γ είναι στοιχεία μέταλλα.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1. Α)
α) Η κατανομι των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ είναι:
19Κ: (2, 8, 8, 1)
17Cl: (2, 8, 7)
β) Το 19Κ ανικει ςτθν 1θ ομάδα (ΙΑ) του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει ζνα (1)
θλεκτρόνιο ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα. Αντίςτοιχα, το 17Cl ανικει ςτθν 17θ ομάδα
(VIΙΑ) του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει επτά (7) θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι
ςτιβάδα.
Το 19Κ ανικει ςτθν 4θ περίοδο του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι τα θλεκτρόνιά του
κατανζμονται ςε τζςςερισ ςτιβάδεσ και το 17Cl ανικει ςτθν 3θ περίοδο του
Περιοδικοφ Πίνακα επειδι τα θλεκτρόνιά του κατανζμονται ςε τρεισ ςτιβάδεσ.
Β) Οι ονομαςίεσ των ενώςεων είναι:
NH3: αμμωνία
HNO3 : νιτρικό οξφ
HI: υδροιώδιο
Ca(OH)2: υδροξείδιο του αςβεςτίου
2.2 Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) Cl2(g) + K2S(aq) → 2KCl(aq) + S(s)
β) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2H2O(l)
γ) HCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl↓ + HNO3(aq)
H αντίδραςθ α γίνεται επειδι το χλώριο είναι δραςτικότερο από το κείο και το
αντικακιςτά ςτισ ενώςεισ του.
H αντίδραςθ γ γίνεται επειδι είναι διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα
παράγεται ίηθμα ςτερεοφ AgCl.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1. Α)
α) Για να αποφανκοφμε ποια ςτοιχεία παρουςιάηουν παρόμοιεσ (ανάλογεσ)
χθμικζσ ιδιότθτεσ χρειάηεται να γίνει θ κατανομι των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ:
19Κ: (2, 8, 8, 1)
8O

: (2, 6)
16S: (2, 8, 6)
Τα ςτοιχεία 8O και 16S ζχουν ίδιο αρικμό θλεκτρονίων ςτθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα,
(6), ανικουν ςτθν ίδια ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα (16θ ι VIA) και επομζνωσ κα
ζχουν παρόμοιεσ (ανάλογεσ) χθμικζσ ιδιότθτεσ.
Β) Μεταξφ των ςτοιχείων 19Κ και 8O κα αναπτυχκεί ιοντικόσ δεςμόσ επειδι το 19Κ
είναι μζταλλο και το 8O αμζταλλο.
Ο δεςμόσ κα δθμιουργθκεί με μετακίνθςθ ενόσ θλεκτρονίου από τθν εξωτερικι
ςτιβάδα του ατόμου του καλίου προσ τθν εξωτερικι ςτιβάδα του ατόμου του
οξυγόνου. Θα χρειαςτοφν δφο άτομα καλίου ώςτε με τα δφο θλεκτρόνια που
ςυνολικά κα μετακινθκοφν να ςυμπλθρωκεί θ εξωτερικι ςτιβάδα του ατόμου του
οξυγόνου με 8 θλεκτρόνια. Έτςι δθμιουργείται κρφςταλλοσ ιόντων Κ+, Ο2- με
αναλογία 2:1, αντίςτοιχα.
2.2.
A) Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) Cl2(g) + 2KBr(aq) → 2KCl(aq) + Br2(l)
β) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3↓ + 2NaNO3(aq)
γ) NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + Η2Ο(l)
Β) Οι ονομαςίεσ των ενώςεων είναι:
KBr: βρομιοφχο κάλιο
Ca(NO3)2: νιτρικό αςβζςτιο
Na2CO3: ανκρακικό νάτριο
HCl: υδροχλώριο
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1. Α) Με βάςη τουσ κανόνεσ υπολογιςμοφ του αριθμοφ οξείδωςησ (Α.Ο.), με τον
Α.Ο. του υδρογόνου +1, του οξυγόνου -2 και x τον Α.Ο. του S, είναι:
H2SO4: 2∙(+1) + x + 4∙(-2)=0 => x=6.
Ο αριθμόσ οξείδωςησ του θείου (S) ςτο H2SO4 είναι +6.
H2S: 2∙(+1) + x =0 => x= -2.
Ο αριθμόσ οξείδωςησ του θείου (S) ςτο H2S είναι –2.
Β)
α) Εάν ελαττώςουμε τη θερμοκραςία, ςε ζνα κορεςμζνο υδατικό διάλυμα
θερμοκραςίασ 25 0C ςτο οποίο η μόνη διαλυμζνη ουςία είναι αζριο διοξείδιο του
άνθρακα, τότε η διαλυτότητα του αερίου θα αυξηθεί, επειδή η διαλυτότητα των
αερίων ςτο νερό μειώνεται με την αφξηςη τησ θερμοκραςίασ άρα θα αυξάνεται με
τη μείωςή τησ.
β) Στην περίπτωςη τησ μείωςησ τησ πίεςησ η διαλυτότητα του αερίου
διοξειδίου του άνθρακα, θα μειωθεί, επειδή η διαλυτότητα των αερίων ςτο νερό
αυξάνεται με την αφξηςη τησ πίεςησ άρα θα μειώνεται με τη μείωςη τησ πίεςησ.
2.2.
Α) Οι χημικοί τφποι των ενώςεων είναι:
χλωριοφχο αςβζςτιο: CaCl2
νιτρικό οξφ: HNO3
ανθρακικό μαγνήςιο: ΜgCO3
υδροξείδιο του καλίου: ΚΟΗ
Β) Οι ονομαςίεσ των ενώςεων είναι:
NaOH: υδροξείδιο του νατρίου
FeCl3: χλωριοφχοσ ςίδηροσ ΙΙΙ
Na2S: θειοφχο νάτριο
HCl: υδροχλώριο
CO2: διοξείδιο του άνθρακα
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1. Α)
α) Η κατανομι των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ είναι:
12Μg: (2, 8, 2)
8Ο: (2, 6)
β) Το 12Μg ανικει ςτθ 2θ ομάδα (ΙΙΑ) του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει δφο
(2) θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του ςτιβάδα. Αντίςτοιχα, το 8Ο ανικει ςτθ 16θ ομάδα
(VIΑ) του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει ζξι (6) θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι του
ςτιβάδα.
Το 12Μg ανικει ςτθν 3θ περίοδο του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι τα θλεκτρόνιά του
κατανζμονται ςε τρεισ ςτιβάδεσ και το 8Ο ανικει ςτθ 2θ περίοδο του Περιοδικοφ
Πίνακα επειδι τα θλεκτρόνιά του κατανζμονται ςε δφο ςτιβάδεσ.
γ) Το 12Μg χαρακτθρίηεται ωσ μζταλλο επειδι ζχει δφο (2) θλεκτρόνια ςτθν
εξωτερικι του ςτιβάδα και ανικει ςτθν ομάδα των αλκαλικών γαιών.
Το 8Ο χαρακτθρίηεται ωσ αμζταλλο επειδι ζχει ζξι (6) θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι
του ςτιβάδα και ανικει ςτθν ομάδα 16θ (VIA) του Περιοδικοφ Πίνακα.
Β) Οι χθμικοί τφποι των ενώςεων είναι:
κειικό οξφ: H2SO4
υδροξείδιο του μαγνθςίου: Mg(OH)2
2.2. Οι χθμικζσ εξιςώςεισ ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
α) Zn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + H2(g)
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) AgNO3(aq) + KBr(aq) → AgBr↓ + KNO3(aq)
H αντίδραςθ α γίνεται επειδι ο Zn είναι δραςτικότεροσ από το υδρογόνο ςτο H2SO4
και το αντικακιςτά.
H αντίδραςθ γ γίνεται επειδι ςτα προϊόντα παράγεται ίηθμα ςτερεοφ AgBr.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1. Όταν ςε ζνα υδατικό διάλυμα NaCl προςκζςουμε νερό τότε:
α) θ μάηα του διαλφματοσ αυξάνεται αφοφ προςτίκεται μάηα διαλφτθ.
β) θ % w/v περιεκτικότθτα του διαλφματοσ μειώνεται επειδι θ ίδια μάηα τθσ
διαλυμζνθσ ουςίασ βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ ποςότθτα (όγκο) διαλφματοσ,
γ) θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ μειώνεται επειδι θ ίδια μάηα ςε mol τθσ
διαλυμζνθσ ουςίασ βρίςκεται ςε μεγαλφτερο όγκο διαλφματοσ.
2.2. α) Επειδι δίνεται ότι τα ςτοιχεία είναι ιςότοπα το Χ είναι το Cl και θ τιμι του α
είναι (ο ατομικόσ αρικμόσ) 17.
β) Δεν υπάρχει ςυμφωνία με τον ιςχυριςμό του ςυμμακθτι, επειδι κατά τον
οριςμό τα ιςότοπα ζχουν τον ίδιο ατομικό αρικμό αλλά διαφορετικό μαηικό αρικμό.
γ) Η κατανομι των θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ για το 17Cl είναι: 17Cl: (2, 8, 7).
δ) Με βάςθ τθν κατανομι των θλεκτρονίων το 17Cl ανικει ςτθ 17θ (VIIA)
ομάδα του Περιοδικοφ Πίνακα επειδι ζχει 7 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι ςτιβάδα και
ςτθν τρίτθ περίοδο επειδι τα θλεκτρόνιά του κατανζμονται ςε τρεισ ςτιβάδεσ.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
Α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ είναι:
12Μg: (2, 8, 2)
16S: (2, 8, 6)
Β. Τα άτομα των ςτοιχείων ζχουν την τάςη να αποκτήςουν δομή ευγενοφσ αερίου
με ςυμπληρωμζνη εξωτερική ςτιβάδα με 8 ηλεκτρόνια. Γι’ αυτό το 16S ζχει την τάςη
να προςλάβει 2 ηλεκτρόνια και να ζχει ωσ εξωτερική τη ςτιβάδα Μ με 8 ηλεκτρόνια,
οπότε προκφπτει το ανιόν S2-. Αντίςτοιχα, το 12Μg όταν αντιδρά ζχει την τάςη να
αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια οπότε ζχει ωσ εξωτερική ςτιβάδα την L με 8 ηλεκτρόνια και
προκφπτει το κατιόν Μg2+.
Γ. Ο χημικόσ δεςμόσ που αναπτφςςεται μεταξφ του Mg και του S είναι ο α) ιοντικόσ
δεςμόσ.
2.2.
Α. Οι χημικζσ εξιςώςεισ ςυμπληρώνονται ωσ εξήσ:
α) Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)
β) Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(l)
γ) 2NaOH(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 2NaNO3(aq) + Pb(ΟΗ)2↓
Β. Οι ονομαςίεσ των ενώςεων είναι:
H2SO4 : θειικό οξφ
Ca(OH)2 :υδροξείδιο του αςβεςτίου
AgNO3 : νιτρικόσ άργυροσ
NaCl : χλωριοφχο νάτριο
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
α) O μζγιςτοσ αριθμόσ ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τισ
πρώτεσ τζςςερεισ ςτιβάδεσ προκφπτει από τη ςχζςη 2n2, όπου n είναι ο κφριοσ
κβαντικόσ αριθμόσ με τιμζσ για κάθε ςτιβάδα Κ=1, L=2, M=3, N=4.
Με εφαρμογή ςτη ςχζςη 2n2 ο μζγιςτοσ αριθμόσ ηλεκτρονίων είναι:
K = 2∙(1)2 = 2.
L = 2∙(2)2 = 8.
M = 2∙(3)2 = 18.
N = 2∙(4)2 = 32.
β) Εκτόσ από τη ςτιβάδα Κ η οποία μπορεί να ζχει μζγιςτο πλήθοσ δφο (2)
ηλεκτρόνια, κάθε άλλη ςτιβάδα όταν είναι η τελευταία ςτιβάδα ενόσ ατόμου
(εξωτερική) μπορεί να ζχει το πολφ οκτώ (8) ηλεκτρόνια.
2.2
Α) Οι χημικοί τφποι είναι:
νιτρικό αςβζςτιο: Ca(NO3)2.
διοξείδιο του άνθρακα: CO2.
Β) Οι χημικζσ εξιςώςεισ με προϊόντα και ςυντελεςτζσ είναι:
α) Mg(s) + Fe(NO3)2(aq) → Mg(NO3)2(aq) + Fe(s)
β) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + 2H2O(l)
γ) 2NaOH(aq) + Zn(NO3)2(aq) → 2NaNO3(aq) + Zn(OH)2↓
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Οι ονομασίες των χημικών ενώσεων είναι:
ΗNO3: νιτρικό οξύ
MgCO3: ανθρακικό μαγνήσιο
ZnCl2: χλωριούχος ψευδάργυρος
HBr: υδροβρόμιο
KI: ιωδιούχο κάλιο
Al(OH)3: υδροξείδιο του αργιλίου
Β) Οι χημικές εξισώσεις συμπληρώνονται ως εξής:
α) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq)  Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
β) NH4NO3(aq) + KOH(aq)  ΚNO3(aq) + ΝΗ3↑ + H2O(l)
2.2.
Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:
Υποατομικά σωματίδια
p
n
e

K

19

2

20

19

Κατανομή στις στιβάδες
L
M
8

8

N
1

Β) Σωστή επιλογή είναι η α) ιοντικός δεσμός
Αιτιολόγηση: το 19Κ έχει ένα (1) ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα (τη Ν) και
είναι μέταλλο. Το 17Cl έχει κατανομή ηλεκτρονίων (2, 8, 7) δηλαδή επτά (7)
ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα και είναι αμέταλλο.
Σύμφωνα με τον «κανόνα των οκτώ» τα άτομα έχουν την τάση να συμπληρώσουν
την εξωτερική τους στιβάδα με οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός της στιβάδας Κ με δύο) ώστε
να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου.
Ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στιβάδα του καλίου θα προσληφθεί στην
εξωτερική στιβάδα του χλωρίου. Έτσι θα προκύψει ένα κατιόν Κ+ και ένα ανιόν Cl−
με το καθένα να έχει συμπληρωμένη την εξωτερική στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια (δομή
ευγενούς αερίου). Τα ιόντα Κ+ και Cl−, με αναλογία 1:1, έλκονται μεταξύ τους με
ηλεκτροστατικές δυνάμεις δημιουργώντας κρυσταλλικό πλέγμα.
Ο χημικός τύπος της ένωσης είναι ΚCl.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
Α) Η σωστή απάντηση είναι η α) VA/VB = nA/nB
Αιτιολόγηση
Από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων και με δεδομένα ότι τα αέρια Α
και Β που βρίσκονται σε ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας (Τ) και πίεσης (Ρ) είναι:
P∙VA=nA∙R∙T και P∙VΒ=nΒ∙R∙T
Με διαίρεση κατά μέλη, απλοποιούνται τα κοινά μεγέθη P, R, T και προκύπτει:
VA/VB = nA/nB
Β) Η σωστή απάντηση είναι η β).
Αιτιολόγηση
Με βάση τον ορισμό: «Σχετική ατομική μάζα λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες
φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου του στοιχείου από το 1/12 της μάζας
του ατόμου του άνθρακα -12» και αφού η σχετική ατομική μάζα του Na είναι 23,
σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου Na είναι 23 φορές μεγαλύτερη από τo 1/12 της
μάζας ενός ατόμου του άνθρακα -12 (12C).
2.2. α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:
στιβάδες

στοιχείο

ατομικός
αριθμός

Κ

L

M

Na

11

2

8

Cl

17

2

Ne

10

2

Περίοδος Π.Π

Ομάδα Π.Π

1

3η

1η (IA)

8

7

3η

17η (VIIA)

8

–

2η

18η (VIIIA)

β) Ανάμεσα στα τρία αυτά στοιχεία το 11Νa είναι αλκάλιο επειδή ανήκει στην 1η (IA)
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα, στην ομάδα των αλκαλίων.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α)
Χημικός τύπος Όνομα
α Η3PO4
Φωσφορικό οξύ
β CaO

Οξείδιο του ασβεστίου

Β)
α) 12 Χ : Κ(2) L(8) M(2) , 17 Ψ : Κ(2) L(8) M(7),
8 Ξ : Κ(2) L(6
β)
ι) Σωστή
ιι) Λανθασμένη ιιι) Σωστή
2.2.
α) Mg(s) + 2AgNO3(aq)  Mg(NO3)2 (aq) + 2Ag(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μέταλλων. Η αντίδραση γίνεται
γιατί το μαγνήσιο(Mg) είναι δραστικότερο μέταλλο από τον άργυρο (Ag).
β) K2CO3(aq) + 2HCl(aq)  2KCl(aq) + CO2 ↑ + H2O(l)
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί εκλύεται αέριο
CO2.
γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq)  CaSO4 ↓ + 2H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α) Γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο. του οξυγόνου είναι -2 και του υδρογόνου +1 (δεδομένου ότι ενώνεται
με αμέταλλα στοιχεία).
α. Για το μόριο του H2SO4, αν συμβολίσουμε x = Α.Ο. του S, προκύπτει η εξίσωση:
(+1).2+x.1+(-2).4=0 ⇒ 2+x-8=0 ⇒ x = +6.
β. Για το μόριο του SO2, αν συμβολίσουμε x = Α.Ο. του S, προκύπτει η εξίσωση:
x.1+(-2).2=0 ⇒ x-4=0 ⇒ x = +4.
Β)
α.Το άτομο του χλωρίου, 35
17𝐶𝑙 έχει 17 πρωτόνια, 35 -17 = 18 νετρόνια και 17 ηλεκτρόνια.
35
β. 17𝐶𝑙 : Κ(2) L(8) M(7)
γ. Με βάση την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες, το 17Cl ανήκει στη 17η (VIIA)
ομάδα του Περιοδικού Πίνακα, επειδή έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα, και ανήκει
στην τρίτη περίοδο, επειδή τα ηλεκτρόνιά του κατανέμονται σε τρεις στιβάδες.
2.2.
α) CaS(s) + 2HCl(aq) → CaCl2 (aq) + H2S⬆
Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί απελευθερώνεται
αέριο H2S(g).
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) Br2(l) + 2KI(aq) → 2KBr(aq) + I2(s)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ αμέταλλων. Η αντίδραση γίνεται γιατί
το Βρώμιο (Br2) είναι δραστικότερο αμέταλλο από τον ιώδιο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.

α) FeSO4 : θεϊκός σίδηρος ΙΙ
H3PO4: φωσφορικό οξύ
ΚCl: χλωριούχο κάλιο
NaOH: υδροξείδιο του νατρίου
HCl: υδροχλώριο
CO2 : διοξείδιο του άνθρακα
β) Για να αποθηκεύσουμε το διάλυμα FeSO4 σε δοχείο κατασκευασμένο από μέταλλο (Cu
ή Al), πρέπει το μέταλλο να μην αντιδρά με τον FeSO4.
Από τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων, προκύπτει ότι:
•

το Al είναι περισσότερο δραστικό από το Fe, οπότε πραγματοποιείται η
αντίδραση απλής αντικατάστασης: 2Αl(s) + 3FeSO4(aq) → Αl2(SO4)3 + 3Fe(s)
Eπομένως το διάλυμα του FeSO4 δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε δοχείο από Al.

•

ο Cu είναι λιγότερο δραστικός από το Fe, οπότε η αντίδραση απλής
αντικατάστασης: Cu(s) + FeSO4(aq) → δεν μπορεί να γίνει.
Επομένως το διάλυμα FeSO4 μπορεί να αποθηκευτεί σε δοχείο από χαλκό, Cu.

2.2.
Α)
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το 19Κ είναι Κ(2) L(8) M(8) N(1)
και για το 17Cl είναι Κ(2) L(8) M(7).
β) Μεταξύ των ατόμων καλίου,19Κ και χλωρίου, 17Cl αναπτύσσεται ιοντικός δεσμός.
γ) Γνωρίζουμε ότι οι δομικές μονάδες της ιοντικής ένωσης, που σχηματίζεται
μεταξύ Κ και Cl, είναι τα ιόντα.
ι) Η ιοντική ένωση έχει υψηλό σημείο τήξης, λόγω των ισχυρών δυνάμεων
Coulomb που συγκρατούν τα ιόντα στον κρύσταλλο.
ιι) Σε υδατικό διάλυμα της ιοντικής ένωσης, τα ιόντα κινούνται ελεύθερα και
το διάλυμα άγει το ηλεκτρικό ρεύμα.
Β) Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός οξείδωσης(Α.Ο) του οξυγόνου είναι -2. Αν συμβολίσουμε x
= Α.Ο. του Cl, για το ιόν ClO3- προκύπτει η εξίσωση:
x1+(-2)3 = -1 ⇒ x-6= -1 ⇒ x = +5
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
α) Zn(s) + 2HBr(aq)  ZnBr2(aq) + Η2(g)
Πρόκειται για αντίδραση απλής αντικατάστασης του υδρογόνου(Η) του οξέος ΗBr από
τον ψευδάργυρο(Zn), η οποία γίνεται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος του υδρογόνου.
β) 3NaOH(aq) + H3PO4(aq)  Na3PO4(aq) + 3Η2Ο(l)
Eίναι αντίδραση εξουδετέρωσης, κατά την οποία τα κατιόντα υδρογόνου (Η+) που προέρχονται
από το οξύ (H3PO4) αντιδρούν με τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που προέρχονται από τη βάση
(NaOH) διότι σχηματίζουν νερό (Η2Ο), που είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση.

γ) BaCl2(aq) + 2AgNO3(aq)  Ba(NO3)2(aq) + 2AgCl ↓
2.2.
α) Το άτομο του 17Σ, αφού έχει ατομικό αριθμό Ζ=17, σημαίνει ότι έχει 17
πρωτόνια, άρα και 17 ηλεκτρόνια, διότι το άτομο είναι ουδέτερο. Η κατανομή των
ηλεκτρονίων του Σ σε στιβάδες είναι : Κ(2) L(8) M(7).
β) Ο αριθμός της περιόδου στην οποία ανήκει το στοιχείο είναι ο αριθμός των
στιβάδων, στις οποίες κατανέμονται τα ηλεκτρόνιά του. Επομένως το άτομο του Σ
ανήκει στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, αφού τα ηλεκτρόνια του κατανέμονται
στις 3 πρώτες στιβάδες.
Επίσης ο αριθμός της κύριας ομάδας στην οποία ανήκει το στοιχείο, είναι ο
αριθμός των ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα. Επομένως το άτομο του Σ
βρίσκεται στην 17η ομάδα (VIIA) του περιοδικού πίνακα, δηλαδή την ομάδα των
αλογόνων, αφού το άτομο του έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά ηλεκτρόνια.
γ) Το άτομο του στοιχείου 3Χ έχει 3 ηλεκτρόνια και ηλεκτρονιακή δομή : Κ(2) L(1).
Είναι μέταλλο και έχει την τάση να αποβάλει το ηλεκτρονίου σθένους, ώστε να
αποκτήσει δομή Κ(2), δηλαδή σταθερή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το
κατιόν του Χ με φορτίο +1 (Χ Χ+ + e-).
Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του Σ είναι: Κ(2) L(8) M(7) και είναι αμέταλλο.
Έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο ώστε να αποκτήσει δομή Κ(2) L(8) M(8),
δηλαδή σταθερή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το ανιόν του Σ με φορτίο -1:
(Σ + e- Σ- ).
Όταν τα άτομα των στοιχείων Σ και Χ πλησιάσουν, μεταφέρεται ένα ηλεκτρόνιο
από το άτομο του Σ στο άτομο του Χ και δημιουργούνται τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα
Χ+ και Σ-, τα οποία έλκονται και σχηματίζουν ιοντικό κρύσταλλο. Συνεπώς το στοιχείο Χ
θα ενωθεί με το Σ με ιοντικό δεσμό. Η αναλογία των ιόντων Χ+ και Σ-, στον ιοντικό
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κρύσταλλο είναι 1:1, επομένως ο χημικός τύπος της ιοντικής ένωσης , που δείχνει την
απλούστερη ακέραια αναλογία κατιόντων και ανιόντων στον κρύσταλλο της ένωσης,
είναι ΧΣ.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
α) Zn(s) + 2AgNO3(aq)  Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
β) NaOH(aq) + HBr(aq)  NaBr(aq) + H2Ο(l)
γ) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  2ΚOH(aq) + BaSO4 ↓
H αντίδραση α) είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μετάλλων. Η αντίδραση γίνεται
γιατί ο ψευδάργυρος (Zn) είναι δραστικότερο μέταλλο από τον άργυρο (Ag).
Η αντίδραση γ) είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ένα από τα
προϊόντα της, το BaSO4 , καταβυθίζεται ως ίζημα(↓)
2.2.
α)

Σύμβολο Ατομικός Μαζικός πρωτόνια νετρόνια ηλεκτρόνια
ατόμου αριθμός αριθμός
Χ
17
35
17
18
17
Ψ
11
23
11
12
11
Ζ
17
36
17
19
17
β) Ισότοπα είναι τα άτομα με ίδιο ατομικό αριθμό και διαφορετικό μαζικό αριθμό.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι τα άτομα Χ και Ζ έχουν ίδιο ατομικό αριθμό (17) και
διαφορετικό μαζικό ( 35,36 αντίστοιχα), επομένως είναι ισότοπα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2 ο
2.1.
Α)
α) HCl : υδροχλώριο
β) Mg(OH) 2 : υδροξείδιο του μαγνησίου
γ) CO2 : διοξείδιο του άνθρακα
δ) Ca3(PO4) 2 : φωσφορικό ασβέστιο
Β)
α) Γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο. του οξυγόνου είναι -2 και του υδρογόνου +1
(δεδομένου ότι ενώνεται με αμέταλλα στοιχεία). Για το μόριο του H2SO4, αν
συμβολίσουμε x = Α.Ο. του S, προκύπτει η εξίσωση:
(+1)2+x1+(-2)4= 0 ⇒ 2+x-8=0 ⇒ x = +6.
β) Το 16S με το 11Νa σχηματίζουν ιοντικό δεσμό.
Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 16S : K (2) L(8) M(6) προκύπτει ότι το 16S
είναι αμέταλλο, επειδή έχει 6e στην εξωτερική του στιβάδα και έχει την τάση να
προσλάβει δυο ηλεκτρόνια, ώστε να αποκτήσει την σταθερή δομή ευγενούς αερίου
K(2) L(8) M(8).
Από την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του 11Νa: K(2) L(8) M(1), προκύπτει ότι
το 11Νa είναι μέταλλο, επειδή έχει 1e στην εξωτερική του στιβάδα και έχει την τάση να
το αποβάλλει, ώστε να αποκτήσει την σταθερή δομή ευγενούς αερίου K (2) L(8).
Ο δεσμός μεταξύ μετάλλου και αμετάλλου είναι ιοντικός, διότι οφείλεται στην έλξη
μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ιόντων, τα οποία έχουν σχηματιστεί με μεταφορά
ηλεκτρονίων από το μέταλλο στο αμέταλλο. Άρα το αμέταλλο 16S με το μέταλλο 11Νa
σχηματίζουν ιοντικό δεσμό.
2.2.
α) KCl(aq) + AgNO3(aq)  KNO3(aq) + AgCl ↓
β) NaOH(aq) + HBr(aq)  NaBr(aq) + H2O(l)
γ) Cl 2(g) + CaBr2(aq)  CaCl 2(aq) + Br2(l)
H αντίδραση α) είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί
ένα από τα προϊόντα της, ο AgCl, καταβυθίζεται ως ίζημα (↓)
H αντίδραση γ) είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ αμετάλλων. Η
αντίδραση γίνεται γιατί το χλώριο είναι δραστικότερο αμέταλλο από το βρώμιο.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2 ο
2.1.
A) Σωστή.
Για τον αριθμό νετρονίων (Ν) ισχύει: Ν = Α - Ζ, όπου Α= μαζικός αριθμός και Ζ=
ατομικός αριθμός.
Για το άτομο
: Ν = 23-11 = 12
Για το άτομο
: Ν = 24-12 = 12
Β)
α) H διαλυτότητα των αερίων στο νερό μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασίας.
Επομένως η διαλυτότητα του CO2(g) στο νερό στους 25 οC είναι μεγαλύτερη από την
διαλυτότητα του στους 37 οC.
β) H διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνεται με την αύξηση της πίεσης.
Επομένως η διαλυτότητα του CO2(g) στο νερό, σε εξωτερική πίεση CO2 5 atm είναι
μεγαλύτερη από την διαλυτότητα του CO2(g) σε εξωτερική πίεση CO2 1 atm.
2.2.
α)
Σύμβολο
στοιχείου
X

Ηλεκτρονιακή
κατανομή
K (2) L(8)Μ(7)

Ομάδα
Π.Π.
17η (VIIA)

Περίοδος
Π.Π.
3η

Ψ
Ω

K (2) L(8)Μ(1)
K (2) L(7)

1η (IA)
17η (VIIA)

3η
2η

β) Οι χημικές ιδιότητες των στοιχείων καθορίζονται κυρίως από τον αριθμό των
ηλεκτρονίων σθένους των ατόμων τους, ο οποίος είναι ίσος με τον αριθμό της κύρια ς
ομάδας του Περιοδικού Πίνακα, στην οποία ανήκει το στοιχείο.
Από τη δομή των ατόμων Χ, Ψ, Ω προκύπτει ότι τα άτομα των Χ, Ω έχουν ίδιο αριθμό
ηλεκτρονίων (7e) στην εξωτερική τους στιβάδα, είναι στην ίδια ομάδα του Π.Π ( 17 η,
αλογόνα), άρα θα εμφανίζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες.
γ) Μεταξύ των ατόμων 19Κ και Ω σχηματίζεται ιοντικός δεσμός.
Η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων είναι 19Κ : Κ(2)L(8)Μ(8)Ν(1) και Ω : Κ(2)L(7)
Όταν πλησιάσουν άτομα του στοιχείου 19Κ με άτομα του Ω :
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Κάθε άτομο του 19Κ, που είναι μέταλλο, με αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους,
αποκτά σταθερή δομή Κ(2)L(8)Μ(8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι σχηματίζεται
το κατιόν Κ+ (Κ Κ+ + e -).
Κάθε άτομο του Ω, που είναι αμέταλλο, με πρόσληψη ενός ηλεκτρονίου από το
μέταλλο 19Κ , αποκτά σταθερή δομή Κ(2)L(8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι
προκύπτει το ανιόν Ω-: (Ω + e -  Ω-)
Tα ετερώνυμα ιόντα Κ + και Ω- που σχηματίζονται, έλκονται μεταξύ τους με
ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb και διατάσσονται στο χώρο σε ιοντικούς
κρυστάλλους.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2 ο
2.1.
α) Zn(s) + 2HI(aq)  ZnI2(aq) + Η2(g)
β) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq)  Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) BaCO3(s) + 2HCl(aq)  BaCl 2(aq) + CO2 ↑ + H2O(l)
H αντίδραση α) είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης του υδρογόνου (Η) του οξέος HΙ
από τον ψευδάργυρο (Zn), η οποία γίνεται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος του
υδρογόνου.
H αντίδραση γ) είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί εκλύεται
αέριο CO2.
2.2.
A) Όσο μικρότερο είναι ένα άτομο (μικρή ατομική ακτίνα), τόσο ισχυρότερη είναι η
ελκτική δύναμη του πυρήνα στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, επομένως τόσο
δυσκολότερα μπορεί να αποβάλλει ηλεκτρόνια.
Η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 11Na και 19K είναι : 11Na : Κ(2)L(8) Μ(1)
19K : Κ(2)L(8)Μ(8)Ν(1)
Τα στοιχεία αυτά έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα
(1e), επομένως ανήκουν στην ίδια ομάδα του Π.Π (1η ή IA ομάδα).
Το 11Na έχει λιγότερες στιβάδες από το 19K , επομένως η ατομική ακτίνα του 11Na
είναι μικρότερη από την ακτίνα του 19K . Δηλαδή ο πυρήνας του ατόμου 11Na ασκεί
ισχυρότερη ελκτική δύναμη στο ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας και μπορεί να
αποβάλλει δυσκολότερα ηλεκτρόνιο από το 19K.
Β) Από τη δομή των ατόμων 3Χ : Κ(2) L(1) και 9Ψ: Κ(2) L(7) προκύπτει ότι το Χ είναι
μέταλλο, επειδή έχει 1e - στην εξωτερική στιβάδα και το Ψ αμέταλλο, επειδή έχει 7e στην εξωτερική στιβάδα.
Όταν πλησιάσουν άτομα του στοιχείου Χ με άτομα του Ψ, από κάθε άτομο του
μετάλλου X, αποβάλλεται ένα ηλεκτρόνιο σθένους. Έτσι σχηματίζεται το κατιόν X+ με
σταθερή δομή Κ(2), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. X  X+ + e -.
Κάθε άτομο του αμετάλλου Ψ προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο από το μέταλλο Χ
και προκύπτει το ανιόν Ψ- , με σταθερή δομή (2,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου.
Ψ + e -  ΨTα ετερώνυμα ιόντα X+ , Ψ- που σχηματίζονται, έλκονται μεταξύ τους με
ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb και διατάσσονται στο χώρο σε ιοντικούς
κρυστάλλους.
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Ο χημικός τύπος της ένωσης που προκύπτει είναι ΧΨ, διότι δείχνει την αναλογία
των ιόντων X+ , Ψ- στον ιοντικό κρύσταλλο, η οποία είναι 1: 1.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α)
1.Κ2CΟ3 : ανθρακικό κάλιο
2. ΚΙ : ιωδιούχο κάλιο
3. ΚΟΗ: υδροξείδιο του καλίου
Β)
α) Σωστή.
Κάθε πρωτόνιο φέρει το στοιχειώδες θετικό ηλεκτρικό φορτίο και κάθε ηλεκτρόνιο το
στοιχειώδες αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.
Το άτομο του 16S είναι ουδέτερο ,διότι έχει 16 πρωτόνια και 16 ηλεκτρόνια. Για να σχηματιστεί
το ιόν του θείου με φορτίο -2, πρέπει το άτομο 16S να προσλάβει 2 ηλεκτρόνια . Επομένως το
ιόν 16S2- έχει 16+2 = 18 ηλεκτρόνια.
β) Λανθασμένη.
Αν ένα άτομο Χ έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα η οποία είναι η L, τότε η
ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του Χ είναι : Κ(2) L(4).
Δηλαδή το άτομο Χ έχει 6 ηλεκτρόνια και επειδή είναι ουδέτερο θα έχει 6 πρωτόνια 
ο ατομικός του αριθμός είναι 6.
2.2.
Α) Τα στοιχεία του ζεύγους β) 7Ν και 10Νe, ανήκουν στην ίδια περίοδο.
Ο αριθμός της περιόδου του Π.Π ,στην οποία ανήκει ένα στοιχείο, είναι ίσος με τον αριθμό
των στιβάδων, στις οποίες είναι κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του.
Οι κατανομές των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα των στοιχείων 7Ν, 15Ρ,10Νe είναι :
7Ν: Κ(2)L(5)
15Ρ: Κ(2)L(8) Μ(5)
10Νe: Κ(2)L(8)
Επομένως τα στοιχεία του ζεύγους β) 7Ν και 10Νe, ανήκουν στην ίδια (2η)περίοδο, γιατί έχουν
τα ηλεκτρόνιά τους σε 2 στιβάδες.
Β)
α) Cl2(g) + 2NaBr(aq)  2NaCl(aq) + Br2(l)
β) Cu(OH)2(s) + 2HNO3(aq)  Cu(NO3)2(aq) + 2H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α) 1. CaCl2 : χλωριούχο ασβέστιο
2. Ca(ΟΗ)2 : υδροξείδιο του ασβεστίου
3. CaSO4 : θειικό ασβέστιο
Β) Γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο. του οξυγόνου είναι -2 και του υδρογόνου +1(δεδομένου ότι ενώνεται
με αμέταλλα στοιχεία).
• Για το μόριο του H2SO4, αν συμβολίσουμε x = Α.Ο. του S, προκύπτει η εξίσωση:
(+1).2+x.1+(-2).4= 0 ⇒ 2+x-8=0 ⇒ x = +6.
• Για το μόριο του H2S, αν συμβολίσουμε y = Α.Ο. του S, προκύπτει η εξίσωση:
(+1).2+y.1= 0 ⇒ 2+y =0 ⇒ y = -2.
2.2.
Α) Λάθος
Σύμφωνα με την αρχή Avogadro: ¨Ίσοι όγκοι αερίων , στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και
πίεσης, περιέχουν ίδιο αριθμό μορίων¨
Επομένως 1λίτρο H2(g) και 1λίτρο HCl(g) , σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, περιέχουν
ίδιο αριθμό μορίων.
Β) γ) 4ΝΑ μόρια
Γνωρίζουμε ότι 1 mol μορίων περιέχει ΝΑ μόρια.
Επομένως 1 mol μορίων CH4 περιέχει ΝΑ μόρια CH4
4 mol μορίων CH4 περιέχουν x= 4ΝΑ μόρια CH4
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
α) Λανθασμένη.
Τα ισότοπα είναι άτομα με ίδιο ατομικό αριθμό (αριθμός πρωτονίων) και διαφορετικό μαζικό
αριθμό, δηλαδή διαφορετικό αριθμό πρωτονίων και νετρονίων.
β) Σωστή.
Τα θετικά ιόντα προκύπτουν από τα άτομα με αποβολή ηλεκτρονίων.
Το κατιόν 20Ca2+ έχει προκύψει από το άτομο 20Ca, το οποίο έχει 20e, με αποβολή 2e.
Επομένως το κατιόν 20Ca2+ έχει (20 – 2) = 18 ηλεκτρόνια.
γ)Λανθασμένη.
Από τον μοριακό τύπο C2H6 προκύπτει ότι :
Σε 1 μόριο C2H6
περιέχονται
6 άτομα υδρογόνου(Η).
Το 1mol C2H6 περιέχει ΝΑ μόρια C2H6 στα οποία θα περιέχονται 6 ΝΑ άτομα υδρογόνου.
2.2.
α) Ca(ΟΗ)2(aq) + Η2SO4(aq)  CaSO4(s) + 2H2O(l)
β) 3Zn(s) + 2AuCl3(aq)  3ZnCl2(aq) + 2Au(s)
γ) K2S(aq) + Pb(NO3)2(aq)  2KNO3(aq) + PbS ↓
H αντίδραση β) είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μετάλλων. Η αντίδραση
γίνεται γιατί ο ψευδάργυρος (Zn) είναι δραστικότερο μέταλλο από τον χρυσό (Au).
H αντίδραση γ) είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ένα από τα
προϊόντα της, ο PbS, καταβυθίζεται ως ίζημα(↓).
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
Α) γ) 24
Δίνεται : m ατόμου = 2m ατόμου
= 2. 12 amu = 24 amu
Άρα η m ατόμου Χ είναι 24 φορές μεγαλύτερη από το 1amu, οπότε το Ar του Χ = 24.
Β) Το αλογόνο βρίσκεται στην VIIA (17η )ομάδα του Π.Π, επομένως έχει 7 ηλεκτρόνια στην
εξωτερική του στιβάδα. To 2ο μέλος της ομάδας των αλογόνων είναι στοιχείο της τρίτης
περιόδου, δηλαδή το άτομο έχει τα ηλεκτρόνιά του κατανεμημένα σε 3 στιβάδες.
Επειδή οι εσωτερικές του στιβάδες είναι συμπληρωμένες, η ηλεκτρoνιακή δομή είναι :
Κ(2) L(8) Μ(7).
Τα ηλεκτρόνια στο ουδέτερο άτομο του στοιχείου ίσα με τα πρωτόνια ,άρα ο ατομικός αριθμός
του X είναι Ζ = 17.
2.2.
α) Al(ΟΗ)3(s) + 3ΗCl(aq)  AlCl3(aq) + 3Η2Ο(l)
β) Zn(s) + 2AgNO3(aq)  Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
γ) Na2CO3(aq) + CaCl2(aq)  2NaCl(aq) + CaCO3 ↓
H αντίδραση β) είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ μετάλλων. Η αντίδραση
γίνεται γιατί ο ψευδάργυρος (Zn) είναι δραστικότερο μέταλλο από τον άργυρο (Ag).
H αντίδραση γ) είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί καταβυθίζεται
ίζημα CaCO3.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
Θέμα 2ο
2.1.
α) Σωστή.
Το 17Cl με δομή : K(2) L(8) M(7) είναι αμέταλλο, επειδή έχει 7e στην εξωτερική του στιβάδα και
έχει την τάση να αποκτήσει τη σταθερή δομή ευγενούς αερίου K(2)L(8)M(8).
Αυτό επιτυγχάνεται :
• Με δημιουργία ιοντικού δεσμού ,όταν το χλώριο ενωθεί με μέταλλο. Τότε κάθε άτομο
17Cl προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο από το μέταλλο, σχηματίζονται ανιόντα Cl και
κατιόντα μετάλλου, που έλκονται ( ιοντικός δεσμός).
• Με δημιουργία ομοιοπολικού δεσμού, όταν το χλώριο ενωθεί με αμέταλλο. Τότε κάθε
άτομο 17Cl συνεισφέρει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο και σχηματίζεται ένα κοινό ζεύγος
ηλεκτρονίων μεταξύ Cl και αμετάλλου ( ομοιπολικός δεσμός).
β) Λανθασμένη
Η ηλεκτραρνητικότητα καθορίζει την τάση του ατόμου να έλκει ηλεκτρόνια, όταν συνδέεται με
άλλα άτομα.
γ)Λανθασμένη
Όσο μικρότερο είναι ένα άτομο (μικρή ατομική ακτίνα), τόσο ισχυρότερη είναι η ελκτική
δύναμη του πυρήνα στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, επομένως τόσο πιο εύκολα
μπορεί να προσλάβει ηλεκτρόνια.
Η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων 9F και 17Cl είναι : 9F : Κ(2)L(7) , 17Cl : Κ(2)L(8)Μ(7)
Τα στοιχεία αυτά έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα (7e), επομένως
ανήκουν στην ίδια ομάδα του Π.Π( 17η ή VIIA ομάδα).
Το 9F έχει λιγότερες στιβάδες από το 17Cl, επομένως η ατομική ακτίνα του 9F είναι μικρότερη
από την ακτίνα του 17Cl. Δηλαδή ο πυρήνας του ατόμου 9F ασκεί ισχυρότερη ελκτική δύναμη
στα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας και μπορεί πιο εύκολα να προσλάβει ηλεκτρόνια από
το 17Cl.
2.2.
α) Cl2(g) + H2S(aq) → 2HCl(aq) + S(s)
β) 2NaΟΗ(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 2KNO3(aq) + PbS ↓
H αντίδραση α) είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης μεταξύ αμετάλλων. Η αντίδραση γίνεται
γιατί το χλώριο (Cl2) είναι δραστικότερο αμέταλλο από το θείο(S), σύμφωνα με τη σειρά
δραστικότητας των αμετάλλων.
H αντίδραση γ) είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης, η οποία γίνεται γιατί ένα από τα
προϊόντα της, ο PbS, καταβυθίζεται ως ίζημα(↓).
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
Α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: 15P(2,8,5) , 16S(2,8,6), 17Cl(2,8,7). Τα
τρία αυτά στοιχεία έχουν τα ηλεκτρόνιά τους στις τρεις πρώτες στιβάδες, άρα βρίσκονται
και τα τρία στην τρίτη περίοδο του Π.Π. Από την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες
διαπιστώνουμε επιπλέον ότι το Cl ανήκει στην VIIA ομάδα, το S ανήκει στην VIA ομάδα
και ο P ανήκει στην VΑ ομάδα. Άρα έχουμε Cl < S< P, διότι κατά μήκος μιας περιόδου η
ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά.
Β)
α) Zn(NO3)2 : νιτρικός ψευδάργυρος
β) Ba(OH)2 : υδροξείδιο του βαρίου
γ) H2SO4 :

θειικό οξύ

δ) Κ2S :

θειούχο κάλιο

2.2
α) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  BaSO4(aq) + 2Η2Ο(l)
β) Zn(s) + 2HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g)
γ) Zn(NO3)2(aq) + Κ2S(aq)  ZnS↓ + 2ΚNO3(aq)
Η αντίδραση β) είναι απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί ο Zn είναι
δραστικότερος του Η του οξέος.
Η αντίδραση γ) είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί σχηματίζεται
ίζημα ZnS.
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Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1
A) α) Mg(OH)2 : υδροξείδιο του μαγνησίου
β) BaCl2 : χλωριούχο βάριο
γ) H3PO4 : φωσφορικό οξύ
δ) NH4Br : βρωμιούχο αμμώνιο
Β) α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: 7N(2, 5) , 15P(2,8,5). Και τα δύο
στοιχεία έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα πέντε ηλεκτρόνια, άρα βρίσκονται και τα
δύο στην 15η (VA) ομάδα του Π.Π. Σε μια ομάδα η ατομική ακτίνα αυξάνεται από
πάνω προς τα κάτω και επειδή ο P έχει περισσότερες στιβάδες, το άτομό του έχει
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το N. Άρα έχουμε N < P.
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι:

19K(2,8,8,1), 20Ca

(2,8,8,2).

Και τα δύο στοιχεία έχουν κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά τους σε τέσσερις στιβάδες,
άρα βρίσκονται και τα δύο στην τέταρτη περίοδο του Π.Π. Κατά μήκος μιας περιόδου η
ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Άρα έχουμε Ca < K .

2.2
α) 2Na(s) + 2H2O(l)  2NaOH(aq) + H2(g)
β) ΒaCl2(aq) + Na2CO3(aq) ΒaCO3↓ + 2NaCl(aq)
γ) NH4Cl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + NH3↑ + H2O(l)
Η αντίδραση β) είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί σχηματίζεται
το ίζημα ΒaCO3.
Η αντίδραση γ) είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί σχηματίζεται
αέριο, η NH3.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) Ba(OH)2 (aq) + 2ΗNO3 (aq) → Ba(NO3)2 (aq) + 2Η2O(l)
β) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
γ) ΑgNO3(aq) + KI(aq) → ΑgI↓ + KNO3(aq)
Η αντίδραση β) είναι απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί το Mg είναι
δραστικότερο του Η του οξέος. Η αντίδραση γ) είναι διπλής αντικατάστασης και
πραγματοποιείται γιατί καταβυθίζεται ίζημα ιωδιούχου αργύρου (ΑgI).

2.2
Α)
α) Το στοιχείο Χ εφόσον βρίσκεται στην 2η περίοδο του Π.Π. έχει ηλεκτρόνια
μόνο στις δύο πρώτες στιβάδες Κ και L. Επειδή ανήκει στη 1η (ΙΑ) ομάδα του Π.Π.
έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα που είναι η L. Έχει δηλαδή
ηλεκτρονιακή δομή (2,1). Επομένως ο ατομικός του αριθμός είναι Ζ=3.
β) Το Χ έχει κατανομή ηλεκτρονίων (2,1). Η εξωτερική του στιβάδα έχει 1
ηλεκτρόνιο και άρα είναι μέταλλο. Το 9F έχει κατανομή ηλεκτρονίων (2,7) δηλαδή
7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και είναι αμέταλλο. Σύμφωνα με τον
κανόνα των οκτώ, τα άτομα έχουν την τάση να συμπληρώσουν την εξωτερική τους
στιβάδα με οκτώ ηλεκτρόνια (εκτός της Κ με δύο), ώστε να αποκτήσουν δομή
ευγενούς αερίου. Ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στιβάδα του Χ θα
προσληφθεί από την εξωτερική στιβάδα του F και έτσι θα προκύψει ένα κατιόν Χ+
(2) και ένα ανιόν F- (2,8). Τα ιόντα Χ+ και F- έλκονται μεταξύ τους με
ηλεκτροστατικές δυνάμεις δημιουργώντας κρυσταλλικό πλέγμα ΧF με αναλογία
1:1. Η ένωση λοιπόν είναι ιοντική.
Β)
Χημικός τύπος Όνομα
α H3PO4
Φωσφορικό οξύ
β MgBr2
Βρωμιούχο μαγνήσιο
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1Α)
α) Ο αριθμός οξείδωσης για το Η είναι +1
x + 3(+1) = 0
x + 3= 0
x = -3
β) Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
(+1) + x + 3(-2) = 0
+1 + x – 6 = 0
-5 + x = 0
x=+5
Β) Το Ν έχει ατομικό αριθμό Ζ= 7, άρα 7 πρωτόνια. Μαζικό αριθμό Α = 14, δηλαδή 14
πρωτόνια και νετρόνια. Άρα νετρόνια Ν=Α-Ζ=14-7=7. Αν ήταν άτομο θα είχε και 7 ηλεκτρόνια.
Επειδή όμως είναι ανιόν

Ν3- έχει προσλάβει 3 ηλεκτρόνια, άρα έχει συνολικά 7+3=10

ηλεκτρόνια.

2.2
α) Mg(OH)2(s) + H2S(aq) → MgS(aq) + 2H2O(l)
β) Cl2(g) + Na2S(aq) → 2NaCl(aq) + S(s)
γ)

Na2CO3(aq)

+ CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3↓

Η αντίδραση β) είναι απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί το Cl2 είναι
δραστικότερο του S, σύμφωνα με τη σειρά σειρά δραστικότητας των αμέταλλων.
Η αντίδραση γ) είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται γιατί πέφτει
(καταβυθίζεται) ίζημα το ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3).
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1
α. 2Al(s) + 6HCl(aq) →2AlCl3(aq) + H2(g)
β. ΑgNO3(aq) + Κl(aq) → KNO3(aq) + AgI ↓
γ. KOH(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + H2O(l)
α.
Είναι αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ και το αργίλιο είναι πιο δραςτικό από το
υδρογόνο.
β.
Είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα ςχθματίηεται ίηθμα
ιωδιοφχου αργφρου.
2.2
Α) Το άτομο Χ ζχει δφο θλεκτρόνια λιγότερα από το ιόν X2+, δθλαδι ζχει 8 ςυνολικά
θλεκτρόνια και επειδι ωσ άτομο είναι ουδζτερο ζχει και 8 πρωτόνια. Συνεπώσ: ΖΧ=8.
Το άτομο Ψ κατανζμει τα θλεκτρόνια του ςε τρείσ ςτοιβάδεσ και ζχει ςτθν
εξωτερικι του ςτοιβάδα 2 θλεκτρόνια. Συνεπώσ ζχουμε: K(2) L(8) M(2) και ZΨ=12.
Β)
K2S: κειοφχο κάλιο.
ΗCl: υδροχλώριο.
NaOH: υδροξείδιο του νατρίου.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α. 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3 (aq) + H2 (g)
β. ΑgNO3 (aq) + Κl(aq) → KNO3(aq) + AgI ↓
γ. KOH (aq) + HCl(aq) → KCl (aq) + H2O(l)
Η αντίδραση α) είναι απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται

επειδή το

αργίλιο είναι πιο δραστικό από το υδρογόνο του οξέος.
Η αντίδραση β) είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται

διότι

σχηματίζεται το ίζημα του ιωδιούχου αργύρου.

2.2
Α) Το άτομο Χ έχει δύο ηλεκτρόνια λιγότερα, δηλαδή έχει 8 συνολικά ηλεκτρόνια
και επειδή ως άτομο είναι ουδέτερο έχει και 8 πρωτόνια. Συνεπώς : ΖΧ=8.
Τα ηλεκτρόνια του ατόμου Ψ κατανέμονται στις 3 πρώτες στιβάδες (3η περίοδος)
και έχει στην εξωτερική του στοιβάδα 2 ηλεκτρόνια, άρα ανήκει στη 2η (IIA)] ομάδα
του Π.Π. Συνεπώς έχουμε : K(2), L(8), M(2) και ZΨ=12.
Β)
K2S: θειούχο κάλιο
ΗCl: υδροχλώριο
NaOH: υδροξείδιο του νατρίου
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
A) Mr(N2Ox) = 2.Αr(N) + x.Αr(O) ⇒ 108 = 2.14 + x.16 ⇒ x = 5.
Β) Δεν πρζπει το μζταλλο να αντιδρά με το HCl. Γνωρίηουμε ότι με το υδροχλώριο
αντιδροφν τα δραςτικότερα του υδρογόνου μζταλλα. O Fe και το Al είναι
δραςτικότερα του υδρογόνου. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που κα γίνει θ αποκικευςθ ςτο
δοχείο από το Cu.
Γ) H2SO4 : Θειικό οξφ.
ΒaCl2: Χλωριοφχο βάριο.
2.2.
Α) αρικμόσ πρωτονίων = Z = 19.
αρικμόσ νετρονίων = A - Z = 39 - 19 = 20.
Κάκε άτομο είναι θλεκτρικά ουδζτερο, ςυνεπώσ: αρικμόσ e = αρικμόσ p = 19.
Β) 19Χ: K(2) L(8) M(8) N(1).
Γ) Το Χ βρίςκεται ςτθν 1θ ομάδα (IA) και ςτθν 4θ περίοδο.
Δ) 9Ψ: K(2) L(7). Το Ψ διακζτοντασ 7e ςτθν εξωτερικι ςτοιβάδα είναι αμζταλλο , το
Χ είναι μζταλλο, επομζνωσ ενώνονται με ετεροπολικό δεςμό.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
α) Λανκαςμζνθ.
Τα ςτοιχεία μιασ ομάδασ βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιόδουσ, επομζνωσ ζχουν
διαφορετικό αρικμό ςτιβάδων.
β) Λανκαςμζνθ.
Αφοφ το ζνα mol αερίου ςε STP καταλαμβάνει όγκο 22,4 L , τα δφο mol αερίου ςε
STP κα καταλαμβάνουν όγκο 44,8 L.
γ) Σωςτι.
Στο άτομο ζχουμε: αρικμόσ θλεκτρονίων (e) = αρικμόσ πρωτονίων (p) =Z= 6.
Αρικμόσ νετρονίων (n) = Α – Ζ = 14 - 6 = 8, δφο περιςςότερα από e.
2.2.
α) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2H2O(l)
β) 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g)
γ) Na2SO3(aq) + 2HCl(aq) → 2NaCl (aq)+ SO2↑ + H2O(l)
β) Είναι αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ και το αργίλιο είναι πιο δραςτικό από το
υδρογόνο.
γ) Είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα ςχθματίηεται αζριο
διοξείδιο του κείου.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
α) Σωςτι.
Το ιόν 19Κ+ ζχει ζνα θλεκτρόνιο λιγότερο ςε ςφγκριςθ με το άτομο του Κ. Έχει
δθλαδι 18 θλεκτρόνια.
Το ιόν 17Cl- ζχει ζνα θλεκτρόνιο περιςςότερο ςε ςφγκριςθ με το άτομο του Cl. Έχει
δθλαδι 18 θλεκτρόνια.
β) Σωςτι.

n H H2O  2n H2O  n H H2O  2  5 mol  10 mol .
γ) Λανκαςμζνθ.

NH H2   2NH2  2n H2  NA  2NA .
2.2.
α) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → CaCO3↓ + 2NaNO3(aq)
β) Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)
γ) (NH4)2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2NH3↑ + 2H2O(l)
β) Είναι αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ και το μαγνιςιο είναι πιο δραςτικό από το
υδρογόνο.
γ) Είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα ςχθματίηεται αζρια αμμωνία.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Λανκαςμζνθ.
Ιςχφει μόνο για οποιαδιποτε αζρια χθμικι ουςία.
β) Λανκαςμζνθ.
Τα ιόντα τουσ βρίςκονται ενωμζνα ςτο κρυςταλλικό πλζγμα και δεν ζχουν τθν
ελευκερία προςανατολιςμζνθσ κίνθςθσ υπό τθν επίδραςθ διαφοράσ δυναμικοφ.
γ) Λανκαςμζνθ.
Η θλεκτροκετικότθτα κακορίηει τθν τάςθ των ατόμων να αποβάλλουν θλεκτρόνια
και ςτθν ίδια ομάδα αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω. Νάτριο και κάλιο ανικουν
ςτθν ομάδα των αλκαλίων, με το νάτριο να βρίςκεται πιο πάνω, γιατί ζχει μικρότερο
ατομικό αρικμό.
2.2.
α) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l)
β) 2HCl(aq) + Na2SO3(aq) → 2NaCl(aq) + SO2↑ + H2O
γ) Η2S(aq) + Mg(s) → MgS(s) + H2(g)
β)
Είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα ςχθματίηεται αζριο
διοξείδιο του κείου.
γ)
Είναι αντίδραςθ απλισ αντικατάςταςθσ και το μαγνιςιο είναι πιο δραςτικό από το
υδρογόνο.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α)
α) Mg(OH)2: υδροξείδιο του μαγνθςίου.
β) BaCl2 : χλωριοφχο βάριο.
γ) H3PO4: φωςφορικό οξφ.
δ) ΝΗ4Br : βρωμιοφχο αμμώνιο.
Β)
α. Η θλεκτρονιακι δομι των ςτοιχείων είναι:
7N: K(2) L(5)
15P: K(2) L(8) M(5)
19K: K(2) L(8) M(8) N(1)
20Ca: K(2) L(8) M(8) N(2)
β. Άηωτο και φωςφόροσ ανικουν ςτθν ίδια ομάδα (VΑ). Στθν ίδια ομάδα θ ατομικι
ακτίνα αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω, άρα RN < RP.
Κάλιο και αςβζςτιο ανικουν ςτθν ίδια περίοδο (4θ). Στθν ίδια περίοδο θ ατομικι
ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προσ τα αριςτερά, άρα RCa < RK.
2.2.
α) 2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g)
β) BaCl2(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + BaCO3↓
γ) ΝΗ4Cl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + NH3↑ + H2O(l)
β.
Είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα ςχθματίηεται ίηθμα

ανκρακικοφ βαρίου.
γ.
Είναι αντίδραςθ διπλισ αντικατάςταςθσ και ςτα προϊόντα παράγεται αζρια αμμωνία.
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Ενδεικτικζς απαντήσεις
2.1.
α) RF < RCl.
9F: Κ(2) L(7) και 17Cl: Κ(2) L(8) Μ(7). Φκόριο και χλϊριο βρίςκονται ςτθν ίδια ομάδα
(17θ). Στθν ίδια ομάδα θ ατομικι ακτίνα αυξάνεται από πάνω προσ τα κάτω.
β) RCl < RS.
θ
16S: Κ(2) L(8) Μ(6) και 17Cl: Κ(2), L(8), Μ(7). Θείο και χλϊριο βρίςκονται ςτθν 3
περίοδο. Στθν ίδια περίοδο θ ατομικι ακτίνα ελαττϊνεται από αριςτερά προσ τα
δεξιά.
Β)
α) Ba(OH)2: υδροξείδιο του βαρίου.
β) CaCl2: χλωριοφχο αςβζςτιο.
γ) HNO3: νιτρικό οξφ.
δ) NH4Cl: χλωριοφχο αμμϊνιο.

2.2.
α) Ba(OH)2(aq) + 2HCl(aq) → BaCl2(aq) + 2H2O(l)
β) Ζn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
γ) CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2↑ + H2O
β)
Είναι αντίδραςθ απλι αντικατάςταςθ και o ψευδάργυροσ είναι πιο δραςτικόw από το
υδρογόνο του οξζοσ.
γ)
Είναι αντίδραςθ διπλι αντικατάςταςθ και ςτα προϊόντα ςχθματίηεται αζριο διοξείδιο του
άνκρακα.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
Α)
στοιχείο

Mg

Αριθμός

Αριθμός

Στιβάδες

πρωτονίων

ηλεκτρονίων

K

L

12

12

2

8

Περίοδος

ομάδα

M

Π.Π.

Π.Π.

2

3η

2η(ΙΙΑ)

Β) Είναι σωστός.
Το πρωτόνιο έχει ίση περίπου μάζα με το νετρόνιο και το σύνολο πρωτονίων και
νετρονίων ενός πυρήνα αποτελούν τα νουκλεόνια. Ο πυρήνας του

24
12Mg

έχει 24

νουκλεόνια και του 25
12Mg έχει 25 νουκλεόνια, άρα έχουν διαφορετική μάζα.
2.2
Α) Λάθος.
Σύμφωνα με την υπόθεση του Avogadro, «ίσοι όγκοι αερίων, μετρημένοι σε ίδιες
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων».
Β) Σωστό το β.
Κάθε μόριο αμμωνίας αποτελείται από 1 άτομο N και 3 άτομα Η, άρα από 4 άτομα,
συνολικά. 1 mol μορίων NH3 αποτελείται από 1.ΝΑ άτομα Ν και 3.ΝΑ άτομα Η, άρα
από 4ΝΑ άτομα συνολικά.
Εναλλακτικά: ΝΝ(ΝΗ3) + ΝΗ(ΝΗ3) =1•ΝΑ + 1•3ΝΑ=4ΝΑ
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α)

17Cl

: Κ(2), L(8), M(7)

β) Είναι και τα δύο αμέταλλα, αφού συμπληρώνουν την εξωτερική τους στοιβάδα με
ένα ηλεκτρόνιο. Μεταξύ διαφορετικών αμετάλλων ο δεσμός είναι πολωμένος
ομοιοπολικός.
..
γ)  (:) Cl :
..

2.2.
Α) Σωστή. Από τη σχέση: PV=nRT η πίεση είναι ανάλογη με την απόλυτη θερμοκρασία
υπό σταθερό όγκο.
Β) Λανθασμένη. ΝΝΗ3=2ΝΑ και ΝΝΟ2=3ΝΑ.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα στοιχεία είναι:
α) 8O(2,6) και 16S(2,8,6).
β) 8O(2,6) και 10Ne(2,8).
Στην ίδια περίοδο ανήκουν τα στοιχεία που έχουν τα ηλεκτρόνιά τους
κατανεμημένα στον ίδιο αριθμό στιβάδων. Τα άτομα του 8O και του 10Ne έχουν τα
ηλεκτρόνιά τους στις δύο πρώτες στιβάδες, άρα ανήκουν στην ίδια περίοδο και
συγκεκριμένα στη δεύτερη περίοδο του περιοδικού πίνακα.
Συνεπώς, τα στοιχεία του ζεύγους (β) ανήκουν στην ίδια περίοδο.
Β)
α) F2(g) + 2NaBr(aq) → 2NaF(aq) + Br2(l)
β) Αl(OH)3(s) + 3HCl(aq) → AlCl3(aq) + 3H2O(l)
2.2.
Α)
(1): NH4Cl, χλωριούχο αμμώνιο.
(2): (NH4)2SO4, θειικό αμμώνιο.
(3): NH4NO3, νιτρικό αμμώνιο.
Β)
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη (Λ).
Το άτομο του καλίου 19K είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, άρα έχει τον ίδιο αριθμό
πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Έτσι για να γίνει κατιόν 19K+ δεν θα προσλάβει, αλλά θα
αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο, ώστε τα πρωτόνια να είναι κατά ένα περισσότερα από
τα ηλεκτρόνια , όσο δηλαδή είναι και το συνολικό θετικό φορτίο του ιόντος.
β) Η πρόταση είναι σωστή (Σ).
1 mol οποιασδήποτε χημικής ουσίας περιέχει ορισμένο αριθμό μορίων, που είναι
ίσος με NA = 6,02∙1023. Έτσι ίσος αριθμός mol περιέχει τον ίδιο αριθμό μορίων,
δηλαδή 2 mol οποιασδήποτε χημικής ουσίας περιέχουν 2NA μόρια.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Στο ιόν του K+ υπάρχουν 19 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια.
β) K+ (2,8,8)
γ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: 19K (2,8,8,1) και 9F (2,7).
Το K με αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή
ευγενούς αερίου. Έτσι, προκύπτει το κατιόν Κ+. Το άτομο του φθορίου
προσλαμβάνει το ηλεκτρόνιο που απέβαλλε το κάλιο και αποκτά δομή (2,8), δηλαδή
δομή ευγενούς αερίου. Έτσι, προκύπτει το ανιόν του φθορίου F─. Τα δύο
ετερώνυμα ιόντα έλκονται δημιουργώντας ιοντικό δεσμό. Επειδή ένα ιόν Κ +
συνδέεται με ένα ιόν F─ θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο KF.
2.1.
Α)
α) Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4(aq) + Cu(s)
β) CaCO3(s) + 2HBr(aq) → CaBr2(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Β)
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη (Λ).
Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη της
στιβάδας. Άρα, η στιβάδα L που είναι πιο μακριά από τον πυρήνα από την K, έχει
μεγαλύτερη ενέργεια.
β) Η πρόταση είναι σωστή (Σ).
Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: F (2,7). Το άτομο του F έχει
ηλεκτρόνια στις δύο πρώτες στιβάδες, άρα βρίσκεται στη 2η περίοδο και στην
εξωτερική στιβάδα έχει επτά ηλεκτρόνια άρα βρίσκεται στη 17η (VIIA) ομάδα.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Ba(ΟΗ)2(aq) + Η2S(aq) → BaS(s)↓ + 2H2O(l), εξουδετέρωση.
β) NaCl(aq) + AgNO3(aq) → NaNO3(aq) + AgCl↓, διπλή αντικατάσταση.
γ) Mg(s) + 2HBr(aq) → MgBr2(aq) + H2(g), απλή αντικατάσταση.
2.2.
Α)
χημικός τύπος

ονομασία

KOH
FeCl2

Υδροξείδιο του καλίου
Χλωριούχος σίδηρος(ΙΙ)

CO

Μονοξείδιο του άνθρακα

HBr

Υδροβρώμιο

Β) Η σωστή απάντηση είναι η β).
Ο αριθμός οξείδωσης για το O είναι -2 και για το Mn έστω x, άρα έχουμε:
x + 4(-2) = -1 ⇒ x – 8 = -1 ⇒ x = +7 .
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) 2HI(aq) + Zn(s) → ZnI2(aq) + H2(g)
β) KBr(aq) + AgNO3(aq) → KNO3(aq) + AgBr↓
γ) 2HNO3(aq) + Mg(OH)2(s) → Mg(NO3)2(aq) + 2H2O(l)
Η αντίδραση α πραγματοποιείται διότι είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης και ο
Zn βρίσκεται πιο αριστερά από το H στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Η αντίδραση β πραγματοποιείται διότι είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης και
σχηματίζεται AgBr ο οποίος καταβυθίζεται ως ίζημα.
2.2.
Α)
χημικός τύπος

ονομασία

Mg(OH)2
Na2S

Υδροξείδιο του μαγνησίου
Θειούχο νάτριο

K2SO4

Θειικό κάλιο

CO2
ΗBr

Διοξείδιο του άνθρακα
Υδροβρώμιο

NH4Cl

Χλωριούχο αμμώνιο

ΚΝΟ3

Νιτρικό κάλιο

Β) Η σωστή απάντηση είναι η γ.
Ο αριθμός οξείδωσης για το O είναι -2 και έστω x o αριθμός οξείδωσης του Cr, άρα
έχουμε:
2x + 7(-2) = -2 ⇒ 2x – 14 = -2 ⇒ 2x = -2 + 14 ⇒ 2x = +12 ⇒ x = +6.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Η πρόταση είναι σωστή (Σ).
Σύμφωνα με την υπόθεση (αρχή) Avogadro, ίσοι όγκοι αέριων, στην περίπτωσή μας
N2 και NH3, σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθμό
μορίων.
β) Η πρόταση είναι λανθασμένη (Λ).
1 mol μορίων H2O περιέχει 2NA άτομα υδρογόνου (H) .
2.2.
α)
Στοιχείο

Ατομικός
αριθμός

Στιβάδες
Κ

L

M

N

Χ

17

2

8

7

-

Υ

9

2

7

-

-

Ζ

11

2

8

1

-

β) Η σωστή απάντηση είναι η i.
Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία X και Y διότι έχουν τον ίδιο αριθμό
ηλεκτρονίων (7 ηλεκτρόνια) στην εξωτερική τους στιβάδα (ανήκουν στην ίδια κύρια
ομάδα του περιοδικού πίνακα).
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α) Η πρόταση είναι λανθασμένη (Λ).
Σύμφωνα με την υπόθεση (αρχή) Avogadro, ίσοι όγκοι αερίων, στην περίπτωσή μας
CO2 και NH3, σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας άρα περιέχουν τον ίδιο
αριθμό μορίων.
Β) Η σωστή απάντηση είναι η γ.
1 mol μορίων H2S περιέχει NA μόρια, άρα 2 mol περιέχουν 2NA μόρια.
2.2.
Α)
χημικός τύπος

ονομασία

ΚΟΗ

Υδροξείδιο του καλίου

Na2SΟ4

Θειικό νάτριο

CaCl2

Χλωριούχο ασβέστιο

CO
ΗNO3

Μονοξείδιο του άνθρακα
Νιτρικό οξύ

NH4Br

Βρωμιούχο αμμώνιο

Mg(ΝΟ3)2

Νιτρικό μαγνήσιο

Β) Η σωστή απάντηση είναι η γ.
Ο αριθμός οξείδωσης για το O είναι -2 και έστω x o αριθμός οξείδωσης του Cr, άρα
έχουμε:
2x + 7(-2) = -2 ⇒ 2x – 14 = -2 ⇒ 2x = -2 + 14 ⇒ 2x = +12 ⇒ x = +6.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
Α)
Ατομικός
Στοιχείο
αριθμός

Στιβάδες
Κ

L

M

N

Χ

12

2

8

2

-

Υ

16

2

8

6

-

Ζ

9

2

7

-

-

Β) Η σωστή απάντηση είναι η i .
Τα άτομα των στοιχείων X και Y έχουν ηλεκτρόνια στις τρεις πρώτες στιβάδες, άρα
ανήκουν στην ίδια περίοδο (3η) του περιοδικού πίνακα .
2.2.
Α)
α) Ca(OH)2(aq) + 2NH4Cl(aq) → CaCl2(aq) + 2NH3(g) + 2H2O(l).
β) Ca(OH)2 υδροξείδιο του ασβεστίου,
NH4Cl χλωριούχο αμμώνιο,
CaCl2 χλωριούχο ασβέστιο ,
NH3 αμμωνία.
Β)
α) Mg(s) + 2HI(aq) → MgI2(aq) + H2(g).
β) Cl2(g) + 2KBr(aq) → 2KCl(aq) + Br2(l).
Και οι δύο χημικές αντιδράσεις πραγματοποιούνται γιατί είναι αντιδράσεις απλής
αντικατάστασης και στην α το Mg βρίσκεται πιο αριστερά από το H στη σειρά
δραστικότητας των μετάλλων, ενώ στη β το Cl2 βρίσκεται πιο αριστερά από το Br2
στη σειρά δραστικότητας των αμέταλλων.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α) Ζn(s) + 2ΗI(aq) → ZnI2(aq) + H2(g)
β) H2SO4 (aq) + 2KOH (aq) → K2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) MgCO3(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + CO2↑ + H2O(l)
Αντίδραση εξουδετέρωσης είναι η β γιατί είναι αντίδραση ενός οξέος (H2SO4) με
μια βάση (KOH). Σε αυτή τα H+ που προέρχονται από το οξύ ενώνονται με τα OHπου προέρχονται από τη βάση και δίνουν νερό (H2O), που είναι μια ελάχιστα
ιοντιζόμενη ένωση,
2.2.
Α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι:
α) 8O (2,6) και 17Cl (2,8,7).
β) 11Na (2,8,1) και 19K (2,8,8,1).
Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία του ζεύγους β, διότι έχουν τον ίδιο
αριθμό ηλεκτρονίων (1 ηλεκτρόνιο) στην εξωτερική τους στιβάδα (ανήκουν στην ΙΑ
ομάδα του περιοδικού πίνακα).
Β) Οι αριθμοί οξείδωσης για το H είναι +1, για το O είναι -2 και για τον C έστω x, άρα
έχουμε:
2(+1) + x + 3(-2) = 0 ⇒ 2 + x – 6 = 0 ⇒ x – 4 = 0 ⇒ x = +4.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α)
Χημικός τύπος

ονομασία

ΚΟΗ
CaCl2
HBr
CO2

υδροξείδιο του καλίου
χλωριούχο ασβέστιο
υδροβρώμιο
διοξείδιο του άνθρακα

β) Έστω x o A.O. του N. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο είναι -2,
άρα έχουμε:
+1 + x + 2(-2) = 0
1 + x -4 = 0
x = +3
Δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του Ν στην ένωση ΗΝO2 είναι +3.
2.2
α) Η πρόταση είναι σωστή. 1mol μορίων CO2 περιέχει ΝΑ μόρια. Κάθε μόριο CO2
αποτελείται από 1 άτομο C και 2 άτομα Ο, δηλαδή συνολικά 3 άτομα. Άρα 1 mol
μορίων CO2 περιέχει συνολικά 3ΝΑ άτομα.
β) Σωστή απάντηση είναι το ii . Εφόσον η σχετική ατομική μάζα του αζώτου (Ν)
είναι 14, η μάζα του ατόμου του Ν είναι 14 φορές μεγαλύτερη από τη μονάδα
ατομικής μάζας δηλαδή από το 1/12 της μάζας ενός ατόμου 12C .
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α)
αριθμός
αριθμός
στοιχείο
πρωτονίων ηλεκτρονίων
Na

11

11

στιβάδες
Κ

L

M

2

8

1

περίοδο
ς
Π.Π.
3

ομάδα
Π.Π.
1

β) Σε 1 mol μιας ένωσης περιέχονται ΝΑ μόρια. Συνεπώς στα 4 mol οποιασδήποτε ένωσης
θα περιέχονται 4∙ΝΑ μόρια.
2.2.
α) i) Η χημική εξίσωση είναι:
Ba(OH)2(aq) + 2ΝΗ4ΝΟ3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + 2ΝΗ3 g + 2 Η2Ο(l)
ii) Τα ονόματα των χημικών ενώσεων είναι:
Ba(OH)2 , υδροξείδιο του βαρίου
ΝΗ4ΝΟ3, νιτρικό αμμώνιο
Ba(NO3)2 , νιτρικό βάριο
ΝΗ3 , αμμωνία
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 11Na είναι: (2,8,1). Με αποβολή
του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι
προκύπτει το κατιόν του 11Na (Na → Na+ + e-). Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του
χλωρίου είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το Na, το
άτομο του χλωρίου αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι, προκύπτει
το ανιόν του χλωρίου: Cl + e-→ Cl─. Συνεπώς το στοιχείο 11Na θα ενωθεί με το 17Cl με
ιοντικό δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο NaCl.
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Ενδεικτικές απαντήσεις

2.1.
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη. 1 mol μορίων CO2 περιέχει ΝΑ μόρια CO2 που το
καθένα περιέχει 2 άτομα οξυγόνου. Συνεπώς 1mol μορίων CO2 περιέχει 2ΝΑ μόρια
οξυγόνου.
6
β) Σωστή είναι η πρόταση ii. Ως σχετική ατομική μάζα
ορίζεται ο αριθμός που δείχνει

πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα ενός ατόμου από τη μονάδα ατομικής μάζας
που είναι τo 1/12 της μάζας ενός ατόμου

12
6C.

Συνεπώς η μάζα ενός ατόμου αργιλίου

είναι 27 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας ενός ατόμου 126C.

2.2.
i) 2HI(aq) + Μg(s) → ΜgΙ2(s) +Η2 (g)
Η αντίδραση είναι απλή αντικατάσταση και πραγματοποιείται επειδή το Mg είναι
δραστικότερο από το Η του οξέος.
ii) CaBr2(aq) + AgNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2AgBr↓
Η αντίδραση (διπλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς o AgBr που παράγεται
είναι δυσδιάλυτη ουσία στο νερό οπότε, καταβυθίζεται ως ίζημα.
iii) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4↓+ 2H2O(l)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 9F είναι: (2,7).
H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 19Κ είναι: (2,8,8,1).
β) 9F: Ανήκει στην 2η περίοδο και 17η ή VIIA ομάδα
η
19X: Ανήκει στην 4η περίοδο και 1 ή ΙΑ ομάδα
γ) Το στοιχείο 19X είναι μέταλλο καθώς έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα και
συνεπώς ανήκει στην 1η ομάδα που είναι τα αλκάλια.
2.2
α) i) 2NaOH(aq) + (ΝΗ4)2S(aq) → Na2S(aq) + 2ΝΗ3 ↑ + 2Η2Ο(l)
ii) NaOH, υδροξείδιο του νατρίου
(ΝΗ4)2S, θειούχο αμμώνιο
Na2S, θειούχο νάτριο
ΝΗ3, αμμωνία
β) Για το ιόν CO32-:
Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
x + 3∙(-2) = -2
x - 6 = -2
x=+4
Δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα (C), στο ιόν CO2−
3 είναι + 6.
Για το CO2 :
Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
x + 2∙(-2) = 0
x-4=0
x=+4

185 / 431

Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 9F είναι: (2,7).
β) Ο δεσμός μεταξύ των ατόμων φθορίου στο μόριο F2 είναι ομοιοπολικός.
γ) Κάθε άτομο του φθορίου έχει στην εξωτερική του στιβάδα 3 ζεύγη ηλεκτρονίων και 1
μονήρες ηλεκτρόνιο. Τα μονήρη ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δύο ατόμων φθορίου
δημιουργούν ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων που ανήκει και στα δύο άτομα. Με τον τρόπο
αυτό τα δύο άτομα αποκτούν δομή ευγενούς αερίου και αναπτύσσεται ένας ομοιοπολικός
δεσμός μεταξύ τους.
2.2.
α) Έστω x ο Α.Ο. του C. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Η είναι +1 και για το Ο είναι -2,
άρα έχουμε:
2∙(+1) + x + 3∙(-2) = 0
2 + x -6 = 0
x = +4
Δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του C στην ένωση Η2CO3 είναι +4.
β) i) Br2(l)+ 2ΝaI (aq) → 2NaBr(aq) +I2 (s)
ii) Mg(OH)2(s) + 2HNO3(aq) → Mg(NO3)2 (aq) + H2O (l)
iii) Ca(OH)2 (aq) +K2S(aq)→ CaS+ 2KOH (aq)
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Ενδεικτικές απαντήσεις
2.1.
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 19Κ είναι: (2,8,8,1).
Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο χλώριο, 17Cl είναι : (2,8,7).
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 19Κ είναι: (2,8,8,1). Με
αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς
αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του 19Κ (Κ → Κ+ + e-). Η ηλεκτρονιακή δομή του
ατόμου του χλωρίου είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που
αποβάλλει το Κ, το άτομο του χλωρίου αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς
αερίου. Έτσι, προκύπτει το ανιόν του χλωρίου: Cl + e-→Cl─. Συνεπώς το στοιχείο 19Κ
θα ενωθεί με το Cl με ιοντικό δεσμό και θα προκύψει η ένωση με χημικό τύπο KCl.
2.2.
α)
i) Mg(s)+2 AgNO3(aq)→Mg(NO3)2 (aq)+2 Ag (s)
ii) 2 NH3(aq)+ H2SO4(aq)→ (NH4)2SO4(aq)
β)
i) Έστω x ο Α.Ο. του Ν στο ΝΟ2. Ο αριθμός οξείδωσης για το Ο είναι -2, άρα έχουμε:
x + 2∙(-2) = 0
x -4 = 0
x = +4
Δηλαδή, ο αριθμός οξείδωσης του Ν στην ένωση ΝΟ2 είναι +4.
ii) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 15P είναι: (2,8,5).Το
άτομο του P έχει ηλεκτρόνια στις 3 πρώτες στιβάδες οπότε ανήκει στην 3η περίοδο
του περιοδικού πίνακα. Επίσης, το άτομο του P έχει στην εξωτερική του στιβάδα
πέντε ηλεκτρόνια. Άρα, βρίσκεται στη 15η ομάδα (VA) του Περιοδικού Πίνακα.

187 / 431

Ενδεικτική απάντηση
2.1
α)
(1) CuCl2
(2) CuSO4
(3) Cu(NO3)2

Χλωριούχος χαλκός ΙΙ
Θειικός χαλκός ΙΙ
Νιτρικός χαλκός ΙΙ

β)
i) Η πρόταση «Το ιόν του χλωρίου, 17Cl έχει προκύψει µε απώλεια 1 ηλεκτρονίου
από το άτοµο του χλωρίου» είναι λανθασμένη. Αν είχε υπάρξει απώλεια
ηλεκτρονίου το ιόν θα ήταν θετικό και όχι αρνητικό.
ii) Η πρόταση «Σε 2 mol CH4 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε 1 mol ΗNO3» είναι
λανθασμένη. Τα 2 mol CH4 περιέχουν 2ΝΑ μόρια CH4 ενώ 1 mol ΗNO3 περιέχει ΝΑ
μόρια ΗNO3.

2.2
α)
Η ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων είναι η εξής:
9F

: K(2) L(7)
3Li : K(2) L(1)
17Cl: K(2) L(8) M(7)
Τα στοιχεία 9Fκαι 17Cl έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα και
συνεπώς ανήκουν στην ίδια ομάδα και έχουν παρόμοιες ιδιότητες.
β)
i) Cl2(g)+ FeI2(aq) →FeCl2 (aq) +I2(s)
ii) Cu(OH)2(s)+ H2SO4(aq)→CuSO4(aq) +2H2O(l)
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Ενδεικτική λύση
2.1
α) Zn(s) + 2HBr(aq) → ZnBr2(aq) + H2 (g)
β) 2NaOH(aq) + H2SO4(aq)→ Na2SO4 (aq) + 2H2O(l)
γ) BaCl2(aq) + 2 AgNO3(aq)→ Ba(NO3)2 (aq) +2 AgCl
Η αντίδραση α (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται καθώς ο Zn βρίσκεται πιο
αριστερά από το Η στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Η αντίδραση β (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται διότι παράγεται νερό που είναι μια
ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση.
2.2
α) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 17Σ είναι: (2,8,7).
β) Το άτομο του Σ έχει ηλεκτρόνια στις 3 πρώτες στιβάδες οπότε ανήκει στην 3η περίοδο
του περιοδικού πίνακα. Επίσης, το άτομο του Σ έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά
ηλεκτρόνια. Άρα, βρίσκεται στη 17η ομάδα (VIIA) του Περιοδικού Πίνακα, δηλαδή την
ομάδα των αλογόνων.
γ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο 3Χ είναι: (2,1). Με αποβολή
του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι
προκύπτει το κατιόν του 3Χ (Χ → Χ+ + e-). Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του Σ είναι:
(2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το Χ, το άτομο του Σ αποκτά
δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι, προκύπτει το ανιόν του χλωρίου:
Σ + e-→ Σ─. Συνεπώς το στοιχείο 3Χ θα ενωθεί με το 17Σ με ιοντικό δεσμό και θα προκύψει
η ένωση με χημικό τύπο ΧΣ.
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) 2 ΚOH(aq) + Η2SO4(aq) → Κ2SO4(aq) + 2 Η2O(l)
β) Cl2(g)+ 2HI(aq) →2HCl(g)+I2(s)
γ) ΝaBr(aq) + AgNO3(aq) →NaNO3 (aq) +AgBr
Η αντίδραση β είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι το
χλώριο είναι δραστικότερο του ιωδίου. Η αντίδραση γ είναι αντίδραση διπλής
αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι ένα από τα προϊόντα και συγκεκριμένα το
AgBr είναι ίζημα.
2.2
α)

i)
Σύμβολο ατόμου Κ
L
M
Ομάδα Π.Π.
Περίοδος Π.Π.
η
X
2
8
7
17 (VIIA)
3η
η
Ψ
2
1
1 (IA)
2η
Ii )To στοιχείo Χ είναι αμέταλλο και το στοιχείο Ψ είναι μέταλλο.

β)

I ) Η2SO4 θειικό οξύ
ii ) Ca(OH)2 υδροξείδιο του ασβεστίου
iii ) ΑgNO3 νιτρικός άργυρος
iv) K2O
οξείδιο του καλίου
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl  + NaNO3(aq)
β) 2Al(s) + 6HBr(aq) → 2 AlBr3(aq) + 3 H2 
γ) H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → BaSO4+ 2 H2O(l)
Η αντίδραση α είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι
ένα από τα προϊόντα και συγκεκριμένα ο AgCl είναι ίζημα.
Η αντίδραση β είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι το
Al είναι δραστικότερο του υδρογόνου του οξέος.
2.2
α) Η ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων είναι η εξής:
15X: K(2) L(8) M(5)
7Ψ: K(2) L(5)
16Ζ: K(2) L(8) M(6)
Τα στοιχεία 15 X και 7Ψ έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα,
συνεπώς ανήκουν στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και έχουν παρόμοιες
ιδιότητες.
β)
1. Na2S
θειούχο νάτριο
2. NaNO3
νιτρικό νάτριο
3. NaOH
υδροξείδιο του νατρίου
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Ενδεικτική απάντηση
2.1
α) AgNO3(aq) + NaI(aq) → AgI + NaNO3 (aq)
β) Ca(OH)2(aq)+2 HBr(aq) → CaBr2(aq)+2 H2Ο (l)
γ) Ζn(s) +2 HCl(aq) → ΖnCl2(aq) + H2 
Η αντίδραση α είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται
διότι ένα από τα προϊόντα και συγκεκριμένα ο AgΙ είναι ίζημα.Η αντίδραση γ
είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι ο Zn είναι
δραστικότερος του υδρογόνου.
2.2
α)
Σύμβολο στοιχείου Ηλεκτρονιακή κατανομή Ομάδα Π.Π. Περίοδος Π.Π.
X
K (2) L(4)
14η (IVA)
2η
η
Ψ
K (2) L(8) M(7)
17 (VIIA)
3η
Ζ
K (2) L(7)
17η (VIIA)
2η
β) Τα στοιχεία που έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικέςιδιότητες είναι τα Ψ και Ζ,
διότι έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα, συνεπώς ανήκουν
στην ίδια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
γ) Τα στοιχεία Χ και Ψ είναι αμέταλλα και ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ τους
είναι ομοιοπολικός. Προκύπτει με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων μεταξύ
των δύο ατόμων (συγκεκριμένα ένα άτομο του στοιχείου Χ δημιουργεί 4
ομοιοπολικούς δεσμούς με ισάριθμα άτομα του στοιχείου Ψ).
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Ενδεικτική απάντηση
2.1.
α)
i) ΚNΟ3: νιτρικό Κάλιο.
ii) Mg(OH)2: υδροξείδιο του Μαγνησίου
iii) HBr: υδροβρώμιο
iv) Κ2S: θειούχο Κάλιο
β)
i) 2HI(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaI2(aq) + 2H2Ο(l)
ii) Cl2(g) + H2S(aq) → 2HCl(aq) + S(s)
H αντίδραση ii είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι το Cl
είναι δραστικότερο αμέταλλο του S.
2.2.
α) Δίνονται τα στοιχεία : 11Χ, 17Ψ, 8Ζ.
11Χ: Κ(2) L(8) M(1)
17Ψ: Κ(2) L(8) M(7)
8Ζ: Κ(2) L(6)
β)
i. Λανθασμένη.
Το Χ είναι μέταλλο και το Ψ αμέταλλο και ο δεσμός μεταξύ τους γίνεται με μεταφορά
ηλεκτρονίου από το στοιχείο Χ στο στοιχείο Ψ, οπότε δημιουργούνται αντίστοιχα θετικό και
αρνητικό ιόν που έλκονται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις. Ο δεσμός αυτός είναι ιοντικός.
ii. Σωστή.
Το Χ είναι μέταλλο και το Ψ αμέταλλο και ο δεσμός μεταξύ τους γίνεται με μεταφορά
ηλεκτρονίου από το στοιχείο Χ στο στοιχείο Ζ, οπότε δημιουργούνται αντίστοιχα θετικό και
αρνητικό ιόν που έλκονται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα ενώνονται δύο άτομα
Χ με ένα άτομο Ζ (Χ2Ζ). Ο κάθε δεσμός που δημιουργείται είναι ιοντικός.
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2.1.
α) 2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2 
β) AgNO3(aq) + KI(aq) → AgΙ + KNO3(aq)
γ) KOH(aq) + ΗCl(aq) → KCl(aq) + Η2Ο(l)
Η αντίδραση α είναι απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι το Al είναι
δραστικότερο του υδρογόνου του οξέος.
Η αντίδραση β είναι διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι ένα από τα
προϊόντα και συγκεκριμένα ο AgΙ είναι ίζημα.
2.2.
α) Μαζικός Αριθμός (A) = αριθμός πρωτονίων (p) + αριθμός νετρονίων (n)
αριθμός πρωτονίων
αριθμός πρωτονίων
.
Εφόσον το άτομο του μαγνησίου (Mg) έχει 12 πρωτόνια, θα έχει και 12 ηλεκτρόνια,
τα οποία κατανέμονται ως εξής: K(2) L(8) M(2).
β)
Η κατανομή ηλεκτρονίων για τα στοιχεία 3Li και,17Cl είναι:
3Li: K(2) L(1) (μέταλλο)
17Cl: K(2) L(8) M(7) (αμέταλλο)
Ο δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ 3Li και του χλωρίου,17Cl είναι ιοντικός και
σχηματίζεται, ως εξής: Το ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του 3Li μεταπηδά στο
άτομο του 17Cl . Έτσι δημιουργούνται τα ιόντα 3Li+ και 17Cl-. Τα ιόντα αυτά έχουν
πλέον συμπληρωμένη της εξωτερική τους στιβάδα, έλκονται μεταξύ τους με
ηλεκτροστατικές δυνάμεις και ο δεσμός που αναπτύσσεται είναι ιοντικός.
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2.1
α) Για το άτομο 39
19Χ ισχύει: ατομικός αριθμός Ζ = 19 και Μαζικός Αριθμός Α = 39.
Άρα p = 19 και n = 39-19 = 20. Επίσης, υπάρχουν 19 ηλεκτρόνια, όσα δηλαδή και
+
πρωτόνια. Συνεπώς, στο ιόν 39
19Χ υπάρχει 1 ηλεκτρόνιο λιγότερο, άρα έχει 18
ηλεκτρόνια, 19 πρωτόνια και 20 νετρόνια.
β) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στοιβάδες για το άτομο του Χ είναι η εξής:
Κ(2) L(8) M(8) N(1), οπότε το Χ είναι μέταλλο (αλκάλιο).
γ) Η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο 17Ψ είναι η εξής:
Κ(2) L(8) M(7), οπότε είναι αμέταλλο (αλογόνο). Ο δεσμός που αναπτύσσεται
μεταξύ 39
19Χ και του χλωρίου,17Cl είναι ιοντικός και σχηματίζεται ως εξής: Το
ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στιβάδας του 39
19Χ μεταπηδά στο άτομο του 17Cl. Έτσι
+
δημιουργούνται τα ιόντα 39
19Χ και 17Cl . Τα ιόντα αυτά έχουν πλέον συμπληρωμένη
της εξωτερική τους στιβάδα, έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις και
ο δεσμός που αναπτύσσεται είναι ιοντικός.

2.2
α) Cl2(g) + H2S(aq) → 2HCl(g) + S(s)
β) 2NaΟΗ(aq) + H2SO4(aq)→ Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
γ) Pb(NO3)2(aq) + Κ2S(aq)→ PbS +2 ΚNO3(aq)
Η αντίδραση α είναι αντίδραση απλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι
το Cl είναι δραστικότερο αμέταλλο από το S.
Η αντίδραση γ είναι αντίδραση διπλής αντικατάστασης και πραγματοποιείται διότι
ένα από τα προϊόντα και συγκεκριμένα ο PbS είναι ίζημα.
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2.1.
Οι χημικές εξισώσεις είναι:
α) Zn(s) + FeCl2(aq) → ZnCl2(aq) + Fe(s)
β) 2HNO3(aq) + Ca(OH)2(aq) → Ca(NO3)2(aq) + 2Η2Ο(l)
γ) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + Η2Ο(l) + CO2↑
Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αντίδραση απλής αντικατάστασης α είναι επειδή ο
ψευδάργυρος (Zn) είναι δραστικότερος του σιδήρου (Fe) και τον αντικαθιστά στις
ενώσεις του.
Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης γ πραγματοποιείται επειδή στα προϊόντα
παράγεται αέριο CO2.
2.2.
A)
Γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο. του οξυγόνου είναι -2. Έστω x o A.O. του Cr. Για το ιόν με
φορτίο -2 ισχύει: 2x + 7.(-2) = -2 2x = 12 x = 6.
β) Για τη σύγκριση της ατομικής ακτίνας των 9F και 17Cl γίνεται πρώτα η κατανομή
των ηλεκτρονίων τους σε στιβάδες:
9F: (2, 7) ή K (2), L (7).
17Cl: (2, 8, 7) ή K (2), L (8), M (7).
Από το πλήθος των ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα καθενός φαίνεται πως
ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του περιοδικού πίνακα την VIIA ή 17η. Αφού
ανήκουν στην ίδια ομάδα μεγαλύτερη ατομική ακτίνα θα έχει αυτό με τις
περισσότερες στιβάδες, δηλαδή το Cl.
B)
Το 17Cl έχει κατανομή ηλεκτρονίων: (2, 8, 7) ή K (2), L (8), M (7).
Το 11Χ έχει κατανομή ηλεκτρονίων: (2, 8, 1) ή K (2), L (8), M (1).
Κατά τον σχηματισμό χημικού δεσμού τα άτομα τείνουν να αποκτήσουν
συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα, όπως του αντίστοιχου ευγενούς αερίου. Στην
περίπτωση των Cl και Χ αυτό γίνεται με μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου από το άτομο
του Χ προς το άτομο του Cl. Έτσι σχηματίζονται ένα κατιόν Χ+ και ένα ανιόν Cl– τα
οποία έχουν εξωτερική στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια το καθένα. Τα αντίθετα
φορτισμένα ιόντα έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις
σχηματίζοντας κρυσταλλικό πλέγμα και ο δεσμός μεταξύ τους χαρακτηρίζεται ως
ιοντικός ή ετεροπολικός.
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2.1.
A) Σωστή.
Γνωρίζουμε ότι: Πλήθος νετρονίων (n) = Α – Ζ.
Για το άτομο του Χ έχουμε: Πλήθος νετρονίων (n) = 23 –11 =12.
Για το άτομο του Ψ έχουμε: Πλήθος νετρονίων (n) = 24 –12 =12.
Β) Οι χημικές εξισώσεις είναι:
α) Cl2(g) + 2Nal(aq) → 2NaCl(aq) + Ι2(s)
β) 2AgNO 3(aq)+ CaBr2(aq) → 2AgBr↓ + Ca(NO 3)2(aq)
2.2.
α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:
Σύμβολο

Ηλεκτρονιακή δομή

Χ

K(2) L (8) Μ (7)

17η (VIIA)

3η

Ψ

K(2) L (8) Μ (1)

1η (IA)

3η

Ζ

K(2) L (7)

Ομάδα Π.Π. Περίοδος Π.Π.

17η

(VIIA)

2η

β) Τα στοιχεία Χ και Ζ του πίνακα έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες επειδή
ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του Π.Π., τη 17η (VIIA).
γ) Ο χημικός δεσμός μεταξύ του 19Κ και του 9Ζ είναι ιοντικός.
Αυτό συμβαίνει επειδή το Ζ είναι αμέταλλο στοιχείο με 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική
στιβάδα ενώ το 19Κ με κατανομή ηλεκτρονίων K(2) L (8) Μ (8) Ν(1) είναι μέταλλο.
Συμβαίνει μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου από την εξωτερική στιβάδα του καλίου (Κ)
προς την εξωτερική στιβάδα του Ζ. Έτσι, τα άτομα αποκτούν εξωτερική στιβάδα με 8
ηλεκτρόνια το καθένα, συμπληρωμένη, όπως του αντίστοιχου ευγενούς αερίου.
Κατά συνέπεια, προκύπτουν ένα ανιόν Ζ– και ένα κατιόν Κ+ και ο δεσμός τους είναι
ιοντικός.
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2.1. Οι χημικές εξισώσεις είναι:
α) Zn(s) + 2HI(aq) → ZnΙ2(aq) + Η2 
β) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2Η2Ο(l)
γ) BaCO3(s) + 2HCl(aq) → BaCl2(aq) + Η2Ο(l) + CO2↑
Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η αντίδραση απλής αντικατάστασης α είναι επειδή ο
ψευδάργυρος (Zn) είναι δραστικότερος του υδρογόνου (Η) και το αντικαθιστά στις
ενώσεις του.
Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης γ γίνεται επειδή στα προϊόντα παράγεται αέριο
CO2.
2.2.
A) Για τα 11Na και 19K γίνεται η κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στιβάδες:
11Na: K(2) L (8) Μ (1)
19K: K(2) L (8) Μ (8) Ν(1)
Από την κατανομή των ηλεκτρονίων προκύπτει ότι τα δύο στοιχεία ανήκουν στην
ίδια ομάδα του Π.Π. (1η ή ΙΑ) επειδή έχουν ένα (1) ηλεκτρόνιο στην εξωτερική
στιβάδα. Το 19K έχει μία περισσότερη στιβάδα από το 11Na και κατά συνέπεια έχει
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα.
Β) Για την περιγραφή του χημικού δεσμού μεταξύ των 3X και 9Ψ γράφεται η
κατανομή των ηλεκτρονίων τους σε στιβάδες: 3Χ: K(2) L (1) και 9Ψ: K(2) L (7).
Το Χ έχει ένα (1) ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα το οποίο μπορεί να
μεταφερθεί στην εξωτερική στιβάδα του Ψ. Έτσι προκύπτει το κατιόν Χ + με
εξωτερική στιβάδα την Κ συμπληρωμένη με 2 ηλεκτρόνια και το ανιόν Ψ – με
συμπληρωμένη εξωτερική στιβάδα την L με 8 ηλεκτρόνια.
Ο δεσμός ανάμεσα στα δύο ιόντα είναι ιοντικός.
Ο χημικός τύπος θα περιέχει τα ιόντα Χ + και Ψ– σε αναλογία 1:1, δηλαδή θα είναι
ΧΨ.
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2.1
A)
Χημικός τύπος

Όνομα

α

H3PO4

Φωσφορικό οξύ

β

NaF

Φθοριούχο νάτριο

B)
α) Οι ηλεκτρονικές κατανομές των τριών στοιχείων είναι αντίστοιχα:
17Ψ:

12Χ:

(2,8,2),

(2,8,7) και 8Ζ: (2,6).

β)
i) Σ.
ii) Λ.
iii) Σ.
2.2
α) Mg(s) + 2AgNO3(aq)  Mg(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
β) K2CO3(aq) + 2HCl(aq)  2KCl(aq) + CO2 ↑ + Η2Ο(l)
γ) Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq)  CaSO4(s) + 2H2O(l)
Η απλή αντικατάσταση α πραγματοποιείται γιατί το Mg είναι πιο δραστικό μέταλλο
από τον Ag στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
Η διπλή αντικατάσταση β πραγματοποιείται γιατί παράγεται αέριο CO2.
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Θέμα 2ο
2.1 α)
FeSO4 θειικός σίδηρος ΙΙ
H3PO4 φωσφορικό οξύ
ΚCl χλωριούχο κάλιο
NaOH υδροξείδιο του νατρίου
HCl υδροχλώριο
CO2 διοξείδιο του άνθρακα
β) Για να μπορεί το διάλυμα FeSO4 να αποθηκευτεί σε ένα από τα δύο δοχεία, θα
πρέπει το διάλυμα να μην αντιδρά με το υλικό που είναι κατασκευασμένο το δοχείο.
Η αντίδραση με Cu δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί ο Cu δεν βρίσκεται πιο
αριστερά από το Fe στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων. Αντίθετα το Al βρίσκεται
πιο αριστερά από το Fe και μπορεί να αντιδράσει με το διάλυμα FeSO4. Επομένως, το
διάλυμα μπορεί να αποθηκευτεί σε δοχείο από Cu.
2.2
Α)
α) Η κατανομή ηλεκτρονίων είναι: 19Κ(2,8,8,1) και 17Cl(2,8,7).
β) Το Κ είναι μέταλλο, ενώ το Cl είναι αμέταλλο άρα ο δεσμός είναι ιοντικός.
γ) Αφού η ένωση μεταξύ Κ και Cl είναι ιοντική:
i) έχει υψηλό σημείο τήξης
ii) τα υδατικά της διαλύματα άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα.
Β) Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του Cl. Με δεδομένο ότι ο αριθμός οξείδωσης του Ο είναι
+2 θα έχουμε: x+3(-2)=-1  x=+5.
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Θέμα 2ο
2.1
Α)
α) Το στοιχείο Χ έχει τα ηλεκτρόνιά του κατανεμημένα στις τρεις πρώτες στιβάδες και
έχει 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα. Άρα η ηλεκτρονιακή δομή του θα είναι
Χ(2,8,1), δηλαδή ο ατομικός αριθμός είναι 11.
β) Η ηλεκτρονιακή δομή του χλωρίου είναι Cl(2,8,7) άρα ανήκει στην 17η (VIIA) ομάδα.
To στοιχείο Χ είναι μέταλλο, ενώ το στοιχείο Χ αμέταλλο, άρα θα ενωθούν με ιοντικό
δεσμό.
Β)
α) Ο δεσμός μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου είναι ιοντικός.
β) Ο δεσμός που δημιουργείται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων είναι
ομοιοπολικός.
2.2
α) AgNO3(aq) + HBr(aq) → AgBr ↓ + HNO3(aq)
β) Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2 ↑
γ) ΚΟΗ(aq) + ΗΝΟ3(aq) → ΚΝΟ3(aq) + Η2Ο(l)
Η αντίδραση α πραγματοποιείται γιατί παράγεται ίζημα AgBr.
Η αντίδραση β γίνεται γιατί ο Zn βρίσκεται πιο αριστερά από το H στη σειρά
δραστικότητας των μετάλλων.
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2.1
Α)
(1): υδροχλώριο
(2): υδροξείδιο του μαγνησίου
(3): διοξείδιο του άνθρακα
(4): φωσφορικό ασβέστιο
Β)
α) Το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με το μηδέν.
Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S, ενώ ο αριθμός οξείδωσης του Η είναι +1 και του Ο
είναι -2. Άρα έχουμε: 2.(+1) + x + (-2).4 = 0 ⇒ x=+6.
β) Ο δεσµός, που αναπτύσσεται µεταξύ 11Na και του 16 S, είναι ιοντικός. Το στοιχείο 11Na
(2,8,1) ανήκει στην ΙΑ ομάδα, έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε
είναι μέταλλο. Το στοιχείο 16S με δομή (2,8,6) ανήκει στην VΙΑ ομάδα, έχει έξι ηλεκτρόνια
στην εξωτερική του στιβάδα, οπότε είναι αμέταλλο. Ο δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ
μετάλλου και αμετάλλου πραγματοποιείται με μεταφορά ηλεκτρονίων από το άτομο του
μετάλλου (που έχει τάση αποβολής ηλεκτρονίων) στο άτομο του αμετάλλου (που έχει
τάση πρόσληψης ηλεκτρονίων), οπότε σχηματίζονται τα ιόντα Na+ και S2-, τα οποία έχουν
δομή ευγενούς αερίου. Τα αντίθετα φορτισμένα ιόντα έλκονται μεταξύ τους με
ηλεκτροστατικές δυνάμεις σχηματίζοντας κρυσταλλικό πλέγμα με αναλογία θετικών και
αρνητικών ιόντων 2:1 (Na2S).
2.2.
α) KCl(aq) + AgNO3(aq) → KΝO3(aq) + AgCl↓
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να παράγεται
ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση αυτή
καταβυθίζεται ως ίζημα ο AgCl.
β) NaOH(aq) + HBr(aq) → NaBr(aq) + H2O(I)
γ) Cl2(g) + CaBr2(aq) → Br2(l) + CaCl2(aq)
Γνωρίζουμε ότι το Cl2 είναι πιο δραστικό από το Br2, επειδή βρίσκεται πιο αριστερά από
το Br2 στη σειρά δραστικότητας των αμετάλλων.
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2.1
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
1 mol οποιασδήποτε αέριας χημικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4L.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το στοιχείο Ψ με δομή (2,8,8,1) ανήκει στην ΙΑ ομάδα οπότε είναι μέταλλο, ενώ το στοιχείο
Χ με δομή (2,8,7) ανήκει στην VIΙΑ ομάδα οπότε είναι αμέταλλο. Ο δεσμός που αναπτύσσεται
μεταξύ μετάλλου και αμετάλλου πραγματοποιείται με μεταφορά ηλεκτρονίων από το άτομο του
μετάλλου (που έχει τάση αποβολής ηλεκτρονίων) στο άτομο του αμετάλλου (που έχει τάση
πρόσληψης ηλεκτρονίων). Έτσι τα δύο αντίθετα φορτισμένα ιόντα που σχηματίζονται, έχουν
αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου και έλκονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας κρυσταλλικό πλέγμα.
2.2
α) Zn(s) +2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται αφού ότι ο Zn είναι δραστικότερος του
υδρογόνου (επειδή βρίσκεται πιο αριστερά από το υδρογόνο στη σειρά δραστικότητας των
μετάλλων).
β) ΑgNO3(aq) + ΚBr(aq) → ΑgBr↓ + ΚNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να παράγεται ίζημα ή
αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση αυτή καταβυθίζεται ως ίζημα ο
AgBr.
γ) Ca(OH)2(aq)+ 2HCl(aq) → CaCl2(aq) + 2H2O(l)
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Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1
α) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό αριθμό νετρονίων.
β) Η πρόταση είναι σωστή.
Το άτομο του Mg αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια ώστε να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου.
Οπότε έχει 12 πρωτόνια και 10 ηλεκτρόνια.
γ) Η πρόταση είναι λανθασμένη.
Τα μόρια της χημικής ένωσης ΧΨ πρέπει να συγκροτούνται από δύο διαφορετικά είδη
ατόμων, άρα πρέπει να έχουν διαφορετικό ατομικό αριθμό, που είναι η ταυτότητα του
κάθε ατόμου του στοιχείου.
2.2
α) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2H2O(l)
β) Zn(s) + CuCl2(aq) → ZnCl2(aq) + Cu(s),
Η αντίδραση (απλή αντικατάσταση) πραγματοποιείται διότι ο Zn είναι δραστικότερος του
Cu, επειδή βρίσκεται πιο αριστερά από το Cu στη σειρά δραστικότητας των μετάλλων.
γ) Na2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) ⟶ PbS↓ + 2NaNO3(aq)
Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης θα πρέπει να παράγεται
ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. Στην αντίδραση αυτή καταβυθίζεται
ως ίζημα ο PbS.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol που περιέχονται στα 100 mL υδατικού διαλύματος Δ1 είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,1 M ∙ 0,1 L ⇒ n = 0,01 mol HNO 3
m

Η μάζα του HNO 3 βρίσκεται από τη σχέση: n = 𝑀𝑀r .

M r (HNO 3 ) = 1⋅1 + 1⋅14 + 3⋅16 = 63

Άρα m = n⋅M r ⇒ m = 0,01⋅63 g ⇒ m = 0,63 g
Επομένως στα 100 mL υδατικού διαλύματος HNO 3 0,1 Μ περιέχονται 0,63 g HNO 3 .
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:
c 1 ⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,1 Μ ⋅ 100 mL = 0,05 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 200 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 200 mL - 100 mL ⇒ Vνερού = 100 mL
Άρα ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί είναι 100 mL.
γ) Για την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 για την παρασκευή του διαλύματος Δ4
ισχύει:
c1⋅V1 + c3⋅V3 =c4⋅V4 ⇒ 0,1 Μ⋅300 mL + 0,2 Μ⋅300 mL =c4⋅600 mL ⇒ c4 = 0,15 M
Επομένως η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4 είναι 0,15 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol που περιέχονται στα 100 mL υδατικού διαλύματος HCl 0,2 Μ είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,2 M ∙ 0,1 L ⇒ n = 0,02 mol HCl.
m

Η μάζα του HCl βρίσκεται από τη σχέση: n = 𝑀𝑀r .

M r (HCl) = 1 + 35,5 = 36,5

Άρα m = n⋅M r ⇒ m = 0,02⋅36,5 g ⇒ m = 0,73 g
Επομένως στα 100 mL υδατικού διαλύματος HCl 0,2 Μ περιέχονται 0,73 g HCl.
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:
c 1 ⋅V1 = c2⋅V2 ⇒ 0,2 Μ ⋅ 100 mL = 0,05 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 400 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 400 mL - 100 mL ⇒ Vνερού = 300 mL
Άρα ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί είναι 300 mL.
γ) Για την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3
ισχύει:
c1⋅V1 + c2⋅V2 = c3⋅V3 ⇒ 0,2 Μ⋅ V1 + 0,05 Μ⋅200 mL = 0,1 M⋅(200 mL + V1) ⇒ V1 = 100 mL
Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ1 που πρέπει να αναμειχθεί είναι 100 mL.

206 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol που περιέχονται στα 200 mL υδατικού διαλύματος Ba(ΟΗ) 2 0,01 Μ είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,01 M ∙ 0,2 L ⇒ n = 0,002 mol Ba(ΟΗ) 2 .
Η μάζα του Ba(ΟΗ) 2 βρίσκεται από τη σχέση: n =
M r (Ba(ΟΗ) 2 ) = 137 + 32 + 2 = 171

m

𝑀𝑀r

.

Άρα m = n⋅M r ⇒ m = 0,002⋅171 g ⇒ m = 0,342 g
Επομένως στα 200 mL υδατικού διαλύματος Ba(ΟΗ) 2 0,01 Μ περιέχονται 0,342 g Ba(ΟΗ) 2 .
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:
c 1 ⋅V1 = c2⋅V2 ⇒ 0,01 Μ ⋅ 150 mL = c2⋅300 mL ⇒ c2 = 0,005 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 που προκύπτει είναι 0,005 M.
γ) Για την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 και την παρασκευή του διαλύματος
Δ4 ισχύει:
c1⋅V1 + c3⋅V3 = c4⋅V4 ⇒ 0,01 Μ⋅ V1 + 0,03 Μ⋅200 mL = 0,02 M⋅(200 mL + V1) ⇒ V1 = 200 mL
Άρα ο όγκος του διαλύματος Δ1 που πρέπει να αναμειχθεί είναι 200 mL.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Τα mol που περιέχονται στα 200 mL υδατικού διαλύματος BaCl 2 0,2Μ είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,2 M ∙ 0,2 L ⇒ n = 0,04 mol BaCl 2
Η μάζα του BaCl 2 βρίσκεται από τη σχέση: n =
M r (BaCl 2 ) = 137 + 2⋅35,5 = 208

m

𝑀𝑀r

.

Άρα m = n⋅M r ⇒ m = 0, 04⋅208 g ⇒ m = 8,32 g
Επομένως, σε 200 mL διαλύματος BaCl 2 0,2 Μ περιέχονται 8,32 g BaCl 2 .
β) V 2 = V 1 + V νερού = 40 mL + 60 mL ⇒ V 2 = 100 mL
Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:
c 1 ⋅V1 = c2⋅V2 ⇒ 0,2 Μ ⋅ 40 mL = c2⋅100 mL ⇒ c2 = 0,08 M
Άρα η συγκέντρωση του BaCl2 στο διάλυμα Δ2 είναι 0,08 M.
γ) Για την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 για την παρασκευή του διαλύματος
Δ4 ισχύει:
c1⋅V1 + c3⋅V3 = c4⋅V4 ⇒ 0,2 Μ⋅100 mL + 0,3 Μ⋅100 mL = c4⋅200 mL ⇒ c4 = 0,25 M
Άρα η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4 είναι 0,25 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol που περιέχονται στα 10 mL υδατικού διαλύματος NaBr 0,4 Μ είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,4 M ∙ 0,01 L ⇒ n = 0,004 mol NaBr.
m

Η μάζα του NaBr βρίσκεται από τη σχέση: n = 𝑀𝑀r .

M r (NaBr) = 23 + 80 =103

Άρα m = n⋅M r ⇒ m = 0,004⋅103 g ⇒ m = 0,412 g
Επομένως σε 10 mL του διαλύματος NaBr περιέχονται 0,412 g NaBr.
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:
c 1 ⋅V1 = c2⋅V2 ⇒ 0,4 Μ⋅30 mL = c2⋅120 mL ⇒ c2 = 0,1 M
Άρα η συγκέντρωση του NaBr στο διάλυμα Δ2 είναι 0,1 M.
γ) Για την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 και την παρασκευή του διαλύματος
Δ4 ισχύει:
c1⋅V1 + c3⋅V3 = c4⋅V4 ⇒ 0,4 Μ⋅ V1 + 0,1 Μ⋅50 mL = 0,2 M⋅(50 mL + V1) ⇒ V1 = 25 mL
Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ1 που πρέπει να αναμειχθεί είναι 25 mL.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol του H2SO4.

⇒ n = c · V ⇒ n = 1,5 mol/L · 2 L ⇒ n = 3 mol H2SO4..
H σχετική μοριακή μάζα του H2SO4 είναι:
Mr = 1·2 + 32 + 16·4 = 98
Από τη σχέση

υπολογίζεται η μάζα του του H2SO4..

⇒ m = n · Mr ⇒ m = 3 mol · 98 g/mol ⇒ m = 294 g H2SO4..

Σε 2000 mL διαλύματος περιέχονται 294 g H2SO4
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται x; g H2SO4.

x · 2000 = 294 · 100 ⇒ x = 14,7
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 14,7 % w/v.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 για την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος
Δ2, τα mol της διαλυμένης ουσίας παραμένουν σταθερά και συνεπώς ισχύει:
n1 = n2 ⇒ c1 · V1 = c2 · V2 ⇒ 1,5 M · 2 L = c2 · 6 L⇒ c2 = 0,5 M.
Συνεπώς το αραιωμένο διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση c2 = 0,5 M.

γ) Κατά την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 και την παρασκευή του
διαλύματος Δ4, ισχύει:
c1 · V1 + c3 · V3 = c4 (V1 + V3) ⇒ 1,5 M · 2 L + 0,5 M· 2 L = c4 · 4 L ⇒ c4 = 1 M.
Συνεπώς το τελικό διάλυμα Δ4 έχει συγκέντρωση c4 = 1 M.

210 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) Για το διάλυμα Δ1 ισχύει:
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 1,12 g ΚΟΗ.
H σχετική μοριακή μάζα του ΚΟΗ είναι:
Mr = 39+16+1=56
Από τη σχέση
⇒
Από τη σχέση
⇒

υπολογίζονται τα mol του ΚΟΗ.
mol ⇒ n = 0,02 mol.
υπολογίζεται συγκέντρωση του διαλύματος.
⇒ c = 0,2 M

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι c=0,2M.

β) Για το διάλυμα Δ1 ισχύει:
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 1,12 g ΚΟΗ
σε 300 mL διαλύματος περιέχονται x; g ΚΟΗ
x·100 = 1,12 · 300 => x=3,36
Άρα περιέχονται 3,36 g ΚΟΗ.
Μετά την προσθήκη 300 mL νερού η ποσότητα του ΚΟΗ παραμένει ίδια:
Για το διάλυμα Δ2 ισχύει:
Σε 600 mL διαλύματος περιέχονται 3,36 g ΚΟΗ
σε 100 mL διαλύματος περιέχονται x; g ΚΟΗ
x · 600 = 336 ⇒ x = 0,56
Άρα το Δ2 έχει περιεκτικότητα 0,56 % w/v.

γ) Κατά την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 και του διαλύματος Δ3 ισχύει:
c1 · V1 + c3 · V3 = c4 · (V1 + V3) ⇒ 0,2 M · 0,2 L + 1 M · V3 = 0,8 M · (0,2 + V3) L ⇒ V3 = 0,6 L
Άρα πρέπει να προστεθούν 600 mL διαλύματος Δ3 ΚΟΗ 1Μ.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Για να εντοπίσουμε το αραιότερο από τα δύο διαλύματα, πρέπει να έχουμε και για τα
δύο είτε την % w/v περιεκτικότητα, είτε τη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας. Όποτε θα
μετατρέψουμε την περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 σε συγκέντρωση.
Για το διάλυμα Δ2 ισχύει:
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 6 g NaOH.
Η σχετική μοριακή μάζα του NaΟΗ είναι:
Mr = 23+16+1=40
Από τη σχέση
⇒
Από τη σχέση
⇒

υπολογίζονται τα mol του NaΟΗ.
mol ⇒ n = 0,15 mol.

υπολογίζεται συγκέντρωση του διαλύματος.
⇒ c =1,5 M

Επειδή cΔ1=1 M και cΔ2=1,5 M, τo διάλυμα Δ1 είναι πιο αραιό αφού έχει μικρότερη
συγκέντρωση.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει η σχέση:
c1 · V1 = c3 · V3 ⇒ 1 M · 0,2 L= 0,4 · V3 ⇒V3 = 0,5 L
Το τελικό διάλυμα έχει όγκο V3 = 0,5 L.
Συνεπώς:
Vνερού=(0,5 - 0,2) L= 0,3 L ή Vνερού=300 mL

γ) Κατά την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ2 ισχύει:
c1 · V1 + c2 · V2 = c4 · (V1 + V2) ⇒ 1 M· 2 L + 1,5 M· 2 L = c4 · 4 L ⇒ c4 = 1,25 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 είναι c4 = 1,25 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol του Ca(ΟΗ)2.

⇒ n = c · V ⇒ n = 0,05 mol/L · 0,2 L⇒ n=0,01 mol.
Η σχετική μοριακή μάζα του Ca(ΟΗ)2 είναι: Mr=40+(16+1)·2=74
Από τη σχέση

υπολογίζονται η μάζα (σε g) του Ca(ΟΗ)2.

⇒ m=n·Mr ⇒ m=0,01 mol ·74 g/mol = 0,74 g.
Άρα περιέχονται 0,74 g Ca(ΟΗ)2.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c1 · V1 = c2 · V2 ⇒ 0,05 M · 0,075 L = c2 · 0,15 L ⇒ c2 = 0,025 M
Άρα η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος είναι c2 = 0,025 Μ

γ) Κατά την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 ισχύει:
c1 · V1 + c3 · V3 = c4 · (V1 + V3) ⇒ 0,05 M · 0,25 L + 0,1 M · 0,25 L = c4 · 0,5 L ⇒ c3 = 0,075 M
Άρα η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4 είναι c4 =0,075 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το διάλυμα Δ1 ισχύει:
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 0,074gr Ca(ΟΗ)2.
H σχετική μοριακή μάζα του Ca(ΟΗ)2 είναι: Mr = 40+(16+1)·2=74
Από τη σχέση
⇒
Από τη σχέση
⇒

υπολογίζονται τα mol του Ca(ΟΗ)2.
mol ⇒n=0,001mol.
υπολογίζεται η συγκέντρωση του Ca(ΟΗ)2.
⇒ c = 0,01M.

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι c = 0,01Μ.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c1 · V1 = c 2· V2 ⇒ 0,01 M· V1 = 0,001 M · 0,25 L ⇒ V1 = 0,025 L ή V1 = 25 mL Δ1.
Άρα 25 mL Δ1 αραιώνονται με νερό μέχρι τελικού όγκου 250 mL για να σχηματιστεί το
διάλυμα Δ2.

γ) Κατά την ανάμειξη του διαλύματος Δ2 με το διάλυμα Δ3 ισχύει:
c2 · V’2 + c3 · V3 = c4 · (V’2 + V3) ⇒ 0,001 M· 0,1 L + 0,004 M· 0,1 L = c4 · 0,2L ⇒
c4 = 0,0025 M
Άρα η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4 είναι c4 = 0,0025 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol HBr του διαλύματος Δ1.

⇒ n = c · V ⇒ n= 0,2 mol/L · 0,5 L ⇒ n = 0,1 mol.
Από τη σχέση
⇒V=

υπολογίζεται ο όγκος του αερίου HBr (σε STP).
⇒ V= 0,1 mol · 22,4 L/mol ⇒ V=2,24 L.

·

Συνεπώς ο όγκος του αέριου HBr που πρέπει να διαλυθεί, ώστε να προκύψει το Δ1, είναι
2,24 L (STP).

β) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ2 και Δ3 ισχύει:
c2 · V2 + c3 · V3 = c4 · (V2 + V3) ⇒ 0,5 M· V2 + 2 M· V3 = 1 M · (V2+V3) ⇒
0,5 · V2 + 2 · V3 = 1 · (V2 + V3)
V3 = 0,5 V2 ⇒

.

Συνεπώς η αναλογία όγκων των δύο διαλυμάτων θα είναι

γ) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol HBr του διαλύματος Δ3.

⇒ n = c · V’ ⇒ n = 2 mol / L· 0,2 L ⇒ n = 0,4 mol.
Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol του HBr που προστέθηκαν.

Mr(HBr) = 1+ 80 = 81.
⇒

mol ⇒ n = 0,1mol.

Τα συνολικά mol του ΗΒr στο τελικό διάλυμα είναι: nολικά = 0,4 + 0,1 = 0,5 mol.
Ο τελικός όγκος παραμένει 0,2 L.
Η τελική συγκέντρωση του διαλύματος θα είναι:
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⇒

⇒ c = 2,5 M.

Ενδεικτική επίλυση

α) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol της ΝΗ3.

⇒
Από τη σχέση
⇒

mol ⇒ n = 0,15 mol.
υπολογίζεται η συγκέντρωση του διαλύματος.
⇒ c = 1,5 M.

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος είναι c = 1,5 M.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει :
c1 · V1 = c2 · V2 ⇒ 1,5 M · 0,05 L = 0,5 Μ · V2 ⇒ V2 = 0,15 L
Συνεπώς ο όγκος του νερού είναι: Vνερού= (0,15-0,05) L = 0,1 L.

γ) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol της αμμωνίας των 20 mL του διαλύματος Δ1.

⇒ n = c · V’ ⇒ n = 1,5 M · 0,02 L ⇒ n = 0,03 mol.
Έστω ότι προσθέτονται x mol αμμωνίας.
Τότε nολικό = (0,03+x) mol ΝΗ3.
Το τελικό διάλυμα Δ3 θα έχει συγκέντρωση 3Μ.
C3

⇒

⇒ x = 0,03

Άρα 0,03 mol αμμωνίας (ΝΗ3) προστέθηκαν.
Mr(NH3) =14 + 1 · 3 = 17
⇒ m = n · Mr ⇒ m = 0,03 mol · 17 g/mol ⇒ m = 0,51 g.
Άρα προστέθηκαν 0,51 g NH3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη σχέση
⇒
Από τη σχέση
⇒

υπολογίζονται τα mol του H2S.
mol ⇒ n = 0,2 mol.
υπολογίζεται η συγκέντρωση του διαλύματος.
⇒ c = 0,1M.

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι c = 0,1M.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c1 · V1 = c2 · V2 ⇒ 0,1 M ·1 L= 0,05 Μ· V2 ⇒ V2 = 2 L
Vνερού= (2-1) L = 1L Άρα πρέπει να προστεθεί 1L νερό.

γ) Έστω ότι προσθέτονται x mol H2S στα 2 L του διαλύματος Δ1 .
Τότε nολικό = (0,2 + x) mol H2S
⇒ 0,12 mol./L = (0,2+x) mol / 2 L ⇒ 0,2+x = 0,24 ⇒ x = 0,04
Άρα πρέπει να προστεθούν 0,04 mol Η2S.
⇒ V’=n ·

⇒ V’ = 0,04 mol · 22,4 L/mol ⇒ V’ = 0,896 L.

Άρα πρέπει να διαλύσουμε V’ = 0,896 L (STP) αερίου H2S.
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Θέμα 4ο
Το σπίρτο του άλατος είναι ένα πυκνό διάλυμα αέριου HCl σε νερό (υδροχλωρικό οξύ).
Πήρε το όνομα του από την εποχή κατά την οποία παρασκευαζόταν αποκλειστικά και μόνο
από το κοινό μαγειρικό αλάτι, το οποίο αποτελεί μια φθηνή πρώτη ύλη, λόγω της αφθονίας
του στη φύση.
Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα HCl με συγκέντρωση 0,1 Μ (διάλυμα Δ1).
α) Σε πόσο όγκο (σε mL) διαλύματος Δ1 περιέχονται 73 g HCl; (μονάδες 7)
β) Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1. ( μονάδες 8)
γ) Αναμειγνύουμε 1 L διαλύματος Δ1 με 9 L διαλύματος HCl 0,6 Μ (Διάλυμα Δ2). Να
υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ) του διαλύματος Δ3 που προκύπτει. ( μονάδες 10)
Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων : Ar (Η)=1, Ar (Cl)=35,5.
Μονάδες 25
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η σχετική μοριακή μάζα του CaCl2 είναι:
Mr = 40 + 35,5·2 = 111
Από τη σχέση

θα υπολογιστούν τα mol του CaCl2.

n = (11,1/111) mol
Από τη σχέση c
c

n = 0,1 mol.

θα υπολογιστεί η συγκέντρωση του CaCl2.

c = 0,1 mol /0,125 L

c = 0,8mol /L = 0,8 M.

Άρα η συγκέντρωση του Δ1 σε CaCl2 είναι 0,8 Μ.
β) Θα υπολογιστούν τα mol CaCl2 στα 50 mL του διαλύματος Δ1.
c

n = c· V

CaCl2.

Θα μετατραπούν τα 0,04 mol CaCl2 σε g.
m = n · Mr

m = 0,04 mol · 111 g/mol

m= 4,44 g.

Συνεπώς για το διάλυμα Δ2 θα ισχύει:

Σε 400 mL διαλύματος περιέχονται 4,4 g CaCl2
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται

x · 400 = 440

x; g CaCl2

x =1,1

Άρα το διάλυμα Δ2 έχει περιεκτικότητα 1,1 % w/v.
γ) Για τα διαλύματα Δ1, Δ3 και Δ4 γνωρίζουμε:
Δ1: c1 =0,8 Μ και V1 = 50 mL = 0,05 L
Δ3: c3 = 1,4 Μ και V3 = 50 mL = 0,05 L
Δ4: συγκέντρωση c4 και V4= 50 mL + 50 mL = 100 mL = 0,1 L.
Από την σχέση της ανάμειξης για τα διαλύματα Δ1 και Δ3, θα υπολογιστεί η συγκέντρωση
του διαλύματος Δ4 :
c 1 V1 + c 3 V3 = c 4 V4

0,8 Μ 0,05 L+ 1,4 Μ 0,05 L = c4 0,1 L

Συνεπώς το διάλυμα Δ4 θα έχει συγκέντρωση c4 1,1 M.
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c4 1,1 M.

Ενδεικτική επίλυση

α) Από τη σχέση

θα υπολογιστούν τα mol του AgNO3.

Mr(AgNO3) = 108 + 14 + 16·3 = 170
n = (3,4/170) mol
Από τη σχέση c
c

n = 0,02 mol.

θα υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύματος AgNO3 Δ1.

c = 0,02 mol/ 0,4 L

c = 0,05 M.

Άρα η συγκέντρωση του Δ1 είναι c = 0,05 Μ.

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c 1 · V1 = c 2 · V2

0,05 M · 0,02 L = c2 · 0,2 L

c2 = 0,005 M.

Άρα η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Δ2 είναι c2 = 0,005 M.

γ) Για τα διαλύματα :
Δ1 με c1 = 0,05 Μ και V1 = 0,2 L
Δ3 με c3 = 0,09 Μ και V3 = x L και
Δ4 με c4 = 0,07 Μ και V4 = V1 + V3 = (0,2 + x) L
Κατά την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 και Δ3 ισχύει:
c1 · V1 + c3 · V3 = c4 · (V1 + V3)
0,01 + 0,09x = 0,014 + 0,07x

0,05 M· 0,2 L + 0,09 M · x L = 0,07 M·(0,2+x) L
0,02x = 0,004

x=0,2.

Άρα πρέπει να προσθέσουμε V3 = 0,2 L διαλύματος (Δ3) AgNO3 0,09 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η μάζα του διαλύματος Δ1 υπολογίζεται από τη σχέση:
m(δ/τος) = m(δ/τη) + m(δ.ο) = 101 g + 4 g = 105 g δ/τος.
Για το διάλυμα: 𝜌 =

𝑚δ/τος
𝑉

ή V=

𝑚δ/τος
𝜌

=

105 g
1,05

g
mL

ή V = 100 mL δ/τος.

Οπότε, στα 100 mL διαλύματος περιέχονται 4 g NaOH. Συνεπώς, το διάλυμα έχει
περιεκτικότητα 4 % w/v σε NaOH.
Για το NaOH: Mr = Ar(Na) + Ar(O) + Ar(H) = 23 + 16 + 1 = 40.
n=

𝑚
𝑀r

=

4g
40

g
mol

= 0,1 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,1 mol
100
1000

L

=

0,1 mol
0,1 L

=1

mol
L

ή c = 1 M.

β) Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει
σταθερή, έχουμε ότι: nαρχ = nτελ ή cαρχ∙Vαρχ = cτελ∙Vτελ ή cαρχ∙Vαρχ = cτελ∙(Vαρχ + Vνερού) ή
cτελ =

𝑐αρχ ∙ 𝑉αρχ
𝑉αρχ + 𝑉νερού

=

1 Μ ∙ 50 ∙10−3 L

=
50∙10−3 L +150∙10−3 L

1 Μ ∙ 50 ∙10−3 L
200∙10−3 L

= 0,25 M.

γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nτελ = nΑ + nΒ ή cτελ∙Vτελ = cΑ∙VA + cΒ∙VΒ ή cτελ∙(VΑ + VB) = cΑ∙VA + cΒ∙VΒ ή
cτελ =

cA ∙𝑉A cB ∙𝑉B
𝑉A + 𝑉B

=

1 Μ ∙ 50 ∙10−3 L + 2 Μ ∙ 50 ∙10−3 L
50 ∙10−3 L + 50 ∙10−3 L

ή cτελ = 1,5 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α)

Στα 200 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 24 g ΜgSO4
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g ΜgSO4
200∙x = 100∙24
200∙x = 2400
x = 2400/200
x = 12

Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 12 % w/v σε ΜgSO4.
Για το ΜgSO4 : Mr = Ar(Mg) + Ar(S) + 4∙Ar(O) = 24 + 32 + 4∙16 = 24 + 32 + 64 = 120.
n=

𝑚
𝑀r

=

24 g
120

g
mol

= 0,2 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,2 mol
200
1000

L

=

0,2 mol
0,2 L

=1

mol
L

ή c = 1 M.

β) Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει
σταθερή, έχουμε ότι: nαρχ = nτελ ή cαρχ∙Vαρχ = cτελ∙Vτελ ή cαρχ∙Vαρχ = cτελ∙(Vαρχ + Vνερού) ή
cτελ =

𝑐αρχ ∙ 𝑉αρχ
𝑉αρχ + 𝑉νερού

=

1 Μ ∙ 200 ∙10−3 L
200∙10−3

L +300∙10−3

=
L

1 Μ ∙200 ∙10−3 L
500∙10−3 L

= 0,4 M.

γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + n3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
cΔ4 =

cΔ2 ∙𝑉Δ2 + cΔ3 ∙𝑉Δ3
𝑉Δ2 + 𝑉Δ3

=

0,4 Μ ∙ 250 ∙10−3 L + 0,8 Μ ∙ 250 ∙10−3 L
250 ∙10−3

L + 250 ∙10−3

L
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=

1,2 Μ ∙250 ∙10−3 L
500∙10−3 L

=0,6 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α)

Στα 250 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 40 g NH4NO3
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g NH4NO3
250∙x = 100∙40
250∙x = 4000
x = 4000/250
x = 16

Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 16 % w/v σε NH4NO3.
Για το NH4NO3: Mr = 2∙Ar(Ν) + 4∙Ar(Η) + 3∙Ar(O) = 28 + 4 + 3∙16 = 28 + 4 + 48 = 80.
n=

𝑚
𝑀r

=

40 g
80

g
mol

= 0,5 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,5 mol
250
1000

L

=

0,5 mol
0,25 L

=2

mol
L

ή c = 2 M.

β) Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει
σταθερή, έχουμε ότι: nαρχ = nτελ ή cαρχ∙Vαρχ = cτελ∙Vτελ ή cαρχ∙Vαρχ = cτελ∙(Vαρχ + Vνερού) ή
cτελ =

𝑐αρχ ∙ 𝑉αρχ
𝑉αρχ + 𝑉νερού

=

2Μ ∙ 150 ∙10−3 L
150∙10−3

L +50∙10−3

=
L

2 Μ ∙150 ∙10−3 L
200∙10−3 L

= 1,5 M.

γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + n3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
cΔ4 =

cΔ2 ∙𝑉Δ2 + cΔ3 ∙𝑉Δ3
𝑉Δ2 + 𝑉Δ3

=

1,5Μ ∙ 200 ∙10−3 L + 2,5 Μ ∙ 200 ∙10−3 L
200 ∙10−3

L + 200 ∙10−3

L
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=

4 Μ ∙200 ∙10−3 L
400∙10−3 L

= 2 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α)

Στα 200 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 40 g Fe2(SO4)3
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g Fe2(SO4)3
200∙x = 100∙40
200∙x = 4000
x = 4000/200
x = 20

Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 20 % w/v σε Fe2(SO4)3.
Για το Fe2(SO4)3:
Mr = 2∙Ar(Fe) + 3∙Ar(S) + 12∙Ar(O) = 2∙56 +3∙32 + 12∙16 = 112 + 96 + 192 = 400.
n=

𝑚
𝑀r

=

40 g
400

g
mol

= 0,1 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,1 mol
200
1000

L

=

0,1 mol
0,2 L

= 0,5

mol
L

ή c = 0,5 M.

β) Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει
σταθερή, έχουμε ότι: nαρχ = nτελ ή c1∙V1 = c2∙V2 ή c1∙V1 = c2∙(V1 + Vνερού) ή
c2 =

𝑐1 ∙ 𝑉1
𝑉1 + 𝑉νερού

=

0,5Μ ∙ 200 ∙10−3 L
200∙10−3

L +300∙10−3

=
L

0,5 Μ ∙200 ∙10−3 L
500∙10−3 L

= 0,2 M.

γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + n3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
cΔ4 =

cΔ2 ∙𝑉Δ2 + cΔ3 ∙𝑉Δ3
𝑉Δ2 + 𝑉Δ3

=

0,2 Μ ∙ 500 ∙10−3 L + 1 Μ ∙ 500 ∙10−3 L
500 ∙10−3 L + 500 ∙10−3 L

224 / 431

=

1,2 Μ ∙500 ∙10−3 L
1000∙10−3 L

= 0,6 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α) Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 34 g Η2O2. Ο όγκος του αραιωμένου διαλύματος
Δ2 υπολογίζεται από τη σχέση:
V(Δ2) = V(Δ1) + V(H2O) = 100 mL + 100 mL = 200 mL διαλύματος Δ2.
Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή
έχουμε ότι:
Στα 200 mL διαλύματος Δ2 περιέχονται 34 g Η2O2
Στα 100 mL διαλύματος Δ2 περιέχονται x; g Η2O2
200∙x = 100∙34
200∙x = 3400
x = 3400/200
x = 17
i) Συνεπώς το διάλυμα Δ2 έχει περιεκτικότητα 17 % w/v σε Η2O2.
ii) Για το Η2O2. : Mr = 2∙Ar(Η) + 2∙Ar(O) = 2∙1 + 2∙16 = 2 + 32 = 34.
n=

𝑚
𝑀r

=

34 g
34

g
mol

= 1 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

1 mol
200
1000

L

=

1 mol
0,2 L

=5

mol
L

ή c = 5 M.

Συνεπώς το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση 5 Μ σε Η2O2.
β) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + n3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
cΔ4 =

cΔ2 ∙𝑉Δ2 + cΔ3 ∙𝑉Δ3
𝑉Δ2 + 𝑉Δ3

=

5 Μ ∙ 200 ∙10−3 L + 3 Μ ∙ 200 ∙10−3 L
200 ∙10−3

L + 200 ∙10−3

L

=

8 Μ ∙200 ∙10−3 L
400∙10−3 L

i) Συνεπώς το διάλυμα Δ4 έχει συγκέντρωση 4 Μ σε Η2O2.
ii) Στο διάλυμα Δ4 ισχύει ότι:
𝑛

𝑐=𝑉=

𝑚
𝑀r

𝑉

 𝑚 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑀r = 4

mol
L

g

∙ 0,4 L ∙ 34 mol = 54,4 g.

Συνεπώς στο διάλυμα Δ4 περιέχονται 54,4 g H2O2.

225 / 431

= 4 Μ.

Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Στα 800 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 36 g CH3COOH.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται

x; g CH3COOH.

36∙100

100∙36 = 800∙x⇒x=

800

⇒x= 4,5 g CH3COOH.

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε CH3COOH, είναι ίση με 4,5 %
w/v.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του CH3COOH. Mr=2∙12+1∙4+2⋅16=60.
n CH3COOH=

36
60

𝑛

𝑚𝑜𝑙 = 0,6 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση

c, του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,6 mol
0,8 L

= 0,75

mol
L

ή c = 0,75 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1, είναι ίση με c=0,75 M.
γ) Σε 800 mL διαλύματος Δ2, περιέχονται συνολικά (36 + 12) g=48 g CH3COOH.
n CH3COOH =

48
60

𝑛

𝑚𝑜𝑙 = 0,8 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη

συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ2.
Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 =

𝑛
𝑉

=

0,8 mol
0,8 L

=1

mol
L

ή c = 1 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2, είναι ίση με c=1 M.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Στα 1200 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 31,8 g βιταμίνης Β 1.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται
100∙31,8 = 1200∙x⇒x=

x; g βιταμίνης Β1.

31,8∙100
1200

⇒x= 2,65 g βιταμίνης Β1.

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε βιταμίνη Β 1, είναι ίση με 2,65 %
w/v.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) της βιταμίνης Β1.
Mr=12∙12+1∙17+4⋅14+1⋅16+1⋅32=265.
n βιταμίνης Β1 =

31,8
265

𝑚𝑜𝑙 = 0,12 mol. Από τη σχέση 𝑐 =

𝑛
𝑉

, θα υπολογίσουμε τη

συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ1.
Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 =

𝑛
𝑉

=

0,12 mol
1,2 L

= 0,1

mol
L

ή c = 0,1 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1, είναι ίση με c=0,1 M.
γ) Σε 1200 mL διαλύματος Δ2, περιέχονται συνολικά (0,12 + 0,06) mol=0,18 mol βιταμίνης
Β1.
Από τη σχέση 𝑐 =

𝑛
𝑉

, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ 2.

Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 =

𝑛
𝑉

=

0,18 mol
1,2 L

= 0,15

mol
L

ή c = 0,15 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2, είναι ίση με c=0,15 M.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Στα 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 40 g NH4NO3.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g NH4NO3
40∙100

100∙40 = 500∙x⇒x=

500

⇒x= 8 g NH4NO3.

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε NH4NO3, είναι ίση με 8 % w/v.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του NH4NO3. Mr=14+4⋅1+14+3⋅16=80.
n NH4NO3=

40+16

56

𝑛

𝑚𝑜𝑙 = 80 𝑚𝑜𝑙 = 0,7 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉, θα υπολογίσουμε τη

80

συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ2.
𝑛

Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 = 𝑉 =

0,7 mol
0,5 L

=1

mol
L

ή c = 1,4 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2, είναι ίση με c=1,4 M.
γ) Σε (500+300) mL=800 mL διαλύματος Δ3, περιέχονται συνολικά 56 g NH4NO3.
Στα 800 mL διαλύματος Δ3 περιέχονται 56 g NH4NO3.
Στα 100 mL διαλύματος Δ3 περιέχονται x; g NH4NO3
56∙100

100∙56 = 800∙x⇒x=

800

⇒x= 7 g NH4NO3.

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ3 σε NH4NO3, είναι ίση με 7 % w/v.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Στα 1600 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 119,2 g NaClO.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται

x; g NaClO.

119,2∙100

100∙119,2 = 1600∙x⇒x=

1600

⇒x= 7,45 g NaClO.

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε NaClO, είναι ίση με 7,45 % w/v.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του NaClO. Mr=23+35,5+16=74,5.
n NaClO=

119,2
74,5

𝑛

𝑚𝑜𝑙 = 1,6 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση

c, του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

1,6 mol
1,6 L

=1

mol

ή c = 1 M.

L

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1, είναι ίση με c=1 M.
γ) Σε 1600 mL διαλύματος Δ2, περιέχονται συνολικά 29,8 + 119,2 g=149 g NaClO.
n NaClO =

149
74,5

𝑛

𝑚𝑜𝑙 = 2 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c,

του διαλύματος Δ2.
𝑛

Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 = 𝑉 =

2 mol
1,6 L

= 1,25

mol
L

ή c = 1,25 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2, είναι ίση με c=1,25 M.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του H2O2. Mr=2⋅1+2⋅16=34.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 4,25 g H2O2
Στα 400 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g H2O2
4,25∙400

100∙x = 400∙4,25⇒x=

100

⇒x=17 g H2O2.

Άρα σε 400 mL διαλύματος Δ1, περιέχονται συνολικά 17 g H2O2.
n H2O2 =

17
34

𝑚𝑜𝑙 = 0,5 mol
𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ1.
𝑉

𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,5 mol
0,4 L

= 1,25

mol
L

ή c = 1,25 M.

β) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την αραίωση διαλυμάτων, για τα διαλύματα
Δ1, Δ2, όπου n1, n2 είναι τα αρχικά και τα τελικά mol αντίστοιχα, του H2O2.
n1=n2⇒c1⋅V1=c2⋅V2⇒1,25⋅0,4=c2⋅(0,4+0,1)⇒c2 =

0,5 M∙L
0,5 L

⇒ c2 = 1 M.

Επομένως το διάλυμα Δ2 έχει c=1 M σε H2O2.
γ) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη διαλυμάτων, για τα διαλύματα
Δ2, Δ3, Δ4, όπου n2, n3, n4 είναι τα mol του H2O2, στα αντίστοιχα διαλύματα. Ισχύει
n4=n2+n3 ⇒ c4⋅V4=c2⋅V2 + c3⋅V3⇒ c4⋅(0,5+0,5) =1⋅0,5 + 2⋅0,5 ⇒ c4=1,5 M. Επομένως το
διάλυμα Δ4 έχει c=1,5 M σε H2O2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr(NaClO) = 23 + 35,5 + 16 = 74,5.

β) Σε 100 mL Δ1 περιέχονται 7, 45 g NaClO.
Έστω, ότι πρέπει να προσθέσουμε V mL νερού στο διάλυμα Δ1.
Για το διάλυμα που προκύπτει γνωρίζουμε ότι,
σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 5,25 g NaOCl
σε (100 + V) mL διαλύματος περιέχονται 7, 45 g NaOCl
Τα ποσά είναι ανάλογα, συνεπώς:

Άρα, πρέπει να προσθέσουμε 41,9 mL νερού στο διάλυμα Δ1.
γ) Για την ανάμιξη ισχύει:

δ) Ασφαλέστερη είναι η δεύτερη επιλογή.
Στην πρώτη επιλογή το πυκνό διάλυμα HCl που έχει η λεκάνη και το NaClO θα αντιδράσουν
παράγοντας το πολύ τοξικό αέριο Cl2, όπως φαίνεται στην αντίδραση:
NaOCl(aq) + 2HCl(aq) → ΝαCl(aq) + Η2Ο(l) + Cl2↑
Συνεπώς, η νοικοκυρά θα εισπνεύσει αέριο Cl2 και θα κινδυνεύσει σοβαρά.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη σχέση

θα υπολογιστούν τα mol του KOH.

Mr(KOH) = 39 + 16 + 1 = 56
n = (112/56)mol
Από τη σχέση c
c

c = 2mol/ 2L

n = 2 mol.

θα υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύματος KOH Δ1.
c = 1 M.

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος ΚΟΗ είναι c = 1 M

β) Το αραιωμένο διάλυμα Δ2 έχει όγκο V2 = 200 mL + 800 mL = 1000 mL = 1 L και περιέχει
την ίδια ποσότητα ΚΟΗ με τα 200 mL διαλύματος Δ1.
Κατά υην αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c 1 · V1 = c 2 · V2

1 M · 0,2 L = c2 · 1 L

c2 = 0,2 M.

Άρα η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Δ2 σε ΚΟΗ είναι c2 = 0,2 Μ.

γ) Από την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 προκύπτει το διάλυμα Δ4, με
όγκο V4 = 2 L + 3 L = 5 L. Aπό τον τύπο της ανάμειξης ισχύει:
c1·V1 + c3·V3 = c4· V4

1 M · 2 L + 2 M · 3 L = c4 · 5 L

c4 = 1,6 M

Άρα η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4 σε ΚΟΗ είναι c4 = 1,6 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
σε 100 mL διαλύματος οινοπνεύματος περιέχονται 70 mL οινοπνεύματος
σε x mL διαλύματος οινοπνεύματος περιέχονται 210 mL οινοπνεύματος
Για τα ανάλογα ποσά ισχύει:

Συνεπώς, μπορούμε να φτιάξουμε μέχρι 300 mL διαλύματος οινοπνεύματος 70 % v/v.
β)
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 5,25 g NaOCl
Στα 400 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x g NaOCl
Για τα ανάλογα ποσά ισχύει:

Συνεπώς, θα χρειαστούμε 21 g NaOCl.
γ) Mr(NaClO) = 23 + 35,5 + 16 = 74,5.

δ) Για την ανάμιξη ισχύει:
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 1000 mL Δ1 περιέχονται 0,5 mol C6H8O6, άρα m = n·Mr = (0,5·176) g = 88 g C6H8O6
Στα 500 mL Δ1 περιέχονται

x g C6H8O6

Από τα ανάλογα ποσά έχουμε:

Επομένως, περιέχονται 44 g γραμμάρια καθαρής βιταμίνης C στο διάλυμα Δ1.
β) Πρόκειται για αραίωση.
Έστω ότι θα χρειαστούμε όγκο V από το διάλυμα Δ1. Για την αραίωση ισχύει:

Επομένως, θα χρειαστούμε 40 mL από το διάλυμα, στα οποία θα προσθέσουμε 160 mL
νερό, ώστε να προκύψει το διάλυμα Δ2 όγκου 200 mL.
γ) Πρώτα προσδιορίζουμε την ποσότητα της βιταμίνης C που περιέχεται στο Δ2.
Στα 1000 mL Δ2 περιέχονται 0,1 mol C6H8O6, άρα m = n·Mr =0,1·176 g = 17,6 g C6H8O6
Στα 200 mL Δ2 περιέχονται

z g C6H8O6

Τα ποσά είναι ανάλογα:

Επομένως, στο Δ2 περιέχονται 3,52 g C6H8O6.
Επειδή με την προσθήκη στερεού ο όγκος του διαλύματος δεν αλλάζει, για το διάλυμα Δ3
γνωρίζουμε τα εξής:

,
.

Εναλλακτικά
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr(C6H8O6

β) Έστω ότι θα χρειαστούμε όγκο V από το διάλυμα Δ1. Για την αραίωση ισχύει:

Επομένως, θα χρειαστούμε 50 mL από το διάλυμα Δ1 .
γ) Πρώτα προσδιορίζουμε την ποσότητα της βιταμίνης C που περιέχεται στην ποσότητα του
διαλύματος Δ3 που χρησιμοποιήσαμε:

Μετατρέπουμε τη μάζα της προστιθέμενης βιταμίνης C σε mol.

Επομένως, η συνολική ποσότητα βιταμίνης C στο τελικό διάλυμα είναι 0,14 mol.
Επειδή με την προσθήκη στερεού ο όγκος του διαλύματος δεν αλλάζει, έχουμε:
ολικά
ολικό
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr(C6H8O6) = 6·12 + 8·1 + 6·16 = 176.

β) Πρόκειται για αραίωση. Επίσης, Vτελ. = 200 mL + 300 mL = 500 mL.

γ) Για την ανάμιξη ισχύει:

δ)
100 mL φυσικού χυμού περιέχουν 50 mg βιταμίνης C
x mL φυσικού χυμού περιέχουν 70 mg βιταμίνης C
Τα ποσά είναι ανάλογα.

Επομένως, θα πρέπει να καταναλώσει 140 mL φυσικού χυμού πορτοκαλιού.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Μr(NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 8 g ΝaΟΗ
στα 400 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x g ΝaΟΗ
Τα ποσά είναι ανάλογα.

Το διάλυμα Δ1 περιέχει 32 g NaOH.
β)

Εναλλακτικά (το διάλυμα είναι 8 % w/v)

γ) Για την ανάμειξη διαλυμάτων ισχύει:

δ) Σωστά ο μαθητής έκανε αραίωση, όμως δεν έκανε σωστούς υπολογισμούς.
Για την αραίωση ισχύει:
αρχ

αρχ

Επομένως έπρεπε να προσθέσει 60 mL καθαρό νερό, όχι 100 mL που προσέθεσε.
Εναλλακτικά
Προσθέτοντας 100 mL καθαρό νερό στο Δ2 τότε Vτελ. = 200 mL, οπότε για την αραίωση
ισχύει:
, ΑΤΟΠΟ.
Άρα, ο μαθητής δεν έκανε σωστούς υπολογισμούς.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό του ποσοστού % σακχαρόζης που περιέχονται στα σακχαρότευτλα
έχουμε:

Οπότε προκύπτει:

Άρα η σακχαρόζη αποτελεί το 20 % της μάζας των σακχαχαρότευτλων.
β) Η σχετική μοριακή μάζα της σακχαρόζης είναι Μr (C12H22O11) = 12∙ Ar (C) +22∙ Ar (Η) +11∙
Ar (Ο) = 12∙12+22∙1+11∙16=342
Τα mol C12H22O11 στο διάλυμα Δ1 είναι:

Ο όγκος του διαλύματος είναι V =500 mL = 0,5 L.
Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης c του διαλύματος Δ1 έχουμε:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε σακχαρόζη είναι c=0,2 M.
γ) Υπολογίζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ζάχαρης στο διάλυμα των 500 mL. Έχουμε:

Άρα περιέχονται 150 g ζάχαρης.
Με την θέρμανση εξατμίζεται ο διαλύτης, ενώ η μάζα της διαλυμένης ουσίας δεν
μεταβάλλεται επειδή δεν είναι πτητική. Η μάζα της ζάχαρης που περιέχεται στο διάλυμα Δ3
είναι 150 g.
Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας % w/v σε ζάχαρη του διαλύματος Δ3 έχουμε:

Άρα το διάλυμα Δ3 έχει περιεκτικότητα 50 % w/v σε ζάχαρη.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό της μάζας του KCl που περιέχεται στο λίπασμα έχουμε:
τα
τα

λιπάσματος περιέχονται

Άρα περιέχονται 80 g KCl.
β) τα 500 g λιπάσματος περιέχονται 80 g KCl. Αυτά βρίσκονται διαλυμένα σε 10 L = 10000
mL διαλύματος. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας % w/v έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Οπότε προκύπτει:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 σε KCl είναι 0,8 % (w/v).
γ) i) τα 894 g του κορεσμένου διαλύματος περιέχονται 298 g KCl και 894 g -298 g = 596 g
νερό. Για τον υπολογισμό της διαλυτότητας έχουμε:
τα
τα

νερού διαλύονται κατά μέγιστο

Άρα η διαλυτότητα του KCl διαλύματος στη θερμοκρασία των 90 οC είναι 50g KCl ανά 100 g
H2O
ii) Η σχετική μοριακή μάζα του KCl είναι Μr (KCl) = Αr (Cl) + Αr (K) = 39 +35,5=74,5.
Τα mol KCl στο διάλυμα Δ2 είναι:

Ο όγκος του διαλύματος είναι V =750 mL = 0,75 L.
Η συγκέντρωση c του διαλύματος Δ2 σε KCl είναι:
ή
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η μάζα του διαλύματος είναι το άθροισμα της μάζας του διαλύτη και της μάζας της
διαλυμένης ουσίας, δηλαδή: 190 g + 10 g = 200 g.
Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας %w/w έχουμε:

Άρα η περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος Δ1 σε KOH είναι 5 %.
β) Για ο υπολογισμό της περιεκτικότητας % w/v έχουμε:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 σε KOH είναι 2,5 % w/v.
γ) Η συνολική μάζα που θα έχει σε διαλυμένη ουσία το διάλυμα Δ3 θα είναι: m = 20 g+ 8 g
= 28 g. Ο όγκος του διαλύματος Δ3 θα είναι V = 2 L.
Η σχετική μοριακή μάζα του KOH είναι Μr (KOH) = Ar (K) + Ar (O) + Ar (Κ)= 39+16+1=56
Τα mol KOH στο διάλυμα Δ3 είναι:

Η συγκέντρωση c του διαλύματος Δ3 είναι:
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα διαλύματα Δ1,Δ2, Δ3 θα έχουν ίδιο όγκο 200 mL και την ίδια ποσότητα διαλυμένου
NaOH.
Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας %w/v του διαλύματος Δ1 έχουμε:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1, Δ2, Δ3 σε NaOH είναι 10 % w/v.
β) Το συνολικά διαλυμένο NaOH στο διάλυμα Δ4 είναι αυτό που υπήρχε στο διάλυμα Δ2
(20 g) συν αυτό που προστέθηκε, οπότε: mNaOH= 20 g + 4 g = 24 g. Ο όγκος του διαλύματος
παραμένει V=200 mL= 0,2 L.
Η σχετική μοριακή μάζα του NaOH είναι: Mr(NaOH)= Ar(Na) + Ar(O) + Αr(H)=23 + 16 + 1 =40
Τα mol του NaOH στο διάλυμα Δ4 είναι:

Για το υπολογισμό της συγκέντρωσης c του διαλύματος Δ4 έχουμε:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 σε NaOH είναι 3 Μ.
γ) Με τη θέρμανση εξατμίζεται ο διαλύτης, ενώ η μάζα της διαλυμένης ουσίας δεν
μεταβάλλεται. Επομένως, η ποσότητα του NaOH παραμένει 20g, τα οποία υπήρχαν στο
διάλυμα Δ3. Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας % w/w έχουμε:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ5 σε NaOH είναι 12,5 % w/w.

241 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) Για την εύρεση της ποσότητας του NaCl στα 800 mL θαλασσινού νερού έχουμε:

Άρα περιέχονται 23,4 g NaCl.
β) Η σχετική μοριακή μάζα του NaCl είναι: Mr(NaCl)= Αr (Na) + Αr (Cl)=35,5 = 23 + 35,5 =58,5.
Τα mol του NaCl σε διάλυμα 800 mL=0,8 L είναι:

Για το υπολογισμό της συγκέντρωσης c του διαλύματος έχουμε:

Άρα η συγκέντρωση του θαλασσινού νερού σε NaCl είναι 0,5 Μ.
γ) Με τη θέρμανση εξατμίζεται ο διαλύτης, ενώ τα mol της διαλυμένης ουσίας δεν
μεταβάλλονται. Δηλαδή τα mol του NaCl (n) που υπάρχουν στο διάλυμα των V= 500 mL=0,5
L θα είναι ίσα με τα mol του NaCl (n’), που περιέχονται στο διάλυμα των V’=400 mL=0,4 L
που θα προκύψει. Μετά την αφαίρεση νερού ισχύει:

Άρα η συγκέντρωση του συμπυκνωμένου θαλασσινού νερού σε NaCl είναι 0,625 Μ
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Ενδεικτική επίλυση
α) Επειδή 2 L = 2000 mL για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας %w/v του διαλύματος
έχουμε:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος σε NaOH είναι 0,4 % w/v.
β) Η σχετική μοριακή μάζα του NaOH είναι: Mr(NaOH)= Ar (Na) + Ar (O) + Ar (H)= 23 + 16 + 1
=40
Το συνολικά διαλυμένο NaOH είναι 8 g και ο όγκος του διαλύματος είναι V=2 L.
Τα mol του NaOH στο διάλυμα είναι:

Για το υπολογισμό της συγκέντρωσης του διαλύματος έχουμε:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε NaOH είναι 0,1 Μ.
γ) Με την προσθήκη νερού (αραίωση) δεν μεταβάλλονται τα mol της διαλυμένης ουσίας,
Δηλαδή τα mol του NaΟΗ (n) που υπάρχουν στο διάλυμα των V= 200 mL= 0,2 L θα είναι
ίσα με τα mol του NaΟΗ (n’) που περιέχονται στο διάλυμα των V’ που θα προκύψει. Για
την αραίωση με νερό ισχύει:
Μ
Άρα, μπορούμε να παρασκευάσουμε 1,6 L διαλύματος 0,5 Μ, από τα 200 mL του αρχικού
διαλύματος.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Ο όγκος του διαλύματος είναι V=400 mL =0,4 L.
Η σχετική μοριακή μάζα του Na2CO3 είναι: Mr(Na2CO3)= 2∙Ar (Na) + Ar (C) + 3∙Ar (O)= 2∙23 +
12 + 3∙16 =106.
Τα mol του Na2CO3 στο διάλυμα είναι:

Για το υπολογισμό της συγκέντρωσης c του διαλύματος έχουμε:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε Na2CO3 είναι 2 Μ.
β) Η ποσότητα νερού στο διάλυμα είναι: 484,8 g – 84,8 g =400 g.
Για τον υπολογισμό της διαλυτότητας του Na2CO3 στο νερό, σε θερμοκρασία θ oC έχουμε:

Άρα η διαλυτότητα του του Na2CO3 στο νερό, σε θερμοκρασία θ oC είναι 21,2 g ανά 100 g
H2O.
γ) Ελαττώνοντας την θερμοκρασία η ποσότητα νερού παραμένει η ίδια, ενώ η διαλυτότητα
του Na2CO3 ελαττώνεται. Άρα για τον υπολογισμό της ποσότητας του Na2CO3 που μένει
διαλυμένη στους 20ο C έχουμε:

Στους 20 οC παραμένουν διαλυμένα 74 g, άρα θα καταβυθιστούν 84,8 g – 74 g = 10,8 g
Na2CO3.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Για το διάλυμα Δ1 :
mNaOH = 180 g ,

V1 = 450 mL = 0,45 L
m

και ΜrNaOH = 23+16+1 = 40.

180 g

n = 𝑀r = 40 g/mol = 4,5 mol NaOH
c=

n 4,5 mol
=
= 10 M
V
0,45 L

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι c1=10M.
β) Ο όγκος του διαλύματος Δ1 , που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του Δ2,
θα περιέχει την ίδια ποσότητα διαλυμένης ουσίας, ΝaOH, με τα 2 L του διαλύματος Δ2
συγκέντρωσης 0,5 Μ  n NaOH (διάλυμα Δ1) = n NaOH (διάλυμα Δ2)
c1∙ V1 = c2∙ V2  10 M ⋅ V1 = 0,5 Μ ⋅ 2 L  V1 = 0,1 L
Επομένως για την παρασκευή του διαλύματος Δ2 πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 0,1 L διαλύματος
Δ1.
γ) Για την ανάμιξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ3 θα ισχύει:
m NaOH (διάλυμα Δ1) + m NaOH (διάλυμα Δ3) = m NaOH (διάλυμα Δ4) (1)
V4 = V1 + V3 = 0,2 L + 1,8 L = 2 L (2)
•

Διάλυμα Δ1:

Σε 450 mL διαλύματος περιέχονται 180 g ΝaOH

450 mL

Σε 200 mL διαλύματος περιέχονται x g ΝaOH

 x = 80 g ΝaOH = m NaOH (διάλυμα Δ1) (3)

•

200 mL

=

180 g
x

Διάλυμα Δ3 με V3= 1,8 L = 1800 mL

Aπό την περιεκτικότητα 4 % w/v προκύπτει:
Σε 100 mL διαλύματος

περιέχονται 4 g ΝaOH

Σε 1800 mL διαλύματος περιέχονται y g ΝaOH
100 mL
1800 mL

•

=

4g
yg

 y = 72 g ΝaOH = m NaOH (διάλυμα Δ3) (4)

Διάλυμα Δ4:

Από τη σχέση (1) , λόγω των (3) και (4)  m NaOH (διάλυμα Δ4) = 80 g + 72 g = 152 g
m

152 g

n = 𝑀r = 40 g/mol = 3,8 mol NaOH περιέχονται σε όγκο V4 = 2 L
n

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 θα είναι : c = V =
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3,8 mol
2L

= 1,9 M

Ενδεικτικές απαντήσεις
n Η2Ο2

α) H συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 δίνεται από τη σχέση: c = V διαλύματος (1)
Για το H2Ο2 : Mr = 2⋅1 + 2⋅16 = 2+32 = 34
Από την περιεκτικότητα 17 % w/v του διαλύματος Δ1 προκύπτει:
Σε 100 mL διαλύματος

περιέχονται

17 g Η2Ο2

Δηλαδή σε V = 0,1 L διαλύματος

περιέχονται

𝑛=

n Η2Ο2

Από τη σχέση (1)  c = V διαλύματος =

0,5 𝑚𝑜𝑙
0,1 𝑀

mg
Mr

g
mo

17 g

= 34 g/mol = 0,5 mol Η2Ο2

= 5 𝑀.

Επομένως η συγκέντρωση του Δ1 είναι c1= 5 M.
β) Διάλυμα Δ1 : V1= 100 mL = 0,1 L και c1 = 5 M
Διάλυμα Δ2 : V2 = V1 + V H2O (2)

και c2 = 1 M

Στην αραίωση ισχύει : n Η2Ο2 (διάλυμα 1) = n Η2Ο2 ( διάλυμα 2)
c1∙ V1 = c2∙ V2  5 M ⋅ 0,1 L = 1 Μ ⋅ V2  V2 = 0,5 L
Από τη σχέση (2)  V2 = V1 + V H2O  0.5 L = 0,1 L + V H2O  V H2O = 0,4 L = 400 mL
Επομένως ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί είναι 400 mL.
γ) Για την ανάμιξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 θα ισχύει:
Διάλυμα Δ1 : c1 = 5 M , V1 = 200 mL = 0,2 L
Διάλυμα Δ2 : c2 = 1 M , V2 = 300 mL = 0,3 L
Διάλυμα Δ3 : c3 = x M , V3 = V1 + V2 = 0,2 L + 0,3 L = 0,5 L
Για την ποσότητα του Η2Ο2 στο Δ3 , από την ανάμιξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 θα ισχύει: :
n H2O2 (διάλυμα Δ1) + n H2O2(διάλυμα Δ2) = n H2O2 (διάλυμα Δ3)
c1∙ V1 + c2∙ V2 = c3 ∙ V3
c3 =

c1∙ V1 + c2∙ V2
V3

=

5 M∙ 0,2 L + 1 M∙ 0,3 L
0,5 𝐿

= 2,6 M

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι 2,6 Μ.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V1 = 2 L και η διαλυμένη ουσίας (NaHCO3) έχει μάζα
m NaHCO3 = 84 g.
Μr NaHCO3 = 23 + 1 + 12 + 3 ⋅ 16 = 84.
m

84 g

Δηλαδή σε 2 L του διαλύματος περιέχονται : n = 𝑀r = 84 g/mol = 1mol NaHCO3.
n

Η συγκέντρωση του διαλύματος υπολογίζεται από τη σχέση : c = V1 =

1 mol
2L

= 0,5 M

Επομένως το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,5 Μ.
β) Διάλυμα Δ1 : c1 = 0,5 M και V1= 1 L  n NaHCO3 (διάλυμα Δ1) = c1∙ V1 = 0,5
Διάλυμα Δ2: c2 = 0,75 M και V2 = 1 L  n NaHCO3 (διάλυμα Δ2) = c2∙ V2 = 0,75

𝑚𝑜𝑙
𝐿

𝑚𝑜𝑙
𝐿

⋅ 1 L = 0,5 mol

⋅1 L = 0,75 mol

Για την ποσότητα του NaHCO3 που θα περιέχεται σε 1 L του διαλύματος Δ2, ισχύει:
n NaHCO3 (διάλυμα Δ2) = n NaHCO3 (διάλυμα Δ1) + n NaHCO3 (που προστέθηκαν) 
0,75 mol = 0,5 mol + n NaHCO3 (που προστέθηκαν)  n NaHCO3 (που προστέθηκαν) = 0,25 mol NaHCO3.
H μάζα της ποσότητας που προστέθηκε προκύπτει από τη σχέση:
m = n. Mr  m = 0,25 mol ⋅ 84 g/mol = 21 g NaHCO3.
Επομένως πρέπει να προστεθούν 21 g NaHCO3.
γ) Για το διάλυμα Δ3, που προκύπτει από την ανάμιξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2, θα
ισχύει: m NaHCO3 (διάλυμα Δ3)

=

m NaHCO3 (διάλυμα Δ1) + m NaHCO3 (διάλυμα Δ3) (1)

V3 = V1 + V3 = 25 mL + 50 mL = 75 mL (2)
•

Διάλυμα Δ1

Σε 2 L = 2000 mL διαλύματος περιέχονται 84 g ΝaHCO 3

2000 mL

Σε

 m ΝaHCO 3 (διάλυμα Δ1) = 1,05 g (3)

25 mL διαλύματος
•

περιέχονται x g ΝaHCO 3

25 mL

=

84 g
x

 x = 1,05 g

Διάλυμα Δ2
Από τη συγκέντρωση του διαλύματος c2 = 0,75 M προκύπτει ότι :
σε όγκο V2 = 50 mL= 0,05 L,
θα περιέχονται n = c2 ⋅ V2 = 0,75

𝑚𝑜𝑙
𝐿

⋅ 0,05L = 0,0375 mol ΝaHCO 3

που έχουν μάζα m = n. Mr  m = 0,0375 mol ⋅ 84 g/mol = 3,15 g NaHCO3 
m ΝaHCO 3 (διάλυμα Δ2) = 3,15 g (4)
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•

Διάλυμα Δ3
Από τη σχέση (1) , λόγω των (2), (3) και (4) προκύπτει ότι :
m NaHCO3 (διάλυμα Δ3) = 1,05 g + 3,15 g = 4,2 g
Σε

75 mL διαλύματος περιέχονται 4,2 g ΝaHCO 3

Σε 100 mL διαλύματος

75 mL
100 mL

=

4,2g
y

περιέχονται y g ΝaHCO 3

 y = 5,6 g ΝaHCO 3

Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3 είναι 5,6 % w/v.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Από την περιεκτικότητα 63 % w/v του διαλύματος Δ1 έχουμε:
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 63 g ΗΝΟ3
Σε 2 L = 2000 mL διαλύματος
100 mL
2000 mL

=

63 g
x g

περιέχονται x g ΗΝΟ3

 x = 1260 g = 1,26 Kg ΗΝΟ3.

Επομένως σε 2 L του διαλύματος Δ1 περιέχονται 1,26 Kg ΗΝΟ3.
n ΗΝΟ3

β) H συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 δίνεται από τη σχέση: c = V διαλύματος (1)
Για το HΝΟ3 : Mr = 1 + 14 + 3⋅16 = 63
Από την περιεκτικότητα 63 % w/v του διαλύματος Δ1 έχουμε :
Σε 100 mL διαλύματος

περιέχονται

63 g ΗNO3

Δηλαδή σε V = 0,1 L διαλύματος

περιέχονται

𝑛=

n ΗNO3

Από τη σχέση (1)  c = V διαλύματος =
γ) Διάλυμα Δ1 : c1 = 10 M ,

1 𝑚𝑜𝑙
0,1 𝑀

mg
Mr

g
mo

63 g

= 63 g/mol = 1 mol ΗNO3

= 10 M.

V1 = y L

Διάλυμα Δ2 : c2 = 0,065 M , V2 = 200 L
Ο όγκος του διαλύματος Δ1 , που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του Δ2, θα
περιέχει την ίδια ποσότητα διαλυμένης ουσίας, ΗΝΟ3  n ΗΝΟ3 (διάλυμα Δ1) = n ΗΝΟ3 (διάλυμα Δ2)
c1∙ V1 = c2∙ V2  10 M ⋅ V1 = 0,065 Μ ⋅ 200 L  V1 = 1,3 L
Επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθούν 1,3 L διαλύματος Δ1 για την παρασκευή του διαλύματος
Δ2.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Διάλυμα Δ1:
Από τη συγκέντρωση του διαλύματος c1= 9 M και το όγκο του V1 = 200 mL = 0,2 L , μπορεί
να υπολογιστεί η ποσότητα σε mol του H3PO4, από τη σχέση :
n

c = V  n = c1 ⋅ V1 = 9

mol

⋅ 0,2 L = 1,8 mol H3PO4.

L

Για το H3PΟ4 : Mr = 3⋅1 + 31 + 4⋅16 = 98
m = n. Mr  m = 1,8 mol ⋅ 98 g/mol = 176,4 g H3PO4
Επομένως η μάζα του H3PO4 που περιέχεται σε 200 mL του διαλύματος Δ1 είναι 176,4 g.
β) Διάλυμα Δ1 : c1 = 9 M ,

V1 = y L

Διάλυμα Δ2 : c2 = 1 M , V2 = 450 mL = 0,45 L = V1 + VH2O (1)
Ο όγκος του διαλύματος Δ1 , που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του Δ2, θα
περιέχει την ίδια ποσότητα διαλυμένης ουσίας, H3PO4 
n H3PO4 (διάλυμα Δ1) = n H3PO4 (διάλυμα Δ2)
c1∙ V1 = c2∙ V2  9 M ⋅ V1 = 1 Μ ⋅ 0,45 L  V1 = 0,05 L = 50 mL
Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι : 0,45 L = 0,05 L + VH2O  VH2O = 0,40 L = 400 mL
Επομένως σε 50 mL διαλύματος Δ1 πρέπει να προστεθούν 400 mL νερού για την παρασκευή του
διαλύματος Δ2.
γ) Λόγω της προσθήκης καθαρής διαλυμένης ουσίας ,H3PO4, σε ορισμένη ποσότητα
διαλύματος Δ2, χωρίς να μεταβάλλεται ο όγκος, για το διάλυμα Δ3 που προκύπτει θα
ισχύουν : m H3PO4 (διάλυμα Δ2) + m H3PO4

( που προστίθεται) =

m H3PO4 (διάλυμα Δ3) (2)

V2 = V3 = 200 mL = 0,2 L
Από τη συγκέντρωση ,c , του διαλύματος Δ2, υπολογίζεται η ποσότητα του H3PO4 .
n

mol

V

L

c =  n = c2 ⋅ V2 = 1

⋅ 0,2 L = 0,2 mol H3PO4

m = n. Mr  m = 0,2 mol ⋅ 98 g/mol = 19,6 g H3PO4
Από την (2)  19,6 g + 4,9 g = 24,5 g H3PO4 = m H3PO4 (διάλυμα Δ3)
Δηλαδή στο διάλυμα Δ3:
Σε 200 mL διαλύματος

περιέχονται 24,5 g H3PO4

Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται y g H3PO4
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200 mL
100 mL

=

24,5 g
y g

 y = 12,25 g H3PO4

Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3 είναι 12,25 % w/v.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 5 L διαλύματος= 5000 mL
Σε 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 24 g
Σε 5000 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x g
Είναι:
⇒
Άρα η μάζα

⇒

που πρέπει να ζυγιστεί προκειμένου να παρασκευαστεί το διάλυμα Δ1

είναι ίση με 1200 g.
β) Για το

ισχύει: Mr = Ar(Na) + Ar(O) + Ar(H) = 23 + 16 + 1 = 40.

Σε 100 mL (0,1 L) διαλύματος Δ1 περιέχονται 24 g

.

Άρα:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 θα είναι:

γ) Για το πρώτο από τα δύο διαλύματα (διάλυμα Δ2) θα είναι:

Το δεύτερο διάλυμα (διάλυμα Δ3) έχει συγκέντρωση

και όγκο V= 2 L.

Όταν αναμιγνύονται δύο διαλύματα διαφορετικής συγκέντρωσης, του ίδιου ηλεκτρολύτη,
ισχύει ότι:
⇒
(

) ⇒

ή

Άρα το τελικό διάλυμα (διάλυμα Δ4) έχει συγκέντρωση κατάλληλη για να
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή σαπουνιού.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε κάθε δισκίο μάζας 0,9 g περιέχονται 0,360 g ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Επομένως για την % w/w περιεκτικότητα θα έχουμε:
0,360 g περιέχονται σε

0,9 g ενός δισκίου

x g θα περιέχονται σε 100 g δισκίων
⇒

⇒

Άρα η περιεκτικότητα κάθε δισκίου σε ακετυλοσαλικυλικό οξύ είναι ίση με 40 % w/w.
β) Για το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ισχύει: Mr = 180.
Σε 200 mL (0,2 L) διαλύματος περιέχονται 0,36 g ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Άρα:

Η συγκέντρωση του διαλύματος θα είναι:

γ) Δύο δισκία παυσίπονου περιέχουν 2· 0,360 g = 0,720 g ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Με βάση τη διαλυτότητά του στο νερό, θα έχουμε:
0,5 g διαλύονται σε 150 g νερού
x g διαλύονται σε 300 g νερού

⇒

⇒
Άρα 1 g ακετυλοσαλικυλικού οξέος μπορεί να διαλυθεί σε 300 g νερού. Επομένως τα
0,720 g που περιέχονται στα δύο δισκία, θα διαλυθούν πλήρως.
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Ενδεικτική επίλυση
α)

Σε 100 mL αναψυκτικού περιέχονται 1,92 g κιτρικού οξέος
Σε 300 mL αναψυκτικού περιέχονται x g κιτρικού οξέος

Είναι:
⇒

⇒

Άρα η μάζα κιτρικού οξέος που περιέχεται σε ένα κουτάκι αναψυκτικού είναι ίση με 5,76 g.
β) Από τη συγκέντρωση του διαλύματος θα υπολογιστούν τα απαραίτητα mol:
⇒

⇒

Για το κιτρικό οξύ ισχύει: Mr = 6·Ar(C) + 8·Ar(H) + 7·Ar(O) = 72 + 8 + 112 = 192.
Επομένως:
⇒

⇒

⇒

Άρα απαιτούνται 3840 g ή 3,84 kg κιτρικού οξέος.
γ) Εφόσον το διάλυμα που παρασκευάστηκε λανθασμένα έχει συγκέντρωση υψηλότερη
από αυτή που χρειαζόμαστε, θα κάνουμε αραίωση για να μειωθεί η συγκέντρωση. Θα
προσθέσουμε δηλαδή κατάλληλη ποσότητα νερού.
δ) Με την προσθήκη του νερού, η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας δεν μεταβάλλεται.
Ισχύει επίσης για τον τελικό όγκο, ότι:
Άρα:
⇒

⇒

(

)⇒

⇒

Άρα χρειάζεται να προστεθούν 400 L νερού στο αρχικό, ώστε να παρασκευαστεί το
ζητούμενο διάλυμα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α) Από τη συγκέντρωση του ξιδιού,

, προκύπτει ότι σε 1 L ξιδιού περιέχεται 1 mol

οξικού οξέος.
Για το οξικό οξύ ισχύει: Mr = Ar(C) + Ar(O) + Ar(H) = 2·12 + 2·16 + 4·1 = 60.
Άρα για τη μάζα του , ισχύει:
⇒

⇒
⇒

Σε 1000 mL διαλύματος

περιέχονται

60 g οξικού οξέος

Σε 100 mL διαλύματος

περιέχονται

x g οξικού οξέος

Είναι:
⇒

⇒

Άρα το ξίδι έχει 6% w/v περιεκτικότητα σε οξικό οξύ.
β) Ένα μπουκάλι ξιδιού περιέχει 0,5 L, δηλαδή 500 mL.
Εφόσον:

σε 100 mL ξιδιού περιέχονται 6 g οξικού οξέος
σε 500 mL ξιδιού περιέχονται x g οξικού οξέος
⇒

⇒

Άρα ένα μπουκάλι ξιδιού περιέχει 30 g οξικού οξέος.
γ) Με την προσθήκη του νερού, η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας δε μεταβάλλεται. Ισχύει
⇒

επίσης για τον τελικό όγκο, ότι:
Άρα:
⇒

⇒
⇒

⇒

Άρα χρειάζεται να προστεθούν 1,25 L ξιδιού στα 5 L νερού, ώστε να παρασκευαστεί το
ζητούμενο διάλυμα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 5 L διαλύματος= 5000 mL
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται 28 g
Σε 5000 mL διαλύματος περιέχονται x g
Είναι:
⇒
Άρα η μάζα

⇒

που πρέπει να ζυγιστεί προκειμένου να παρασκευαστεί το διάλυμα είναι

ίση με 1400 g ή 1,4 kg.
β) Για το

ισχύει: Mr = Ar(K) + Ar(O) + Ar(H) = 39 + 16 + 1 = 56.

Σε 100 mL (0,1 L) διαλύματος περιέχονται 28 g

.

Άρα:

Η συγκέντρωση του διαλύματος θα είναι:

γ) Εφόσον το διάλυμα που παρασκευάστηκε λανθασμένα έχει συγκέντρωση 3 M, δηλαδή
χαμηλότερη από αυτή που χρειαζόμαστε, θα προσθέσουμε κατάλληλη ποσότητα στερεού
.
δ) Στο αρχικό διάλυμα θα είναι:
⇒

⇒

Το τελικό διάλυμα πρέπει να έχει συγκέντρωση

και όγκο V= 10 L.

⇒

⇒

Άρα το τελικό διάλυμα πρέπει να περιέχει 50 mol διαλυμένης ουσίας.
Θα χρειαστεί να προστεθούν 50 mol -30 mol= 20 mol στερεού
Οπότε:
⇒

⇒

(

Άρα απαιτούνται 1120 g ή 1,12 kg KOH.

256 / 431

) ⇒

.

Ενδεικτική επίλυση
α) Δ1:

=

=

= 0,2 mol και

ςχζςθ :
Δ2 :

VΔ1 = 2 L. Η ςυγκζντρωςθ υπολογίηεται από τθ

0,1 Μ
=

και

=

=

= 0,1 mol

0,2 Μ
Επομζνωσ θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ Δ2 είναι 0,2 Μ.
β) Για τθν αραίωςθ του Δ1 ιςχφει:

c1V1 = c3V3  0,1 Μ  25 mL = 0,05 ΜV3  V3 = 50 mL
Ο ςυνολικόσ όγκοσ του διαλφματοσ Δ3 είναι 50 mL, άρα για τθν αραίωςθ του Δ1 προςτζθθκαν :
= V3-V1=50 mL-25 mL 

=25 mL.

γ) Δ1 : n1 = c1V1
Δ2 : n2 = c2V2
Aν n1 = n2

c1V1 = c2V2

= 2.

Για να περιζχουν ίςο αριθμό mol τα διαλφματα Δ1 και Δ2 πρζπει να αναμειχθοφν με αναλογία
όγκων

2 : 1.
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Ενδεικτική επίλυση
= 0,5 M  0,2 L = 0,1 mol

α) Για το διάλυμα χλωρίνησ 0,5 Μ ιςχφει:
Για το NaOCl :

=

=
Επομζνωσ ςε 200 mL (0,2 L) χλωρίνησ 0,5 M περιζχονται 7,45 g NaOCl.
β) Για την αραίωςη διαλυμάτων ιςχφει:
c1V1= c2V2  0,5 MV1 = 0,2 M1 L  V1 =

= 0,4 L.

Για την αραίωςη, θα αναμειχθοφν 0,4 L χλωρίνησ 0,5 Μ και (1 L – 0,4 L) = 0,6 L νεροφ.
γ) Για την ανάμειξη δφο διαλυμάτων ιςχφει:

c1V1 + c2V2 = cτελVτελ  1 Μ  V1 L + 0,5 Μ  0,4 L =0,6 M (V1 + 0,4) L  V1 = 0,1 L
Ο όγκοσ V1 του διαλφματοσ ςυγκζντρωςησ 1 Μ που απαιτείται είναι 0,1 L.
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Eνδεικτική επίλυση
α) Για το οξυηενζ περιεκτικότθτασ 3,4 % w/v ςε H2O2 ιςχφει:
100 mL οξυηενζ περιζχουν 3,4 g H2O2
250 mL οξυηενζ περιζχουν x; g H2O2

=

8,5

Σε ζνα φιαλίδιο οξυηενζ περιζχονται 8,5 g H2O2.
β) Για τον υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ c:
Υπολογίηεται θ μάηα του H2O2 που περιζχεται ςε 1000 mL διαλφματοσ οξυηενζ:
Σε 100 mL περιζχονται 3,4 g H2O2
Σε 1000 mL περιζχονται x; g H2O2

=

= 34

Άρα ςε 1000 mL (1 L) διαλφματοσ περιζχονται 34 g H2O2.
Υπολογίηονται τα mol n του H2O2 που περιζχονται ςε 1 L διαλφματοσ οξυηενζ:
Mr (H2O2) = 2 + 2  16 = 34

=

= 1 mol

Tο διάλυμα οξυηενζ περιζχει 1

άρα ζχει ςυγκζντρωςθ 1 Μ.

γ) To αρχικό διάλυμα οξυηενζ και το τελικό διάλυμα κα περιζχουν ίςεσ μάηεσ H2O2, εφόςον
ζγινε αραίωςθ.
Έςτω V, ο όγκοσ του διαλφματοσ οξυγενζ 3,4 % w/v , που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθν
αραίωςθ.
m αρχ = mτελ
Στο αρχικό διάλυμα :
Σε 100 mL υπάρχουν 3,4 g H2O2
Σε V mL υπάρχουν m αρχ g H2O2
m αρχ =

(1)

Στο τελικό διάλυμα :
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Σε 100 mL πρζπει να υπάρχουν 0,17 g H2O2
Σε 500 mL πρζπει να υπάρχουν mτελ g H2O2
mτελ =
(1) = (2)

(2)

=

Επομζνωσ 25 mL διαλφματοσ οξυηενζ περιεκτικότθτασ 3,4 % w/v πρζπει να αναμείχκοφν με
νερό προκειμζνου να προκφψουν 500 mL διαλφματοσ H2O2 περιεκτικότθτασ 0,17 % w/v.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από το διάγραμμα διαλυτότθτασ φαίνεται ότι ςτουσ 30 οC θ διαλυτότθτα του Χ είναι 2,5
g/100 g νεροφ.
Σε 100 g νεροφ διαλφονται 2,5 g άλατοσ Χ
Σε 400 g νεροφ διαλφονται x; g άλατοσ Χ
x=

⇒ x =10 g

∙

Άρα ςε 400 g νεροφ μποροφν να διαλυθοφν 10 g X.
=1

Αφοφ

 V=

ιςχφει:



= 400 mL

Άρα 400 g νεροφ ζχουν όγκο 400 mL.
Επομζνωσ ςε 400 mL νεροφ μποροφν να διαλυθοφν 10 g του άλατοσ Χ.
β) Η μάηα (g) τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ που υπάρχει ςε 100 g διαλφτθ φαίνεται από το
διάγραμμα διαλυτότθτασ. Στουσ 40 οC, θ διαλυτότθτα του Χ είναι 4 g X ςε 100 g νεροφ.
Κορεςμζνο διάλυμα ςε μια θερμοκραςία είναι αυτό που περιζχει τθ μζγιςτθ ποςότθτα
διαλυμζνθσ ουςίασ. Συνεπϊσ το κορεςμζνο διάλυμα του Χ ςτουσ 40 οC περιζχει :
4 g X, διαλυμζνα ςε 100 g νερό.
=

⇒

+

= 4 g + 100 g = 104 g

Η % w/w περιεκτικότθτα ενόσ διαλφματοσ υπολογίηεται:
Στα 104 g διαλφματοσ υπάρχουν 4 g διαλυμζνθσ ουςίασ Χ
Στα 100 g διαλφματοσ υπάρχουν y; g διαλυμζνθσ ουςίασ Χ

=

⇒ y = 3,85

Άρα ςε 100 g διαλυματοσ υπάρχουν 3,85 g τθσ ουςίασ Χ, επομζνωσ θ περιεκτικότθτα του
κορεςμζνου διαλφματοσ του Χ ςτουσ 40 οC είναι 3,85 % w/w.
γ) Κατά τθν αραίωςθ ενόσ διαλφματοσ θ μάηα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ δεν μεταβάλλεται αφοφ
ςτο αρχικό διάλυμα προςτίθεται μόνον νερό. Εςτω V ο όγκοσ του αρχικοφ διαλφματοσ Δ2 που
θα αραιωθεί ϊςτε να προκφψει το Δ1
Άρα ιςχφει :..
Υπολογίηουμε τισ

=
και

. από

τισ περιεκτικότθτζσ τουσ ςε Χ.
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Η mΧ ςε όγκο V διάλυματοσ Δ2 0,5 % w/v :
Σε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται 0,5 g X
Σε V mL διαλφματοσ περιζχονται

=

gΧ

∙ V mL (1)

Η mΧ ςε όγκο 500 mL διαλφματοσ Δ1, 0,1 % w/v :
Σε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται 0,1 g X
Σε V mL διαλφματοσ περιζχονται
=
(1)= (2) 

gΧ

∙ 500 mL (2)
∙ V mL =

∙ 500 mL  V = 100

Άρα απαιτοφνται 100 mL διαλφματοσ Δ2 για να παραςκευαςθοφν 500 mL διαλφματοσ Δ1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Έςτω x % w/w θ περιεκτικότθτα του διαλφματοσ Α.
=2g
=

+

= 2 g + 248 g = 250 g

Για το διάλυμα Α ιςχφει:
Σε 250 g νεροφ περιζχονται 2 g NaOH
Σε 100 g νεροφ περιζχονται x; g NaOH
=

x = 0,8 .

Άρα ςε 100 g διαλφματοσ περιζχονται 0,8 g NaOH, επομζνωσ θ περιεκτικότθτα του διαλφματοσ
Α είναι 0,8 % w/w.
β) Έςτω y % w/v θ περιεκτικότθτα του διαλφματοσ Β.
Τα διαλφματα Α και Β περιζχουν τθν ίδια μάηα διαλυμζνθσ ουςίασ, αφοφ όλθ θ ποςότθτα του
Α μεταφζρθθκε ςτο διάλυμα Β.
Άρα το διάλυμα Β περιζχει 2 g NaOH
Για το διάλυμα Β ιςχφει:
Σε 1000 mL διαλφματοσ περιζχονται 2 g NaOH
Σε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται y; g NaOH
=

= 0,2

Άρα ςε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται 0,2 g NaOH, επομζνωσ θ περιεκτικότθτα του
διαλφματοσ Β ςε NaOH είναι 0,2 % w/v.
γ) Στο διάλυμα Β ιςχφει:

=
(1) :

=

=

=

=

(1)

= 0,05 mol και Vδ/τοσ = 1 L.
cB = 0,05 M

Επομζνωσ θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ Β είναι 0,05 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη σχέση
⇒
Από τη σχέση
⇒

υπολογίζονται τα mol του ΗCl.
mol ⇒ n = 0,1 mol.
υπολογίζεται η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1.
⇒ c = 0,2M

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι c = 0,2Μ

β) Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c1 · V1 = c2·V2 ⇒ 0,2 M · 0,5 L= c2 · 1 L ⇒ c2 = 0,1 M
Άρα η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Δ2 είναι c2 = 0,1M

γ) Κατά την ανάμειξητου διαλύματος Δ1 με το διάλυμα Δ3 ισχύει :
c1 · V1 + c3 · V3 = c4 · (V1 + V3) ⇒ 0,2 M · 0,5 L + c2· 0,1 L = 0,4 M · 0,6 L ⇒ c2 = 1,4 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 είναι c4 = 1,4 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στο διάλυμα Δ2 ισχύει:
=

n
V

n= ·V=1

mol
· 0,1L = 0,1mol
L

Για το NaHCO3: Mr= Ar(Na) + Ar(H) + Ar(C) 3·Ar(O) = 23 + 1+ 12 + 3·16 = 84
m
n=
m = n · M = 0,1 · 84 g = 8,4 g
M
H περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 σε NaHCO3 είναι 8,4% w/v και επομένως είναι
μεγαλύτερη από εκείνη του διαλύματος Δ1.
β) Προφανώς θα γίνει αραίωση όλης της ποσότητας του Δ2 με νερό.
Στην αραίωση ισχύει:
∙V =

∙V

V =

· 0,1L

1

∙V

=

= 0,25 L
0,4

Επομένως μπορούμε να παρασκευάσουμε το πολύ 0,25 L ή 250 mL διαλύματος Δ3.
γ)
Στο διάλυμα Δ3:
=

n
V

n =

·

= 0,4

=

n
V

n =

·

= 0,5

mol
· 0,05L = 0,02 mol
L

Στο διάλυμα Δ4:
mol
· 0,05L = 0,025 mol
L

Στο νέο διάλυμα υπάρχουν επιπλέον 0,025 mol-0,02 mol = 0,005 mol στερεού NaHCO3.
m
n=
m = n · M = 0,005 · 84 g = 0,42 g
M
Επομένως πρέπει να προστεθούν 0,42 g στερεού NaHCO3.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Στο διάλυμα Δ1 ισχύει:
=

n
V

n= ·V =2

mol
· 0,01L = 0,02 mol
L

Για το KCl: Mr= Ar(Κ) + Ar(Cl) = 39 + 35,5 = 74,5.
m
n=
m = n · M = 0,02 · 74,5g = 1,49 g
M
Επομένως σε μία αμπούλα του φαρμάκου περιέχονται 1,49g KCl.
β) Ο όγκος του διαλύματος που πρέπει να παρασκευαστεί είναι:
V1 = 150·10 mL = 1500 mL = 1,5 L
Σε αραίωση ισχύει:
∙V =

∙V

V =

∙V

mol
2 L · 1,5L
=
=1L
mol
3 L

Επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθεί 1 L του διαλύματος Δ2 το οποίο θα αραιωθεί με 500
mL νερού για να παρασκευαστεί το ζητούμενο διάλυμα.
γ)
Στο διάλυμα Δ3 ισχύει:
=

n
V

n =

·V =1

mol
· 0,1L = 0,1 mol
L

Στο ζητούμενο διάλυμα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεταβολή όγκου, ισχύει:
=

n
V

n= ·V=2

mol
· 0,1L = 0,2 mol
L

Επομένως τα mol του KCl που πρέπει να προστεθούν είναι:
n΄= 0,2 mol-0,1 mol = 0,1 mol KCl
m
n΄ =
m = n΄ · M = 0,1 · 74,5 g = 7,45 g
M
Επομένως πρέπει να προστεθούν 7,45 g KCl στο διάλυμα Δ1 για να προκύψει διάλυμα
συγκέντρωσης 2 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το Δ1 ισχύει:
=

n
V

n = · V = 0,2

mol
· 0,05L = 0,01 mol
L

Για το KOH: Mr= Ar(Κ) + Ar(Ο) + Ar(Η) = 39 + 16 +1 = 56.
=

=

·

= 0,01 · 56g = 0,56 g

Επομένως στο διάλυμα Δ1 περιέχονται 0,56 g ΚΟΗ.
β)
Σε αραίωση ισχύει:
∙V=

∙V

0,25
· 0,1L
mol
∙V
=
= 0,2
(0,1 + 0,025)L
L
V

=

Επομένως το διάλυμα Δ2 έχει τη σωστή συγκέντρωση.
γ)
Σε ανάμειξη διαλυμάτων που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία ισχύει:
∙! +

"

∙ !" =

#

∙ !#

V3 = V1 + V2 = 0,025 L + 0,05 L = 0,075 L
#

=

∙! +
!#

"

∙ !"

$,
=

%&'
(

· $, $")( + $, ")
$, $*)(

Επομένως το διάλυμα Δ3 έχει τη σωστή συγκέντρωση.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε όγκο διαλύματος Δ2 ίσο με 100 mL = 0,1 L ισχύει:
=

n
V

n= ·V=4

mol
· 0,1L = 0,4 mol
L

Για το HCl: Mr= Ar(H) + Ar(CL) = 1 + 35,5 = 36,5
m
n=
m = n · M = 0,4 · 36,5 g = 14,6 g
M
Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 14,6 w/v.
β)
Σε αραίωση ισχύει:
∙V =

∙V

4
· 0,3L
mol
∙V
=
=2
(0,3 + 0,3)L
L
V

=

Επομένως το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση 2 M.
γ)
Σε ανάμειξη διαλυμάτων που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία ισχύει:
∙V +
∙V +

∙V =

∙V =

∙V
∙ (V + V )

Επομένως:
V =

∙V −
−

∙V

4

· 0,1L − 2,5

=

· 0,1L
= 0,3 L

2,5

−2

Επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 0,3 L ή 300 mL του διαλύματος συγκέντρωσης 2 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε όγκο διαλύματος Δ1 ίσο με 100 mL = 0,1 L ισχύει:
=

n
V

n =

· V = 0,1

mol
· 0,1L = 0,01 mol
L

Για το CaCl2: Mr= Ar(Ca) + 2·Ar(Cl) = 40 + 2·35,5 = 111
m
n=
m = n · M = 0,01 · 111 g = 1,11 g
M
Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 είναι 1,11%.
β)
Στο διάλυμα Δ1:
=

n
V

n = · V = 0,1

mol
· 0,3L = 0,03 mol
L

Στο νέο διάλυμα:
΄=

n΄
V΄

n΄ = ΄ · V΄ = 0,2

mol
· 0,3L = 0,06 mol
L

Στο νέο διάλυμα υπάρχουν επιπλέον 0,06 mol-0,03 mol = 0,03 mol στερεού CaCl2.
m
n =
m = n · M = 0,03 · 111g = 3,33 g
M
Επομένως πρέπει να προστεθούν 3,33 g στερεού CaCl2 στο διάλυμα Δ1 για την παρασκευή
διαλύματος συγκέντρωσης 0,25 Μ.
γ)
Σε ανάμειξη διαλυμάτων που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία ισχύει:
∙V +
∙V +

∙V =

∙V =

∙V
∙ (V + V )

Επομένως:
V =

∙V −
−

∙V

0,25
=

!"#
$

· 0,1L − 0,1

0,3

!"#
$

− 0,25

!"#
$
!"#

· 0,1L
= 0,3L

$

Επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθούν 0,3 L ή 300 mL του διαλύματος Δ2.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Υπολογίζεται η σχετική μοριακή μάζα του ΚΟΗ.
Mr = 39 + 16 + 1 = 56
Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol του ΚΟΗ:

⇒ n = (22,4/56) mol => n=0,4 mol.
Από τη σχέση
⇒c=

υπολογίζεται η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1.
⇒ c = 1 M.

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι c =1 Μ.

β) Για τα διαλύματα Δ1 και Δ2 γνωρίζουμε:
Δ1 : c1 = 1 Μ και V1 = 0,05 L και Δ2 : συγκέντρωση c2 και V2 = 0,2 L .
Από τον τύπο της αραίωσης θα υπολογιστεί η συγκέντρωση του Δ2 :
c1 · V1 = c2 · V2 ⇒ 1 M · 0,05 L = c2 · 0,2 L ⇒ c2 = 0,25 M
Άρα μετά την αραίωση η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 0,25 M.

γ) Για τα διαλύματα Δ1 και Δ3 γνωρίζουμε:
Δ1 : c1 = 1 Μ και V1 = 0,05 L και Δ3 : c3 = 0,6 M και V3 = 0,05 L .
Από τον τύπο της ανάμειξης θα υπολογιστεί η συγκέντρωση c4 του Δ4, που έχει όγκο:
V4 = V1 + V3 = 0,05 L + 0,05 L = 0,1 L.
c1·V1 + c3·V3 = c4 · (V1 + V3) ⇒ 1 M · 0,05 L + 0,6 M · 0,05 L = c4 · 0,1 L ⇒ c4 = 0,8 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 είναι c4 = 0,8 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση

α) Από τη σχέση

υπολογίζονται τα mol του Η3AsO4.

Mr(Η3AsO4 ) = 3·1 + 75 + 4·16 = 142
⇒
Από τη σχέση
⇒c=

mol ⇒ n = 0,05 mol.
υπολογίζεται συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε Η3AsO4.
⇒ c = 0,25 M.

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,25 Μ.

β) Αφού η αναλογία ανάμειξης εντομοκτόνου-νερού είναι 1 προς 4, θα υποθέσουμε ότι ο
όγκος του εντομοκτόνου είναι V1 και ο όγκος του νερού 4 V1. Συνεπώς ο τελικός όγκος ,
μετά την αραίωση, θα είναι V2 = 5V1
Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
c1 · V1 = c2 · V2 ⇒ 0,25 M · V1 = c2 · 5 V1 ⇒ c2 = 0,05 M.
Επομένως η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος του εντομοκτόνου Δ2 είναι 0,05 Μ.

γ) Για τα διαλύματα που αναμειγνύονται γνωρίζουμε :
διάλυμα Δ1 : c1 = 0,25 Μ και V1’ = 0,1 L
διάλυμα Δ2 : c2 = 0,05 Μ και V2’ = 0,1 L
Από την ανάμειξη προκύπτει διάλυμα Δ3 με συγκέντρωση c3 και όγκο:
V3 = V1’ + V2’= 0,1 L + 0,1 L = 0,2 L.
Από τον τύπο της ανάμειξης ισχύει:
c1·V1’ + c2·V2’ = c3· (V1’ + V2’) ⇒ 0,25 M· 0,1 L + 0,05 M· 0,1 L = c3 · 0,2 L ⇒
0,025 M + 0,005 M = c3 · 0,2 L ⇒ c3 = 0,15 M.
Επομένως η συγκέντρωση του Δ3 είναι c3 = 0,15 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 17 g Η2O2. Ο όγκος του αραιωμένου διαλύματος
Δ2 υπολογίζεται από τη σχέση:
V(Δ2) = V(Δ1) + V(H2O) = 100 mL + 100 mL = 200 mL διαλύματος Δ2.
Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή
ισχύει ότι:
Στα 200 mL διαλύματος Δ2 περιέχονται 17 g Η2O2
Στα 100 mL διαλύματος Δ2 περιέχονται x; g Η2O2
200∙x = 100∙17
200∙x = 1700
x = 1700/200
x = 8,5
i) Συνεπώς η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 είναι 8,5 % w/v σε Η2O2.
ii) Για το Η2O2. : Mr = 2∙Ar(Η) + 2∙Ar(O) = 2∙1 + 2∙16 = 2 + 32 = 34.
𝑚

n=

𝑀r

=

17 g
34

g
mol

= 0,5 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,5 mol
200
1000

L

=

0,5 mol
0,2 L

= 2,5

mol
L

ή c = 2,5 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 2,5 Μ σε Η2O2.
β) Έστω ότι αναμιγνύουμε V2 L του διαλύματος Δ2 και V3 L του διαλύματος Δ3. Κατά την
ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + nΔ3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
2,5 Μ∙ V2 L + 4 Μ∙ V3 L = 3 Μ∙( V2 L + V3 L) ή 2,5 Μ∙ V2 L + 4 Μ∙ V3 L = 3 Μ∙ V2 L + 3 Μ∙ V3 L ή
0,5 Μ∙V2 L = 1 Μ∙V3 L ή

𝑉2
𝑉3

1

2

= 0,5 = 1

Συνεπώς πρέπει να αναμίξει το διάλυμα Δ2 με το διάλυμα Δ3 με αναλογία όγκων 2:1
αντίστοιχα.
γ) Σε 100 mL (ή 0,1 L) του διαλύματος Δ4 ισχύει ότι:
𝑛

𝑐=𝑉=

𝑚
𝑀r

𝑉

ή 𝑚 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑀r = 3

mol
L

g

∙ 0,1 L ∙ 34 mol = 10,2 g.

Συνεπώς το διάλυμα Δ4 έχει περιεκτικότητα 10,2 % w/v σε H2O2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Επειδή η διαλυτότητα του νιτρικού καλίου (ΚΝΟ3) στο νερό σε θερμοκρασία 27 οC
είναι 40 g ΚΝΟ3 σε 100 g νερό συμπεραίνουμε ότι ένα κορεσμένο διάλυμα έχει μάζα:
m(δ/τος) = m(δ/τη) + m(δ.ο) = m(νερού) + m(άλατος) = 40 g + 100 g = 140 g δ/τος. Με
την προσθήκη 60 g νερού το διάλυμα Δ1 που προκύπτει έχει μάζα 200 g.
Στα 200 g διαλύματος Δ1 περιέχονται 40 g ΚΝΟ3
Στα 100 g διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g ΚΝΟ3
200∙x = 100∙40
200∙x = 4000
x = 4000/200
x = 20
Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 20 % w/w σε ΚΝΟ3.
β) Στο διάλυμα Δ2 η ποσότητα του ΚΝΟ3 είναι ίση με: 40 g + 0,4 g = 40,4 g.
Για το ΚΝΟ3 : Mr = Ar(K) + Ar(N) + 3∙Ar(O) = 39 + 14 + 3∙16 = 39 + 14 + 48 = 101.
n=

𝑚
𝑀r

=

40,4 g
101

g
mol

= 0,4 mol
𝑛

Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 = 𝑉 =

0,4 mol
400
1000

L

=

0,4 mol
0,4 L

=1

mol
L

ή c = 1 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 1 Μ σε ΚΝΟ3.
γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ2 και Δ3 για την ποσότητα της διαλυμένης
ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + n3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
1 Μ∙ V2 L + 0,2 Μ∙ V3 L = 0,4 Μ∙( V2 L + V3 L) ή 1 Μ∙ V2 L + 0,2 Μ∙ V3 L = 0,4 Μ∙ V2 L + 0,4
𝑉

0,2

1

Μ∙ V3 L) ή 0,6 Μ∙V2 L = 0,2 Μ∙V3 L ή 𝑉2 = 0,6 = 3
3

Συνεπώς πρέπει η ομάδα να αναμίξει το διάλυμα Δ2 με το διάλυμα Δ3 με αναλογία
όγκων 1:3 αντίστοιχα.
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Ενδεικτική επίλυση
α)

m(δ/τος) = 272 g – 122 g = 150 g διαλύματος.
m(διαλυμένης ουσίας) = 222 g – 122 g = 100 g ΝΗ4ΝΟ3
m(δ/τος) = m(δ/τη) + m(δ.ο) ή m(δ/τη) = m(δ/τος) – m(δ.ο) =
= 272 g – 222 g = 50 g νερό.
Στα 50 g νερού ήταν διαλυμένα 100 g NH4NO3
Στα 100 g νερού μπορούν να διαλυθούν μέχρι x; g NH4NO3
50∙x = 100∙100
50∙x = 10000
x = 10000/50
x = 200

Συνεπώς η διαλυτότητα του NH4NO3 στο νερό στους 23 oC είναι 200 g NH4NO3 σε 100 g
H2O.
β) Για το NH4NO3: Mr = 2∙Ar(Ν) + 4∙Ar(Η) + 3∙Ar(O) = 28 + 4 + 3∙16 = 28 + 4 + 48 = 80.
n=

𝑚
𝑀r

=

20 g
80

g
mol

= 0,25 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,25 mol
250
1000

L

=

0,25 mol
0,25 L

=1

mol
L

ή c = 1 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 1 Μ σε NH4NO3.
γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει
ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ή cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2) = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

1 Μ ∙ 250 ∙10−3 L + 2 Μ ∙ 250 ∙10−3 L
250 ∙10−3

L + 250 ∙10−3

L

=

3 Μ ∙250 ∙10−3 L
500∙10−3 L

Συνεπώς η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι 1,5 Μ σε NH4NO3.
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= 1,5 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α)

Στα 250 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 8 g Fe2(SO4)3
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g Fe2(SO4)3
250∙x = 100∙8
250∙x = 800
x=

800
250

x = 3,2
Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 3,2 % w/v σε Fe2(SO4)3.
Για το Fe2(SO4)3:
Mr = 2∙Ar(Fe) + 3∙Ar(S) + 12∙Ar(O) = 2∙56 +3∙32 + 12∙16 = 112 + 96 + 192 = 400.
n=

𝑚
𝑀r

=

8g
400

g
mol

= 0,02 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,02 mol
250
1000

L

=

0,02 mol
0,25 L

= 0,08

mol
L

ή c = 0,08 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του Δ1 είναι 0,08 Μ σε Fe2(SO4)3.
β) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει
ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ή cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2) = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

0,08 Μ ∙ 250 ∙10−3 L + 0,12 Μ ∙ 250 ∙10−3 L
250 ∙10−3

L + 250 ∙10−3

L

=

0,2 Μ ∙250 ∙10−3 L
500∙10−3 L

= 0,1 Μ.

Συνεπώς η συγκέντρωση του Δ3 είναι 0,1 Μ σε Fe2(SO4)3.
γ) Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει
σταθερή, έχουμε ότι: n3 = n4 ή c3∙V3 = c4∙V4 ή c3∙V3 = c4∙(V3 + Vνερού) ή
0,1∙0,2 = 0,02∙(0,2 + Vνερού) V4 ή 1 = 0,2 + Vνερού ή Vνερού = 0,8 L.
Οπότε πρέπει η ομάδα των μαθητών να προσθέσει 800 mL νερό στο Δ3 για να προκύψει
διάλυμα Δ4 με συγκέντρωση 0,02 M σε Fe2(SO4)3..
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Ενδεικτική επίλυση
α)

m(δ/τος) = 245 g – 145 g = 100 g διαλύματος.
m(διαλυμένης ουσίας) = 245 g – 195 g = 50 g NaOH
m(δ/τος) = m(δ/τη) + m(δ.ο) ή
m(δ/τη) = m(δ/τος) – m(δ.ο) = 100 g – 50 g = 50 g νερό.
Στα 50 g νερού ήταν διαλυμένα 50 g NaOH
Στα 100 g νερού μπορούν να διαλυθούν μέχρι x; g NaOH
50∙x = 50∙100
50∙x = 5000
x=

5000
50

x = 100
Συνεπώς η διαλυτότητα του NaOH στο νερό στους 25 oC είναι 100 g NaOH σε 100 g H2O.
β) Για το NaOH: Mr = Ar(Νa) + Ar(O) + Ar(H) = 23 + 16 + 1 = 40.
n=

𝑚
𝑀r

=

20 g
40

g
mol

= 0,5 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,5 mol
250
1000

L

=

0,5 mol
0,25 L

=2

mol
L

ή c = 2 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του Δ1 είναι 2 Μ σε NaOH.
γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 για την παρασκευή του διαλύματος
Δ3 για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ή cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2) = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

2 Μ ∙ 250 ∙10−3 L + 0,2 Μ ∙ 250 ∙10−3 L
250 ∙10−3 L + 250 ∙10−3 L

Συνεπώς η συγκέντρωση του Δ3 είναι 1,1 Μ σε NaOH.
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=

2,2 Μ ∙250 ∙10−3 L
500∙10−3 L

= 1,1 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α)

Στα 250 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 40 g NaOH
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g NaOH
250∙x = 100∙40
250∙x = 4000
x=

4000
250

x = 16.
i) Συνεπώς στο διάλυμα Δ1 περιέχονται 16 g NaOH και έχει περιεκτικότητα 16 % w/v
σε NaOH.
ii) Για το NaOH : Mr = Ar(Na) + Ar(Ο) + Ar(Η) = 23 + 16 + 1 = 40.
n=

𝑚
𝑀r

=

40 g
40

g
mol

= 1 mol
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

1 mol
250
1000

L

=

1 mol
0,25 L

=4

mol
L

ή c = 4 M.

Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 4 Μ σε NaOH.
β) Έστω ότι αναμειγνύουμε V1 L του διαλύματος Δ1 και V2 L του διαλύματος Δ2. Κατά
την ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ή cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2) = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή
4 Μ∙ V1 L + 1 Μ∙ V2 L = 2 Μ∙( V1 L + V2 L) ή 4 Μ∙ V1 L + 1 Μ∙ V2 L = 2 Μ∙ V1 L + 2 Μ∙ V2 L ή
2 Μ∙V1 L = 1 Μ∙V2 L ή

𝑉1
𝑉2

1

=2

Συνεπώς πρέπει να αναμείξει το διάλυμα Δ1 με το διάλυμα Δ2 με αναλογία όγκων 1:2
αντίστοιχα για να παρασκευάσει διάλυμα Δ3 με συγκέντρωση 4 Μ σε NaOH.
γ) Κατά τη συμπύκνωση με απομάκρυνση διαλύτη η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας
παραμένει σταθερή. Οπότε ισχύει ότι:
n3 = n4 ή c3∙V3 = c4∙V4 ή c3∙V3 = c4∙(V3 – Vνερού) ή
2 Μ∙0,2 L = 4 M∙(0,2 L – Vνερού) ή 0,4 Μ∙L = 0,8 Μ∙L – 4 M∙Vνερού ή
4 M∙Vνερού = 0,4 Μ∙L ή Vνερού =

0,4
4

L= 0,1 L.

Οπότε πρέπει να απομακρυνθούν με εξάτμιση 0,1 L νερό (ή 100 mL) από το διάλυμα
Δ3 για να προκύψει διάλυμα Δ4 με συγκέντρωση ίση με αυτή του Δ1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Επειδή η διαλυτότητα του νιτρικού καλίου (ΚΝΟ3) στο νερό σε θερμοκρασία 27 οC
είναι 40 g ΚΝΟ3 σε 100 g νερό, συμπεραίνουμε ότι ένα κορεσμένο διάλυμα, στο οποίο
η μάζα της διαλυμένης ουσίας είναι 40 g, έχει μάζα: m(δ/τος) = m(δ/τη) + m(δ.ο) =
m(νερού) + m(ΚΝΟ3) = 40 g + 100 g = 140 g δ/τος.
Στα 140 g διαλύματος Δ1 περιέχονται 40 g ΚΝΟ3
Στα 280 g διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g ΚΝΟ3
140∙x = 280∙40
140∙x = 11200
x=

11200
140

x = 80
Συνεπώς σε 280 g κορεσμένου διαλύματος ΚΝΟ3 Δ1 θερμοκρασίας 27 οC περιέχονται
80 g ΚΝΟ3.
β) Στο διάλυμα Δ2 η ποσότητα του ΚΝΟ3 είναι ίση με: 80 g + 21 g = 101 g.
Για το ΚΝΟ3 : Mr = Ar(K) + Ar(N) + 3∙Ar(O) = 39 + 14 + 3∙16 = 39 + 14 + 48 = 101.
n=

𝑚
𝑀r

=

101 g
101

g
mol

= 1 mol
𝑛

Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 = 𝑉 =

1 mol
500
1000

L

=

1 mol
0,5 L

=2

mol
L

ή c = 2 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 2 Μ σε ΚΝΟ3.
γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ2 και Δ3 και την παρασκευή του διαλύματος Δ4
για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + n3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
2 Μ∙V2 L + 0,5 Μ∙0,2 L = 1 Μ∙( V2 L + 0,2 L) ή 2 Μ∙V2 L + 0,1 Μ∙ L = 1 Μ∙V2 L + 0,2 Μ∙ L ή
V2 = 0,1 L ή 100 mL.
Συνεπώς η ομάδα των μαθητών χρησιμοποίησε 100 mL από το διάλυμα Δ2 για να
παρασκευάσει το διάλυμα Δ4 με συγκέντρωση 1 Μ σε ΚΝΟ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α)

m(δ/τος) = 236,5 g – 144 g = 92,5 g διαλύματος.
m(διαλυμένης ουσίας) = 186,5 g – 144 g = 42,5 g ΝaΝΟ3
m(δ/τος) = m(δ/τη) + m(δ.ο) ή m(δ/τη) = m(δ/τος) – m(δ.ο) =
92,5 g – 42,5 g = 50 g νερό.
Στα 50 g νερού είναι διαλυμένα 42,5 g NaNO3
Στα 100 g νερού μπορούν να διαλυθούν μέχρι x; g NaNO3
50∙x = 100∙42,5
50∙x = 4250
x=

4250
50

x = 85
Συνεπώς η διαλυτότητα του NaNO3 στο νερό στους 17 oC είναι 85 g NaNO3 σε 100 g H2O.
β) Για το NaNO3: Mr = Ar(Νa) + Ar(N) + 3∙Ar(O) = 23 + 14 + 3∙16 = 23 + 14 + 48 = 85.
n=

𝑚
𝑀r

=

17 g
85

g
mol

= 0,2 mol
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,2 mol
250
1000

L

=

0,2 mol
0,25 L

= 0,8

mol
L

ή c = 0,8 M.

Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,8 Μ σε NaNO3.
γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3
για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ή cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2) = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

0,8 Μ ∙ 50 ∙10−3 L + 0,2 Μ ∙ 450 ∙10−3 L
50 ∙10−3

L + 450 ∙10−3

L

=

130 Μ ∙10−3 L
500∙10−3 L

Συνεπώς το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,26 Μ σε NaNO3.
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= 0,26 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α)
i)

Στα 250 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 15,8 g KMnO4
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g KMnO4
250∙x = 100∙15,8
250∙x = 1580
x=

1580
250

x = 6,32
Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 6,32 % w/v σε KMnO4.
ii) Για το KMnO4:
Mr = Ar(K) + Ar(Mn) + 4∙Ar(O) = 39 + 55 + 4∙16 = 39 + 55 + 64 = 158.
n=

𝑚
𝑀r

=

15,8 g
158

g
mol

= 0,1 mol
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,1 mol
250
1000

L

=

0,1 mol
0,25 L

= 0,4

mol
L

ή c = 0,4 M.

Συνεπώς το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,4 Μ σε KMnO4.
β) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος
Δ3 για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ή cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2) = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ή
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

0,4 Μ ∙ 250 ∙10−3 L + 0,2 Μ ∙ 250 ∙10−3 L
250 ∙10−3 L + 250 ∙10−3 L

=

0,6 Μ ∙250 ∙10−3 L
500∙10−3 L

= 0,3 Μ.

Συνεπώς το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,3 Μ σε KMnO4.
γ) Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει
σταθερή, έχουμε ότι: n3 = n4 ή c3∙V3 = c4∙V4 ή c3∙V3 = c4∙(V3 + Vνερού) ή
0,3 Μ∙0,1 L = 0,1 M∙(0,1 L + Vνερού) ή 0,3 L = 0,1 L + Vνερού ή Vνερού = 0,2 L.
Οπότε πρέπει η ομάδα των μαθητών να προσθέσει 200 mL νερό στο διάλυμα Δ3 για να
προκύψει διάλυμα Δ4 με συγκέντρωση 0,1 M σε KMnO4.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 17 g Η2O2. Ο όγκος του αραιωμένου διαλύματος
Δ2 υπολογίζεται από τη σχέση:
V(Δ2) = V(Δ1) + V(H2O) = 100 mL + 100 mL = 200 mL διαλύματος Δ2.
Επειδή με την προσθήκη του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή
ισχύει ότι:
Στα 200 mL διαλύματος Δ2 περιέχονται 17 g Η2O2
Στα 100 mL διαλύματος Δ2 περιέχονται x; g Η2O2
200∙x = 100∙17
200∙x = 1700
x = 1700/200
x = 8,5
i) Συνεπώς η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 είναι 8,5 % w/v σε Η2O2.
ii) Για το Η2O2. : Mr = 2∙Ar(Η) + 2∙Ar(O) = 2∙1 + 2∙16 = 2 + 32 = 34.
𝑚

n=

𝑀r

=

17 g
34

g
mol

= 0,5 mol
𝑛

Για το διάλυμα: 𝑐 = 𝑉 =

0,5 mol
200
1000

L

=

0,5 mol
0,2 L

= 2,5

mol
L

ή c = 2,5 M.

Συνεπώς η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 2,5 Μ σε Η2O2.
β) Έστω ότι αναμιγνύουμε V2 L του διαλύματος Δ2 και V3 L του διαλύματος Δ3. Κατά την
ανάμειξη των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ2 + nΔ3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3) = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ή
2,5 Μ∙ V2 L + 4 Μ∙ V3 L = 3 Μ∙( V2 L + V3 L) ή 2,5 Μ∙ V2 L + 4 Μ∙ V3 L = 3 Μ∙ V2 L + 3 Μ∙ V3 L ή
0,5 Μ∙V2 L = 1 Μ∙V3 L ή

𝑉2
𝑉3

1

2

= 0,5 = 1

Συνεπώς πρέπει να αναμίξει το διάλυμα Δ2 με το διάλυμα Δ3 με αναλογία όγκων 2:1
αντίστοιχα.
γ) Σε 100 mL (ή 0,1 L) του διαλύματος Δ4 ισχύει ότι:
𝑛

𝑐=𝑉=

𝑚
𝑀r

𝑉

ή 𝑚 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑀r = 3

mol
L

g

∙ 0,1 L ∙ 34 mol = 10,2 g.

Συνεπώς το διάλυμα Δ4 έχει περιεκτικότητα 10,2 % w/v σε H2O2.

281 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) Η % v/v περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο προκύπτει από την
αφαίρεση: 100 % - 80 % = 20 %. Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 20 % v/v O2 οπότε για τον
υπολογισμό του όγκου του οξυγόνου έχουμε:
Στα 100 L
Στα 112 L

ατμ. αέρα περιέχονται 20 L οξυγόνο
"
x L οξυγόνο

Τα ποσά είναι ανάλογα οπότε:
100 L 20 L
=
⇒ x = 22,4
112 L
xL
Άρα ο όγκος του Ο2 που περιέχεται στο δοχείο είναι 22,4 L.
β)
i) Δεδομένου ότι ο γραμμομοριακός όγκος των αερίων σε STP συνθήκες είναι 22,4 L έχουμε:
nΟ2 =

V
22,4
=
mol = 1 mol
Vm 22,4

Η σχετική μοριακή μάζα του Ο2 είναι: Mr(Ο2) = 2∙Ar(O) = 2∙16 = 32.
Επομένως το 1 mol Ο2 που περιέχεται στο δοχείο έχει μάζα m 1 = 1∙32 g = 32 g
Το άζωτο (N2) έχει όγκο: V’= 112 L - 22,4 L = 89,6 L, οπότε σε STP συνθήκες έχουμε:
n Ν2 =

V′ 89,6
=
mol = 4 mol
Vm 22,4

Η σχετική μοριακή μάζα του είναι: Mr(Ν2) =2∙Ar(Ν) = 2∙14 = 28.
Επομένως τα 4 mol Ν2 που περιέχονται στο δοχείο έχουν μάζα m2 = 4∙28 g = 112 g.
Άρα η συνολική μάζα του ατμοσφαιρικού αέρα στο δοχείο είναι: 32 g + 112 g = 144 g.
ii) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας (% w/w) του αέρα σε οξυγόνο έχουμε:
Στα 144 g
Στα 100 g

ατμ. αέρα περιέχονται 32 g οξυγόνο
"
y g οξυγόνο

Τα ποσά είναι ανάλογα οπότε:
144 g 32 g
=
⇒ y ≈ 22
100 g
yL
Άρα η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο είναι 22 % w/w.
γ) Η ποσότητα του οξυγόνου παραμένει σταθερή δηλαδή 1 mol , ενώ ο όγκος του δοχείου
έχει γίνει 500 L. Η τιμή της συγκέντρωσης c του οξυγόνου θα είναι:
c=

nΟ2
Vδοχείου

=

1 mol
= 0,002 M.
500 L
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Άρα η συγκέντρωση του οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα του συγκεκριμένου δοχείου στις
συγκεκριμένες συνθήκες είναι 0,002 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η σχετική μοριακή μάζα του Cl2 είναι: Μr(Cl2) = 2∙Αr(Cl) = 2∙35,5 = 71 άρα η μάζα ενός
mol Cl2 είναι: Μ=71

.

Προσδιορίζουμε πόσα mol (

) χλωρίου είναι τα 0,71 g χλωρίου:

Το χλώριο που περιέχεται είναι 0,01 mol.
Η συγκέντρωση c1 του χλωρίου θα έχει τιμή:

Η συγκέντρωση του κορεσμένου διαλύματος χλωρίου στους 30 οC και σε πίεση 1 atm είναι
0,1 Μ.
β) Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V2 = 400 mL = 0,4 L. Για την αραίωση ισχύει:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε χλώριο είναι 0,05 Μ.
γ) Αφού τα 100 mL του κορεσμένου διαλύματος περιέχουν 0,71 g Cl2 τα 200 mL θα
περιέχουν 2∙0,71 g = 1,42 g Cl2. Αυτή η ποσότητα θα υπάρχει και στο αραιωμένο διάλυμα
των 400 mL. Επομένως για την εύρεση της περιεκτικότητας ισχύει:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

χλώριο
χλώριο

Τα ποσά είναι ανάλογα οπότε:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 σε χλώριο είναι: 0,355 % w/v.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η διαλυμένη ποσότητα σε mol του υδροχλωρίου όγκου V=2,24 L σε STP είναι:

Η συγκέντρωση c1 του υδροχλωρίου στο διάλυμα Δ1 όγκου V1= 2 L είναι:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε HCl είναι 0,05 Μ.
β) Η σχετική μοριακή μάζα του HCl είναι: Μr(HCl) = Αr (H) + Αr (Cl) = 1 + 35,5 = 36,5. Άρα για
το HCl ισχύει Μ=36,5
Επομένως η μάζα (m) του διαλυμένου υδροχλωρίου στο διάλυμα Δ1 με δεδομένο ότι είναι
nHCl = 0,1 mol θα είναι:

Στο διάλυμα Δ1 περιέχονται 3,65 g HCl. Η περιεκτικότητα % w/v σε HCl του διαλύματος Δ1
είναι:
Στα
Στα

διαλύματος περιέχονται

Τα ποσά είναι ανάλογα οπότε:

Άρα η περιεκτικότητα σε HCl του διαλύματος Δ1 είναι: 0,1825 % w/v.
γ) Το μέρος του αρχικού διαλύματος που θα αραιωθεί έχει όγκο

= 400 mL = 0,4 L και

συγκέντρωση c1 = 0,05 Μ. Το τελικό διάλυμα που θα προκύψει με την αραίωση (διάλυμα
Δ2) έχει όγκο 2 L, και συγκέντρωση c2. Για την αραίωση ισχύει:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 σε HCl είναι 0,01 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η ποσότητα του NaF στο κάθε σωληνάριο οδοντόκρεμας είναι:
Στα 100 g
Στα 50 g

οδοντόκρεμας περιέχονται 0,3 g NaF
"
x g NaF

Τα ποσά είναι ανάλογα οπότε:
100 g 0,3 g
=
⇒ x = 0,15
50 g
xg
Άρα το κάθε σωληνάριο οδοντόκρεμας περιέχει 0,15 g NaF.
β) Αρχικά υπολογίζουμε τα συνολικά mol NaF που περιέχονται στο διάλυμα Δ1, το οποίο έχει
συγκέντρωση c = 1 Μ και όγκο V = 10 L.
n
c = ⟹ n = c ∙ V ⟹ n = 1 Μ ∙ 10 L ⟹ n = 10 mol
V
Άρα περιέχονται 10 mol NaF.
Η σχετική μοριακή μάζα του NaF είναι: Μr(NaF) = Αr(Na) + Αr(F) = 23 + 19 = 42 άρα για το
NaF η μάζα ανά mol είναι Μ=42

g

.

mol

Επομένως η μάζα m των 10 mol NaF που απαιτήθηκαν είναι:
m
n = ⟹ m = n ∙ M ⟹ m = 10 ∙ 42 g = 420 g
M
Για την παρασκευή του διαλύματος Δ1 η χημικός χρειάζεται 420 g NaF.
γ) Κάθε συσκευασία οδοντόπαστας περιέχει 0,15 g NaF, ενώ η συνολική ποσότητα που
μπήκε στο δοχείο παρασκευής οδοντόπαστας είναι 420 g. Οπότε το σύνολο των
συσκευασιών (σωληναρίων) που θα παραχθούν είναι:
y=

420 g
= 2800 σωληνάρια
g
0,15
σωληνάριο

Άρα θα παραχθούν 2800 σωληνάρια οδοντόπαστας.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να προσδιορίσουν την ποσότητα στερεού NaOH που
πρέπει να υπάρχει στο διάλυμα.
Αρχικά πρέπει να υπολογίσουν τα mol NaOH που περιέχονται στα

400 mL = 0,4 L

διαλύματος 1 Μ.

Μετά πρέπει να μετατρέψουν τα mol σε g.
Η σχετική μοριακή μάζα του NaOH είναι: Μr(NaOH) = Αr(Na) + Αr(O) + Αr(H) = 23 + 16 + 1 =
40. Άρα η μάζα ανά mol του NaOH είναι Μ=40

.

Επομένως η μάζα του των n = 0,4 mol NaOH που υπάρχουν στο διάλυμα είναι:

Η διαδικασία παρασκευής είναι η εξής: Ζυγίζουμε μέσα στο ποτήρι ζέσεως στον ζυγό 16 g
NaOH. Διαλύουμε πλήρως την ποσότητα NaOH σε ποσότητα νερού, μικρότερη των 400 mL.
Εισάγουμε το διάλυμα στην ογκομετρική φιάλη των 400 mL και συμπληρώνουμε μέχρι την
χαραγή της με νερό. Πωματίζουμε την φιάλη και αναδεύουμε καλά.
β) Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του Δ2, από τον τύπο της αραίωσης έχουμε:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 σε NaOH είναι 0,4 Μ.
γ) Αφού τα 400 mL του διαλύματος Δ1 περιέχουν 16 g NaOH τα 200 mL θα περιέχουν 8 g
NaOH. Στην ποσότητα αυτή προστίθενται 2 g επιπλέον, άρα το διάλυμα Δ3 θα περιέχει 8 g +
2 g = 10 g NaOH. Άρα η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ3 σε NaOH είναι:
Στα
Στα

διαλύματος περιέχονται

Τα ποσά είναι ανάλογα οπότε:

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3 σε NaOH είναι: 5 % w/v.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό της ποσότητας του διαλυμένου Η2SO4 στα 400 mL του διαλύματος
Δ1 έχουμε:
τα
τα

διαλύματος πε ιέχονται

Η διαλυμένη ποσότητα Η2SO4 στα 400 mL του διαλύματος Δ1 είναι 117,6 g.
β) Όγκος V = 100 mL = 0,1 L του διαλύματος Δ1 έχει μάζα m και πυκνότητα

=1,225

και

πε ιέχει 29,4 g Η2SO4. Για την εύ εση της μάζας m του διαλύματος έχουμε:

Ά α η μάζα των 100 mL διαλύματος Δ1 είναι 122,5 g. Για την εύ εση της πε ιεκτικότητας %
w/w έχουμε:
τα
τα

διαλύματος πε ιέχονται

Ά α η πε ιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 24 % w/w σε Η2SO4.
γ) Μr (Η2SO4) = 2∙1+ 32 + 4∙16 = 98. Οπότε έχουμε μάζα ανά mol: Μ=98
ε όγκο V = 0,1 L του διαλύματος πε ιέχονται m = 29,4 g Η2SO4 τα οποία αντιστοιχούν σε
mol:

Η συγκέντ ωση c του διαλύματος έχει τιμή:
Μ
Η συγκέντ ωση του διαλύματος Δ1 σε Η2SO4 είναι 3 Μ.
δ) Έστω V1 ο όγκος από το διάλυμα Δ1 που απαιτήθηκε. Γνω ίζουμε ότι, η συγκέντ ωση
του Δ1 είναι c1 = 3 M, η συγκέντ ωση του Δ2 είναι c2 = 0,25 Μ και ο όγκος του διαλύματος
Δ2 είναι V2 = 600 mL. Για την α αίωση ισχύει η σχέση:
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Ά α απαιτούνται 50 mL διαλύματος Δ1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας % w/v του διαλύματος Δ1 σε KI έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι: 8,3 % w/v σε

.

β) Μr(KI) = 39 + 127 = 166. Οπότε έχουμε μάζα ανά mol: Μ=166
ε 200 mL = 0,2 L η διαλυμένη ποσότητα

διαλύματος είναι σε mol:

Η συγκέντρωση c1 του διαλύματος σε KI είναι:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0, 5 Μ σε KI.
γ) Προσδιορίζουμε αρχικά τον όγκο V2 του διαλύματος Δ2 που έχει συγκέντρωση c2 = 0,25
M και περιέχει n2 = 0,2 mol

:

Το διάλυμα Δ2 έχει όγκο V2 = 0,8 L.
Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V1 = 0,2 L και συγκέντρωση c1 = 0,5 Μ. Το τελικό διάλυμα Δ3 θα
έχει όγκο V3 = V1 + V2 = (0,2 + 0,8) L = 1 L και συγκέντρωση c3. Για την ανάμειξη διαλυμάτων
ισχύει:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 σε KI είναι 0,3 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό των g ΗΝΟ3 που περιέχονται σε 400 mL του διαλύματος Δ1 έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Άρα περιέχονται 252 g ΗΝΟ3.
β) Η σχετική μοριακή μάζα του ΗΝΟ3 είναι: Μr(ΗΝΟ3) = 1 + 14 + 3∙ 16 = 63. Οπότε έχουμε
μάζα ανά mol: Μ = 63

.

Η διαλυμένη ποσότητα ΗΝΟ3 σε όγκο V = 0,4 L διαλύματος έχει μάζα m = 252 g και τα mol
της είναι:

Η συγκέντρωση c του διαλύματος ΗΝΟ3 έχει τιμή:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 10 Μ σε ΗΝΟ3.
γ) Το τελικό διάλυμα θα έχει όγκο: 400 mL + 600 mL = 1000 mL. Η ποσότητα του ΗΝΟ3 στο
τελικό διάλυμα θα είναι:
τα
τα

διαλύματος Δ περιέχονται

Άρα περιέχονται 300 g ΗΝΟ3 από τα οποία τα 252 g θα προέρχονται από το διάλυμα Δ1 και
τα υπόλοιπα 300 g – 252 g = 48 g προέρχονται από το διάλυμα Δ2. Για τον υπολογισμό της
περιεκτικότητας % w/v του διαλύματος Δ2 έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 είναι 8 % w/v σε ΗΝΟ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό των g ΚΝΟ3 που περιέχονται σε 500 mL του διαλύματος Δ1 έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Κ
Κ

Άρα περιέχονται 101 g KΝΟ3.
β) Η σχετική μοριακή μάζα του KΝΟ3 είναι: Μr (ΗΝΟ3) = 39 + 14 + 3∙ 16 = 101. Οπότε έχουμε
μάζα ανά mol: Μ=101
Η διαλυμένη ποσότητα KΝΟ3 σε όγκο V = 0,5 L διαλύματος έχει μάζα m = 101 g και είναι σε
mol:

Άρα στο διάλυμα Δ1 περιέχεται 1 mol KNO3.
γ) Η ποσότητα σε g του KΝΟ3 που περιέχεται στο διάλυμα Δ2 είναι:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Κ
Κ

Άρα περιέχονται 20 g KΝΟ3.
Με την προσθήκη 40,6 g KΝΟ3 το διάλυμα Δ3 θα έχει συνολική ποσότητα σε KΝΟ3:
mολ = 20 g + 40,6 g = 60,6 g. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε mol:
ολ

Η συγκέντρωση c’ του διαλύματος Δ3 (όγκου V’ = 1 L) σε KΝΟ3 είναι:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 σε KΝΟ3 είναι 0,6 Μ.
δ) Η συγκέντρωση c του διαλύματος Δ1 σε KΝΟ3 έχει τιμή:

Aφού συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 σε KΝΟ3 με βάση τη λύση του γ ερωτήματος είναι
c’ = 0,6 Μ, ισχύει c > c’. υνεπώς, το διάλυμα Δ1 έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση σε KNO3
από το διάλυμα Δ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι ίδια με την περιεκτικότητα των 50 mL του
διαλύματος που λάβαμε, οπότε έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 σε NaOH είναι 10 % w/w.
β) Για την εύρεση της ποσότητας σε g του NaOH που περιέχεται στα 250 mL του αρχικού
διαλύματος έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Άρα περιέχονται 25 g NaOH.
Εναλλακτικά
τα 250 mL διαλύματος θα περιέχεται πενταπλάσια ποσότητα από όση περιέχεται στα 50
mL, δηλαδή 5 x 5 g = 25 g.
Η ποσότητα NaOH στο διάλυμα Δ2 παραμένει 25 g, άρα για την εύρεση της
περιεκτικότητας % w/w έχουμε:
τα
τα

διαλύματος περιέχονται

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 σε NaOH είναι 5 % w/w.
γ) Μr(NaOH) = 23 + 16 +1 = 40. Οπότε έχουμε μάζα ανά mol: Μ=40
Η ποσότητα NaOH στο διάλυμα Δ3 παραμένει 25 g, η οποία σε mol είναι:

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του διαλύματος Δ3 όγκου V = 625 mL = 0,625 L
έχουμε:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 σε NaOH είναι 1 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr (ΝΗ3) = 14 + 3 ⋅ 1 = 17
Τα mol της αμμωνίας που περιέχονται σε 100 mL καθαριστικού είναι ίσα με:

Επομένως
c=

0,4 mol
n
=
= 4M
0,1 L
V

n=

m
6,8
=
mol = 0,4 mol
𝑀𝑀r
17

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος αμμωνίας είναι 4 Μ.
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή διαλύματος Δ2 ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 4 Μ ⋅ 250 mL = 2 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 500 mL

Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 500 mL - 250 mL ⇒ Vνερού = 250 mL
Επομένως θα πρέπει να προστεθούν 250 mL νερού.
γ) Για την ανάμειξη των δύο διαλυμάτων Δ1 και Δ3 και την παρασκευή του τελικού διαλύματος
ισχύει:
c1⋅V1 + c3⋅V3 =cτελ⋅Vτελ ⇒ 4 Μ⋅200 mL + 5 Μ⋅200 mL =cτελ⋅400 mL ⇒ cτελ = 4,5 M
Άρα η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος είναι 4,5 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr (H2SO4) = 2 + 32 + 4⋅16 = 98
Τα mol που περιέχονται στα 100 mL υδατικού διαλύματος H2SO4 βρίσκονται από τη σχέση:
n=

m
4,9
=
mol = 0,05 mol
𝑀𝑀r
98

Επομένως
c=

n
0,05 mol
=
= 0,5 M
V
0,1 L

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,5 Μ.
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή αραιωμένου διαλύματος Δ2 ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,5 Μ ⋅ 50 mL = 0,2 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 125 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 125 mL - 50 mL ⇒ Vνερού = 75 mL
Άρα θα πρέπει να προσθέσει 75 mL νερού στα 50 mL του διαλύματος Δ1.
γ) Για την ανάμειξη των δύο διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του τελικού διαλύματος
Δ3 ισχύει:
c1⋅V1 + c2⋅V2 = c3⋅V3 ⇒ 0,5 Μ⋅50 mL + 0,2 Μ⋅100 mL =c3⋅150 mL ⇒ c3 = 0,3 M
Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 που προκύπτει είναι 0,3 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 5,6 g ΚΟΗ περιέχονται σε 200 mL διαλύματος ΚΟΗ
x; g ΚΟΗ περιέχονται σε 100 mL διαλύματος ΚΟΗ
5,6 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 200 mL ⇒ x = 2,8
Σε 100 mL διαλύματος ΚΟΗ περιέχονται 2,8 g ΚΟΗ. Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1
είναι 2,8 % w/v.
β) Mr (ΚΟΗ) = 39 + 16 + 1 = 56
Τα mol που περιέχονται στα 200 mL υδατικού διαλύματος ΚΟΗ βρίσκονται από τη σχέση:
n=

m
5,6
=
mol = 0,1 mol
𝑀𝑀r
56

Επομένως
c=

n
0,1 mol
=
= 0,5 M
V
0,2 L

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,5 Μ.
γ) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος Δ2
ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,5 Μ ⋅ 200 mL = 0,1 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 1000 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 1000 mL - 200 mL ⇒ Vνερού = 800 mL
Επομένως θα πρέπει να προστεθούν 800 mL νερού σε 200 mL του διαλύματος Δ1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 8,5 g NaNO3 περιέχονται σε 100 mL διαλύματος NaNO3
x; g NaNO3 περιέχονται σε 2000 mL διαλύματος NaNO3
8,5 g ⋅ 2000 mL = x g ⋅ 100 mL ⇒ x = 170
Άρα 170 g NaNO3 περιέχονται σε 2 L διαλύματος Δ1.
β) Mr (NaNO3) = 23 + 14 + 3 ⋅ 16 = 85
Τα mol που περιέχονται στα 100 mL υδατικού διαλύματος NaNO3 βρίσκονται από τη σχέση:
n=

8,5
m
=
mol = 0,1 mol
85
𝑀𝑀r

Επομένως
c=

n
0,1 mol
=
= 1M
0,1 L
V

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 1 Μ.
γ) Για την αραίωση 500 mL του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος
Δ2 ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 1 Μ ⋅ 500 mL = 0,2 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 2500 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 2500 mL - 500 mL ⇒ Vνερού = 2000 mL
Επομένως θα πρέπει να προστεθούν 2000 mL ή 2 L νερού στα 500 mL του διαλύματος Δ1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr (FeCl3) = 56 + 3 ⋅ 35,5 = 162,5
Τα mol του FeCl3 που περιέχονται σε 400 mL διαλύματος είναι ίσα με:

Επομένως
c=

n
0,2 mol
=
= 0,5 M
V
0,4 L

n=

m
32,5
=
mol = 0,2 mol
𝑀𝑀r
162,5

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,5 Μ.
β) Για την αραίωση 200 mL του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή αραιωμένου διαλύματος Δ2
ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,5 Μ ⋅ 200 mL = 0,2 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 500 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 500 mL - 200 mL ⇒ Vνερού = 300 mL
Επομένως θα πρέπει να προστεθούν 300 mL νερού σε 200 mL του διαλύματος Δ1 για να
προκύψει διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,2 Μ .
γ) Για την ανάμειξη 200 mL του διαλύματος Δ1 και 100 mL του διαλύματος Δ2 και την παρασκευή
του διαλύματος Δ3 ισχύει:
c1⋅V1 + c2⋅V2 =c3⋅V3 ⇒ 0,5 Μ⋅200 mL + 0,2 Μ⋅100 mL =c3⋅300 mL ⇒ c3 = 0,4 M
Άρα η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ3 είναι 0,4 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) M r (C 6 H 12 O 6 ) = 6⋅12 + 12⋅1 + 6⋅16 = 180
Τα mol της γλυκόζης που περιέχονται σε 100 mL του διαλύματος Δ1 είναι ίσα με:
n=

Επομένως
c=

n
0,05mol
=
= 0,5 M
V
0,1 L

m
9
=
mol = 0,05 mol
𝑀𝑀r
180

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,5 Μ.
1

β) Έστω V ο αρχικός όγκος του διαλύματος Δ1. Αφού εξατμίστηκε νερό ίσο με το του συνολικού
όγκου του διαλύματος, το διάλυμα που έμεινε είναι ίσο το υπόλοιπο

1
2

2

του συνολικού όγκου,
V

άρα ο τελικός όγκος του διαλύματος που προκύπτει για το διάλυμα Δ2 θα είναι .
Για την συμπύκνωση του διαλύματος Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ2 ισχύει:
c 1 ⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,5 Μ ⋅ V mL = c2⋅

V
2

2

⇒ c2 = 1 M

Επομένως η συγκέντρωση του συμπυκνωμένου διαλύματος Δ2 είναι 1 Μ.
γ) 50 g γλυκόζης περιέχονται σε 1000 mL διαλύματος Δ3
x; g γλυκόζης περιέχονται σε 100 mL διαλύματος Δ3
50 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 1000 mL ⇒ x = 5
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3 είναι 5 % w/v.
Επομένως η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι μεγαλύτερη από αυτή του διαλύματος Δ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr (HBr) = 1 + 80 = 81
Τα mol του HBr που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος Δ1 είναι ίσα με:

Επομένως
c=

n=

n
0,01 mol
=
= 0,1 M
V
0,1 L

m
0,81
=
mol = 0,01 mol
𝑀𝑀r
81

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,1 Μ.
β) Ο όγκος του αραιωμένου διαλύματος Δ2 θα είναι: 100 + 900 = 1000 mL.
Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 για να προκύψει αραιωμένο διάλυμα Δ2 ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,1 Μ ⋅ 100 mL = c2 ⋅ 1000 mL ⇒ c2 = 0,01 M
Επομένως η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Δ2 είναι 0,01 Μ.
γ) Για την ανάμειξη 100 mL του διαλύματος Δ1 με 200 mL του διαλύματος Δ2 και την παρασκευή
του τελικού διαλύματος Δ3 ισχύει:
c1⋅V1 + c2⋅V2 =c3⋅V3 ⇒ 0,1 Μ⋅100 mL + 0,01 Μ⋅200 mL =c3⋅300 mL ⇒ c3 = 0,04 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι 0,04 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol του ΚΙ που περιέχονται στα 200 mL διαλύματος Δ1 0,3Μ είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,3 M ∙ 0,2 L ⇒ n = 0,06 mol
Η μάζα του ΚΙ βρίσκεται από τη σχέση:

Mr (ΚΙ) = 39 + 127 = 166

n=

Άρα m = n⋅Mr ⇒ m = 0,06⋅166 g ⇒ m = 9,96 g

m
𝑀𝑀r

Επομένως σε 200 mL του διαλύματος Δ1 περιέχονται 9,96 g ΚΙ.
β) Ο όγκος του διαλύματος Δ2 θα είναι V2 = V1 + Vνερού = 100 mL + 200 mL ⇒ V2 = 300 mL
Για την αραίωση 100 mL του διαλύματος Δ1 για να προκύψουν 300 mL αραιωμένο διάλυμα Δ2
ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,3 Μ ⋅ 100 mL = c2 ⋅ 300 mL ⇒ c2 = 0,1 M
Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 0,1 M.
γ) Για την ανάμειξη 100 mL του διαλύματος Δ1 και 300 mL του διαλύματος Δ2 ώστε να προκύψει
διάλυμα Δ3 ισχύει:
c1⋅V1 + c2⋅V2 =c3⋅V3 ⇒ 0,3 Μ⋅100 mL + 0,1 Μ⋅300 mL =c3⋅400 mL ⇒ c3 = 0,15 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι 0,15 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Mr Ca(ΟΗ)2 = 40 + 2⋅16 + 2⋅1 = 74
Τα mol του Ca(ΟΗ)2 που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος Δ1 είναι ίσα με:

Επομένως
c=

n=

n
0,001 mol
=
= 0,01 M
V
0,1 L

m
0,074
=
mol = 0,001 mol
𝑀𝑀r
74

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,01 Μ.
β) Για την αραίωση του διαλύματος Δ1 έτσι ώστε να προκύψουν 250 mL αραιωμένου διαλύματος
Δ2 ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,01 Μ ⋅ V = 0,001 M ⋅ 250 mL ⇒ V = 25 mL

Επομένως θα πρέπει να αραιωθούν με νερό 25 mL διαλύματος Δ1 για να προκύψουν 250 mL
διαλύματος Δ2 0,001 Μ.
γ) Για την ανάμειξη 50 mL του διαλύματος Δ1 και 100 mL του διαλύματος Δ2 για να προκύψει
διάλυμα Δ3 ισχύει:
c1⋅V1 + c2⋅V2 =c3⋅V3 ⇒ 0,01 Μ⋅50 mL + 0,001 Μ⋅100 mL =c3⋅150 mL ⇒ c3 = 0,004 M
Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι 0,004 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol του MgCl 2 που περιέχονται στα 200 mL του θαλασσινού νερού συγκέντρωσης 0,05 Μ
σε MgCl 2 είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,05 M ∙ 0,2 L ⇒ n = 0,01 mol
Η μάζα του MgCl 2 βρίσκεται από τη σχέση:

M r (MgCl 2 ) = 24 + 71 = 95

n=

Άρα m = n⋅M r ⇒ m = 0,01⋅95 g ⇒ m = 0,95 g

m
𝑀𝑀r

Επομένως σε 200 mL θαλασσινού νερού περιέχονται 0,95 g MgCl 2 .
β) 0,95 g MgCl 2 περιέχονται σε 200 mL θαλασσινού νερού
x; g MgCl 2 περιέχονται σε 100 mL θαλασσινού νερού
0,95 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 200 mL ⇒ x = 0,475
Άρα η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού σε MgCl 2 είναι 0,475 % w/v.
γ) Για την αραίωση 100 mL θαλασσινού νερού για να προκύψει αραιωμένο διάλυμα
συγκέντρωσης 0,02 Μ ισχύει:
c 1 ⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,05 Μ ⋅ 100 mL = 0,02 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 250 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 250 mL - 100 mL ⇒ Vνερού = 150 mL
Άρα θα πρέπει να προστεθούν 150 mL νερού σε 100 mL θαλασσινού νερού για να προκύψει
αραιωμένο διάλυμα 250 mL συγκέντρωσης 0,02 Μ σε MgCl2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 0,196 g H3PO4 περιέχονται σε 1000 mL αναψυκτικού
x; g H3PO4 περιέχονται σε 100 mL αναψυκτικού
0,196 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 1000 mL ⇒ x = 0,0196
Άρα η περιεκτικότητα του H3PO4 στο αναψυκτικό είναι 0,0196 %w/v.
β) Mr (H3PO4) = 3×1 + 1⋅31 + 4⋅16= 98
Τα mol H3PO4 που περιέχονται σε 1L του αναψυκτικού είναι ίσα με:

Επομένως
c=

n=

0,002mol
n
=
= 0,002 M
1L
V

m
0,196
=
mol = 0,002 mol
𝑀𝑀r
98

Επομένως η συγκέντρωση του αναψυκτικού σε H3PO4 είναι 0,002 Μ.
γ) Για την αραίωση με νερό του αναψυκτικού όγκου 170 mL σε 200 mL ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 0,002 Μ ⋅ 170 mL = c2 ⋅ 200 mL ⇒ c2 = 0,0017 M
Επομένως η νέα συγκέντρωση του αραιωμένου αναψυκτικού σε H3PO4 είναι 0,0017 M.

304 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) 12 g ΝΗ4ΝΟ3 περιέχονται σε 60 mL διαλύματος
x; g ΝΗ4ΝΟ3 περιέχονται σε 100 mL διαλύματος
12 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 60 mL ⇒ x = 20
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος του επιθέματος Α είναι 20 % w/v σε ΝΗ4ΝΟ3.
β) Mr (ΝΗ4ΝΟ3) = 4⋅1 + 2⋅14 + 3⋅16= 80
Τα mol ΝΗ4ΝΟ3 που περιέχονται σε 60 mL του επιθέματος Α είναι ίσα με:
n=

Επομένως
c=

0,15 mol
n
=
= 2,5 M
0,06 L
V

m
12
=
mol = 0,15 mol
𝑀𝑀r
80

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος του επιθέματος Α είναι 2,5 Μ σε ΝΗ4ΝΟ3.
γ) Για να βρούμε ποιο από τα δύο επιθέματα είναι πιο αποτελεσματικό, θα πρέπει να
συγκρίνουμε τις δύο περιεκτικότητες. Για το πρώτο επίθεμα Α η περιεκτικότητα υπολογίστηκε
ίση με 20 % w/v. Για το επίθεμα Β έχουμε:
45 g ΝΗ4ΝΟ3 περιέχονται σε 90 mL διαλύματος
x; g ΝΗ4ΝΟ3 περιέχονται σε 100 mL διαλύματος
45 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 90 mL ⇒ x = 50
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος ΝΗ4ΝΟ3 στο δεύτερο επίθεμα Β είναι 50 % w/v.

Επομένως το επίθεμα Β έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ΝΗ4ΝΟ3 και άρα έχει τη μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 1,11 g CaCl2 περιέχονται σε 10 L ή 10000 mL γάλακτος
x; g CaCl2 περιέχονται σε 100 mL γάλακτος
1,11 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 10000 mL ⇒ x = 0,0111
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 0,0111 % w/v σε CaCl2.
β) Mr (CaCl2) = 1⋅40 + 2⋅35,5 = 111
Τα mol CaCl2 που περιέχονται σε 10 L γάλακτος είναι ίσα με:
n=

Επομένως
c=

n
0,01 mol
=
= 0,001 M
V
10 L

m
1,11
=
mol = 0,01 mol
𝑀𝑀r
111

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,001 Μ σε CaCl2.

γ) 3 g CaCl2 περιέχονται σε 20 L ή 20000 mL γάλακτος
x; g CaCl2 περιέχονται σε 100 mL γάλακτος
3 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 20000 mL ⇒ x = 0,015
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2 είναι 0,015 % w/v σε CaCl2.
Επομένως, επειδή αυτή η τιμή δεν υπερβαίνει το 0,02% w/v, η κατανάλωση του τυριού με την
προσθήκη 3 g CaCl2 είναι ασφαλής.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 139 g ένυδρου FeSO4 περιέχονται σε 20 L ή 20000 mL διαλύματος
x; g ένυδρου FeSO4 περιέχονται σε 100 mL διαλύματος
139 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 20000 mL ⇒ x = 0,695
Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ είναι 0,695 % w/v.
β) Mr (FeSO4 ⋅ 7 Η2Ο) = 1⋅56 + 1⋅32 + 11⋅16 + 14⋅1= 278
Τα mol ένυδρου FeSO4 που περιέχονται σε 20 L διαλύματος είναι ίσα με:
n=

Επομένως
c=

0,5 mol
n
=
= 0,025 M
20 L
V

m
139
=
mol = 0,5 mol
𝑀𝑀r
278

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ είναι 0,025 Μ.
γ) Ο όγκος του διαλύματος Δ είναι 20 L. Αφού ο καλλιεργητής πότισε 4 δέντρα με ίση ποσότητα
διαλύματος, για κάθε ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν 5 L λιπάσματος.
139 g ένυδρου FeSO4 περιέχονται σε 20 L ή 20000 mL διαλύματος
x; g ένυδρου FeSO4 περιέχονται σε 5 L ή 5000 mL διαλύματος
139 g ⋅ 5000 mL = x g ⋅ 20000 mL ⇒ x = 34,75
Άρα η δοσολογία που αντιστοιχεί σε κάθε δέντρο είναι ίση με 34,75 g ένυδρου FeSO4 ανά 5 L
διαλύματος. Η δοσολογία αυτή δεν είναι ιδανική γιατί είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την τιμή
25 g ένυδρου FeSO4 ανά 5 L διαλύματος που προτείνεται από τους γεωπόνους.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol του KSCN που περιέχονται στα 50 mL του διαλύματος Δ1 KSCN συγκέντρωσης 2 Μ
είναι:
n

c = V ⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 2 M ∙ 0,05 L ⇒ n = 0,1 mol

Η μάζα του KSCN βρίσκεται από τη σχέση:

Mr (KSCN) = 39 + 32 + 12 + 14 = 97
Άρα m = n⋅Mr ⇒ m = 0,1⋅97 g ⇒ m = 9,7 g

n=

m
𝑀𝑀r

Επομένως για να παρασκευαστούν 50 mL διαλύματος Δ1 KSCN συγκέντρωσης 2 Μ πρέπει να
αναμειχθούν 9,7 g KSCN με νερό .
β) 9,7 g KSCN περιέχονται σε 50 mL διαλύματος KSCN
x; g KSCN περιέχονται σε 100 mL διαλύματος KSCN
9,7 g ⋅ 100 mL = x g ⋅ 50 mL ⇒ x = 19,4
Άρα η περιεκτικότητα του υδατικού διαλύματος Δ1 είναι 19,4 %w/v σε KSCN.
γ) Για την αραίωση 50 mL διαλύματος Δ1 συγκέντρωσης 2 Μ για να προκύψει αραιωμένο
διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,5 Μ ισχύει:
c1⋅V1= c2⋅V2 ⇒ 2 Μ ⋅ 50 mL = 0,5 Μ⋅V2 ⇒ V2 = 200 mL
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 200 mL - 50 mL ⇒ Vνερού = 150 mL
Άρα θα πρέπει να προστεθούν 150 mL νερού σε 50 mL διαλύματος Δ1 συγκέντρωσης 2 Μ για να
προκύψει αραιωμένο διάλυμα Δ2 0,5 Μ όγκου 200 mL .
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το

ισχύει: Mr = Ar(Fe) + Ar(S) + 4·Ar(O) = 56 + 32 + 4·16 = 152

Άρα:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 θα είναι:

β) Για τα mol

σε κάθε συσκευασία, θα είναι:

Επομένως ισχύει:
1 δέντρο απαιτεί για να λιπανθεί 0,1 mol
x δέντρα μπορούν να λιπανθούν με 5 mol
⇒

⇒

Άρα μπορούν να λιπανθούν 50 δέντρα με το περιεχόμενο μιας συσκευασίας.
Άρα θα χρειαστούν δύο συσκευασίες λιπάσματος για τη λίπανση των 100 δέντρων.
γ) Κάθε συσκευασία περιέχει 5 mol

.

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 θα είναι:

Άρα το διάλυμα Δ2 που παρασκευάστηκε, δεν έχει την κατάλληλη συγκέντρωση.
δ) Με την προσθήκη του νερού, η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας δε μεταβάλλεται.
⇒

Ισχύει επίσης για τον τελικό όγκο, ότι:

⇒

Επομένως:
⇒
⇒

⇒
Άρα η τελική συγκέντρωση θα είναι:

ή
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 100 mL αναψυκτικού περιέχονται 1,92 g κιτρικού οξέος
Σε 300 mL αναψυκτικού περιέχονται x g κιτρικού οξέος
⇒
Η μάζα κιτρικού οξέος (

⇒
) που περιέχεται σε μια συσκευασία αναψυκτικού

είναι ίση με 5,76 g.
Για το

ισχύει: Mr = 6·Ar(C) + 8·Ar(H) + 7·Ar(O) = 6·12 + 8 + 7·16 = 192

Άρα για τα mol θα ισχύει:

Επομένως περιέχονται 0,03 mol κιτρικού οξέος σε 300 mL αναψυκτικού.
β) Για τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 ισχύει:
⇒

⇒

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,1 Μ.
γ) Για τα mol κιτρικού οξέος στο διάλυμα Δ2, ισχύει:
⇒

⇒

⇒

Στο τελικό διάλυμα Δ3 θα ισχύει:
⇒
Αν

⇒

⇒

τα mol κιτρικού οξέος που πρέπει να προστεθούν, για τα συνολικά mol

θα ισχύει:
⇒

⇒

⇒

Άρα απαιτείται η προσθήκη 18 mol κιτρικού οξέος επιπλέον. Άρα για τη μάζα θα
ισχύει:
⇒

⇒

Επομένως πρέπει να προστεθούν 3456 g κιτρικού οξέος στο διάλυμα Δ2 για να
προκύψουν 120 L διαλύματος Δ3 συγκέντρωσης 0,05 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 100 mL

απολυμαντικού περιέχονται 3,4 g

Σε 250 mL

απολυμαντικού περιέχονται x g
⇒

Άρα περιέχονται 8,5 g
β) Για το

⇒

σε μια συσκευασία απολυμαντικού.

είναι: Mr = 2·Ar(Η) + 2·Ar(Ο) = 2+ 32 = 34

Άρα για τα mol που περιέχονται σε 100 mL διαλύματος, θα ισχύει:

Για τη συγκέντρωση του διαλύματος:
⇒

⇒

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος είναι

.

γ) Η συγκέντρωση του διαλύματος περιεκτικότητας 17 %w/v θα είναι:
⇒

⇒

Για τη διαλυμένη ουσία στο τελικό διάλυμα ισχύει
Όπου

τα mol του

προερχόμενα από το διάλυμα 17 %w/v,

τα mol του

προερχόμενα από το διάλυμα 1Μ,

τα mol του

στο τελικό διάλυμα,

Ακόμη για τους όγκους των τριών διαλυμάτων ισχύει:
πυκνού διαλύματος 17 %w/v,
και

mol.
= 1,5 mol.

όπου

ο όγκος του

ο όγκος του διαλύματος συγκέντρωσης 1 Μ (

)

ο τελικός όγκος.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
⇒

Άρα απαιτούνται 0,5 L ή 500 mL πυκνού διαλύματος
διάλυμα συγκέντρωσης 2Μ.
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17% w/v για να προκύψει

Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 100 mL
Σε x mL

διαλύματος, περιέχονται
διαλύματος περιέχονται

2 g γαλαζόπετρας (

)

500 g γαλαζόπετρας

Είναι:
⇒

⇒

Άρα μπορούν να παρασκευαστούν 25000 mL ή 25 L διαλύματος περιεκτικότητας 2% w/v σε
γαλαζόπετρα.
β) Για το λανθασμένης περιεκτικότητας διάλυμα, ισχύει:
Σε

100 mL

Σε 25000 mL

διαλύματος, περιέχονται

1,5 g γαλαζόπετρας

διαλύματος περιέχονται

y g γαλαζόπετρας

Είναι:
⇒
Άρα περιέχονται 375 g

⇒

γαλαζόπετρας στο λανθασμένης περιεκτικότητας διάλυμα

γαλαζόπετρας. Θα πρέπει να ισχύει:
Σε

100 mL

Σε 25000 mL

διαλύματος, περιέχονται

2 g γαλαζόπετρας

διαλύματος περιέχονται

z g γαλαζόπετρας

Είναι:
⇒

⇒

Άρα θα πρέπει να περιέχονται 500 g γαλαζόπετρας.
Επομένως απαιτείται η προσθήκη επιπλέον 500- 375= 125 g γαλαζόπετρας για να παραχθεί
διάλυμα 2% w/v που είναι η απαιτούμενη περιεκτικότητα.
γ) Με την προσθήκη του νερού στο διάλυμα Δ1, η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας
δε μεταβάλλεται. Επομένως:
⇒
όπου

,

⇒

οι συγκεντρώσεις και

Άρα ο τελικός όγκος θα είναι:
.

Για

τον
⇒

όγκο

,

⇒

οι όγκοι των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 αντίστοιχα.
. Ισχύει επίσης για τον τελικό όγκο, ότι:

του

νερού
⇒

που

θα
.

Επομένως ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί είναι 23 L.
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προστεθεί

θα

είναι:

Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 10000 g (10 kg)

οδοντόκρεμας, περιέχονται 3,3 g

Σε 100 g

οδοντόκρεμας, περιέχονται x g
⇒

⇒

Άρα η οδοντόκρεμα έχει περιεκτικότητα 0,033 % w/w σε

.

β) Αφού η περιεκτικότητα θα πρέπει να είναι το 1/3 αυτής των ενηλίκων, η παιδική
οδοντόκρεμα περιέχει 0,011 % w/w

.

Σε 100 g

παιδικής οδοντόκρεμας, περιέχονται 0,011 g

Σε 5000 g (5 kg)

παιδικής οδοντόκρεμας, περιέχονται y g
⇒

Άρα απαιτούνται 0,55 g

⇒

.

γ) Για τη μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση παιδικού στοματικού διαλύματος, ισχύει ότι
σε 100 mL (0,1 L) παιδικού οδοντικού διαλύματος περιέχονται:
⇒

Αφού για το

είναι: Mr =42 και
⇒

⇒

Άρα επιτρέπεται να περιέχονται 0,042 g NaF σε 100 mL παιδικού στοματικού διαλύματος,
δηλαδή η μέγιστη επιτρεπτή περιεκτικότητα είναι 0,042 % w/v.
Επομένως το οδοντικό διάλυμα περιεκτικότητας σε

ίσης με 0,021 %w/v (μικρότερο από

0,042% w/v) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη συγκέντρωση του Δ1 προκύπτει:
⇒
Για το

⇒

ισχύει: Mr = 2·Ar(Na) + 2·Ar(S) + 3·Ar(O) = 46 + 64 + 48 = 158

Άρα:
⇒

⇒

Επομένως απαιτούνται 15,8 g

για την παρασκυεή 100 mL διαλύματος Δ1

συγκέντρωσης 1 Μ.
β) Από τη συγκέντρωση του Δ2 προκύπτει:
⇒
Για το αέριο

⇒

(σε συνθήκες STP) ισχύει:

⇒

⇒

Επομένως απαιτούνται 1,12 L

⇒
για την παρασκευή 500 mL διαλύματος Δ2

συγκέντρωσης 0,1 Μ.
γ) Για την αραίωση του Δ1 ισχύει:
⇒

⇒

Επομένως η συγκέντρωση του Δ3 θα είναι ίση με

.

δ) Στην ανάμειξη διαλύματος Δ1 και Δ5 και την παρασκευή του διαλύματος Δ4 θα ισχύει:
⇒

Για τον όγκο του Δ4 θα ισχύει:
Άρα:
Επομένως απαιτούνται

⇒
ή

του διαλύματος Δ5 να αναμειχθούν με

2 mL διαλύματος Δ1 για να παρασκευασθούν 10 mL του διαλύματος Δ4.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σύμφωνα με τις ενδείξεις του ζυγού, η μάζα των κρυστάλλων του θειικού χαλκού (ΙΙ)
υπολογίζεται ως εξής:
Σε 200 mL διαλύματος περιέχονται 3,6 g
Σε 100 mL διαλύματος περιέχονται x g
⇒

⇒

Άρα η περιεκτικότητα του Δ1 είναι 1,8 % w/v σε

.

β) Σύμφωνα με τις ενδείξεις του ζυγού, η μάζα των κρυστάλλων του θειικού χαλκού (ΙΙ)
υπολογίζεται ως εξής:
Μετά την ξήρανση έχει απομακρυνθεί η υγρασία από τα 2,5 g κρυστάλλων
Επομένως ισχύει:
Επομένως:

.

Σε 2,5 g κρυστάλλων

περιέχονται 0,9 g

Σε 100 g κρυστάλλων

περιέχονται y g
⇒

Άρα η περιεκτικότητα των κρυστάλλων
γ) Για τα mol

.

⇒
σε υγρασία (νερό) είναι ίση με 36 % w/w.

στο Δ3, ισχύει:
⇒

⇒

⇒

Κατά την αραίωση του διαλύματος τα mol
⇒

παραμένουν σταθερά οπότε ισχύει:

⇒

⇒

Άρα ισχύει:
⇒

⇒

Άρα απαιτείται να αραιωθούν 0,01 L ή 10 mL του διαλύματος Δ3 για να παρασκευαστούν
50 mL του Δ2.
δ) Για να μετρηθεί ο όγκος του διαλύματος Δ3 θα χρησιμοποιήσουμε το σιφώνιο (iii) που
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις όγκου σε σχέση με τον ογκομετρικό
κύλινδρο και το ποτήρι ζέσεως.
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Ενδεικτική επίλυση
α)

Σε 100 g

οικοδομικού χρώματος περιέχονται 18 g

Σε 10 Kg= 10000 g

οικοδομικού χρώματος περιέχονται x g
⇒

Άρα απαιτούνται 1800 g ή 1,8 kg

⇒
για την παρασκευή μιας συσκευασίας χρώματος.

β) Σύμφωνα με την πυκνότητα του οικοδομικού χρώματος, για μάζα οικοδομικού χρώματος
ίση με 100 g θα ισχύει:
⇒

⇒

⇒

Για την % w/v περιεκτικότητα του οικοδομικού χρώματος θα ισχύει:
Σε 80 mL οικοδομικού χρώματος περιέχονται 18 g
Σε 100 mL οικοδομικού χρώματος περιέχονται y g
⇒

⇒

Άρα η περιεκτικότητα του οικοδομικού χρώματος σε

είναι ίση με 22,5 % w/v.

γ) Για την αραίωση του διαλύματος αμμωνίας Δ2 κατά την παρασκευή του Δ1, θα ισχύει:
⇒

⇒

Επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθούν 1 mL Δ2 ανά 1600 mL Δ1.
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⇒

Ενδεικτική επίλυση
α)

Σε 100 mL

Δ1

περιέχονται

1,2 g αγαρόζης

Σε 200 mL

Δ1

περιέχονται

x g αγαρόζης

Είναι:
⇒

⇒

Άρα απαιτούνται 2,4 g αγαρόζης για να παρασκευασθούν 200 mL διαλύματος Δ1 με
περιεκτικότητα 1,2 w/v σε αγαρόζη.
β) Έστω

ο όγκος του διαλύματος 10X,

ο όγκος του διαλύματος 1X και

ο όγκος

του νερού που προστίθεται κατά την αραίωση.
Κατά την αραίωση του διαλύματος 10X σε TBE θα ισχύει:
Επίσης ισχύει για τις συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων 10Χ και 1Χ αντίστοιχα:
και
⇒

Οπότε:

⇒
⇒
⇒
⇒

γ) Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 50 mL διαλύματος 10X σε ΤΒΕ, μπορούν να
παρασκευαστούν για

και

, σύμφωνα με τα παρακάτω:
⇒
⇒
⇒

Άρα μπορούν να παρασκευαστούν 0,5 L = 500 mL διαλύματος 1X σε ΤΒΕ.
Κάθε πείραμα απαιτεί 200 mL διαλύματος 1X σε ΤΒΕ και αφού είναι διαθέσιμα 500 mL
διαλύματος 1X σε ΤΒΕ, ισχύει:

Επομένως μπορούν να γίνουν δύο (2), το πολύ πειράματα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη συγκέντρωση του Δ1, ισχύει:
⇒

⇒

⇒

Για το γραμμομοριακό όγκο της αμμωνίας σε συνθήκες STP ισχύει:
⇒

⇒

⇒

Επομένως 3360 L αμμωνίας πρέπει να διαλυθούν σε νερό για να παρασκευαστεί το Δ1.
β) Αφού το Δ1 έχει συγκέντρωση

θα ισχύει:

Σε 1000 mL ή 1 L του Δ1

περιέχονται

15 mol

Σε 100 mL Δ1

θα περιέχονται

n mol

⇒
Άρα σε 100 mL Δ1 περιέχονται 1,5 mol

⇒
.

Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα της αμμωνίας Μr(

)= Ar(N) + 3·Ar(Η) = 14 +3 =17

Επομένως:
⇒

⇒

Αφού σε 100 mL Δ1 περιέχονται 1,5 mol ή 25,5 g αμμωνίας άρα η % w/v περιεκτικότητα του
Δ1 σε αμμωνία είναι ίση με 25,5 % w/v.
γ) Για τη αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος Δ2
θα ισχύει:
⇒
Για το προστιθέμενο νερό ισχύει

⇒
⇒

⇒

Επομένως απαιτούνται 290 L νερού να προστεθούν σε 10 L του διαλύματος Δ1 προκειμένου
να παρασκευαστεί το διάλυμα Δ2.
δ) Για το τελικό διάλυμα Δ4 που έχει συγκέντρωση ίση με το διάλυμα Δ2 (

) και

προκύπτει από την ανάμειξη του διαλύματος Δ1 και Δ3 θα ισχύει:
(

)⇒

(
⇒
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) ⇒
⇒

⇒
Άρα ο όγκος του Δ1 που πρέπει να αναμιχθεί με το Δ3 είναι ίσος με 0,2 L ή 200 mL.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σύμφωνα με το διάγραμμα που παρουσιάζει τη μεταβολή της διαλυτότητας του

σε

συνάρτηση με τη θερμοκρασία, η ελάχιστη θερμοκρασία που πρέπει να έχει το νερό ώστε
να παρασκευαστεί το διάλυμα Δ1 είναι 25oC.
β) Για το Δ2 ισχύει: mδιαλύματος= mKCl + mH2O = 30 g + 170 g = 200 g
Σε

200 g Δ2

περιέχονται

30 g

Σε

100 g Δ2

περιέχονται

xg

⇒
Άρα η περιεκτικότητα του Δ2 σε
γ) Για το

⇒

είναι ίση με 15 % w/w.

ισχύει: Mr = Ar(K) + Ar(Cl) = 39 + 35,5=74,5

Από τη συγκέντρωση του Δ3 προκύπτει ότι:
⇒
Επομένως 0,4 mol

⇒

έχουν προστεθεί στη φιάλη μέσω του Δ3.

Επιπλέον από την προστιθέμενη μάζα του

Επομένως για τη συγκέντρωση σε

, προκύπτει:

του Δ4 θα ισχύει:
(

)

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 είναι 1,2 Μ.
δ) Σε 100 g
g

θερμοκρασίας 60 oC μπορούν σύμφωνα με το διάγραμμα να διαλυθούν 45

. Επομένως σε 200 = 2·100 g

και 2·45 g = 90 g

θερμοκρασίας 60 oC θα μπορούν να διαλυθούν ως

. Άρα θα διαλυθούν πλήρως τα 80 g

320 / 431

που προστίθενται.

Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 1 L= 1000 mL νερού πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον 8 mg = 0,008 g
Σε 120 L= 120000 mL νερού πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον x g
⇒

⇒

Επομένως πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον 0,96 g

στα 120 L πόσιμου νερού για να

θεωρείται αυτό ασφαλές.
Σε 100 mL Δ2

περιέχονται

4,8 g

Σε x mL

περιέχονται

0,96 g

Δ2

⇒

⇒

Άρα πρέπει να προστεθούν20 mL διαλύματος Δ2 σε νερό ώστε να παρασκευαστούν 120 L
διαλύματος Δ1.
β)

Σε

100 g ταμπλετών
Σε κάθε ταμπλέτα μάζας 5 g
⇒

περιέχονται

10 g

περιέχονται

yg

⇒

Επομένως κάθε ταμπλέτα περιέχει 0,5 g

.

Σε 120 L πόσιμου νερού πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον 0,96 g

.

Άρα απαιτούνται δύο ταμπλέτες ώστε να προκύψουν 120 L ασφαλούς πόσιμου νερού.
γ) Για το

ισχύει: Mr = Ar(Na) + Ar(O) + Ar(Cl) = 23 + 16 + 35,5 = 74,5

Από τη συγκέντρωση του διαλύματος προκύπτει ότι σε κάθε 1 L πόσιμου νερού:
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒

Για να είναι ασφαλές το πόσιμο νερό πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 0,008 g

ανά 1

L. Επομένως περιέχει περισσότερα από 0,008 g ανά 1 L και μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές.
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Ενδεικτική επίλυση
α)

Σε 100 mL γιαουρτιού

περιέχονται

0,9 g

Σε 1000 mL γιαουρτιού περιέχονται x g
⇒
Άρα περιέχονται 9 g
Για το

⇒

σε 1000 mL= 1 L γιαουρτιού.

είναι: Mr = 3·Ar(C) + 6·Ar(H)+ 3·Ar(O) = 3 ·12+ 6·1+ 3·16 = 90

Για τα mol που περιέχονται σε 1000 mL γιαουρτιού, θα ισχύει:
Για τη συγκέντρωση του γιαουρτιού σε

⇒

:

⇒

Άρα η συγκέντρωση του γιαουρτιού σε γαλακτικό οξύ είναι 0,1 Μ.
β) Σε μία συσκευασία όγκου 0,25 L θα περιέχονται:
⇒

⇒

Άρα θα περιέχονται 0,025 mol γαλακτικού οξέος σε μια συσκευασία γιαουρτιού.
Εναλλακτική επίλυση:

Σε 100 mL γιαουρτιού περιέχονται 0,9 g
Σε 250 mL γιαουρτιού περιέχονται y g
⇒

Άρα περιέχονται 2,25 g

⇒

σε 250 mL γιαουρτιού.

Άρα θα περιέχονται 0,025 mol γαλακτικού οξέος σε μια συσκευασία γιαουρτιού.
γ) Για το πλήρες γιαούρτι θα ισχύει:
Σε 100 mL πλήρους γιαουρτιού περιέχονται

5 g λιπαρών

Σε 120 mL πλήρους γιαουρτιού

z g λιπαρών

περιέχονται
⇒

Άρα περιέχονται 6 g λιπαρών σε 120 mL πλήρους γιαουρτιού.
Για το ελαφρύ γιαούρτι θα ισχύει:
Σε 100 mL πλήρους γιαουρτιού περιέχονται

2 g λιπαρών

Σε 250 mL πλήρους γιαουρτιού

ω g λιπαρών

περιέχονται
⇒
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Άρα περιέχονται 5 g λιπαρών σε 250 mL ελαφρού γιαουρτιού. Επομένως μεγαλύτερη
ποσότητα λιπαρών προσέλαβε ένας άνθρωπος καταναλώνοντας 120 g πλήρους γιαουρτιού
σε σχέση με αυτή που προσέλαβε κάποιος που κατανάλωσε 250 g ελαφρού γιαουρτιού.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε συνθήκες STP, 1 mol οποιουδήποτε αερίου καταλαμβάνει όγκο ίσο με 22,4 L,
επομένως για τα 448 mL = 0,448 L

θα ισχύει:

Άρα από την αντίδραση παράχθηκαν 0,02 mol
β) Για το

.

είναι: Mr = Ar(Na) + Ar(H)+ Ar(C)+ 3·Ar(O) = 23+ 1+ 12 + 3·16 = 84

Από τη συγκέντρωση του διαλύματος προκύπτει:
⇒

⇒

Επομένως για τη μάζα του

θα ισχύει:
⇒

⇒

Επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθούν

.

γ) Στο διάλυμα Δ2 περιέχονται:
⇒

⇒

Στο διάλυμα Δ3 περιέχονται:
⇒

⇒

Επομένως πρέπει να προστεθούν
Άρα για τη μάζα του

mol

.

που πρέπει να προστεθεί θα ισχύει:
⇒

⇒

Επομένως χρειάζεται να προστεθούν 1,176 g
συγκέντρωσης c= 0,1 Μ.
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για να προκύψει διάλυμα Δ3

Ενδεικτική επίλυση
α) Η μάζα του διαλύματος Δ1 είναι 4,9 g+ 195,1 g = 200 g
Σε

200 g Δ1

περιέχονται

4,9 g

Σε 100 g Δ1

περιέχονται

xg

⇒

⇒

Άρα το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 2,45 % w/w σε
β) Για το

.

είναι: Mr = Ar(K) + Ar(Cl)+3·Ar(O) = 39+ 35,5+ 3·16 = 122,5

Επομένως τα mol του

που χρησιμοποιήθηκαν στο διάλυμα Δ2 είναι:
⇒

Για τη συγκέντρωση του Δ2 θα ισχύει:
⇒
Επομένως η συγκέντρωση σε

⇒

του Δ2 είναι c = 0,1 M.

γ) Η συνολική μάζα του

που περιέχεται στην ογκομετρική φιάλη όπου

παρασκευάζεται το Δ3 είναι: 4,9 g
διαλύματος Δ2. Ισχύει:

𝛥1 +

𝜊𝜆𝜄𝜅ό

Επομένως για τα mol του

του διαλύματος Δ1 και 2,45 g
𝑔+

𝛥2

𝑔

του

7 3 g.

στο διάλυμα Δ3 ισχύει :
73

⇒

Για τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 θα ισχύει:
⇒
Η συγκέντρωση του Δ3 σε

⇒

είναι ίση με 0,12 Μ.

Εναλλακτική επίλυση: Το διάλυμα Δ3 παρασκευάζεται με ανάμειξη του διαλύματος Δ1 που
περιέχει

g

, τα οποία αντιστοιχούν σε:
1
1

⇒

και του διαλύματος Δ2 που περιέχει
2
2

g

, τα οποία αντιστοιχούν σε:

⇒

Επομένως περιέχονται στο διάλυμα Δ3:
𝜊𝜆𝜄𝜅ό

1

+

2

+
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σε 0,5 L διαλύματος Δ3. Για τη συγκέντρωση του Δ3 θα ισχύει:
⇒
Η συγκέντρωση του Δ3 σε

⇒

είναι ίση με 0,12 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το πυκνό διάλυμα H2SO4 περιεκτικότθτασ 98 % w/v :

Σε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται 98 g H2SO4
(

S

)= 2∙1 + 32 + 4∙16 = 98 Υπολογίηονται τα mol H2SO4 :

⇒

1 mol

Οπότε Σε 100 mL πυκνοφ διαλφματοσ H2SO4 περιζχεται

1 mol H2SO4

Σε 1000 mL πυκνοφ διαλφματοσ H2SO4 περιζχονται x; mol H2SO4

⇒ x =10
Άρα ςε 1 L πυκνοφ διαλφματοσ περιζχονται 10 mol H2SO4

⇒

Άρα εφόςον

10 M.

Επομζνωσ θ ςυγκζντρωςθ του πυκνοφ διαλφματοσ H2SO4 είναι 10 Μ.

β) Ζςτω

,

τα mol του H2SO4 ςτο διάλυμα του πυκνοφ H2SO4 και ςτο διάλυμα τθσ

μπαταρίασ αντίςτοιχα. Για τθν ανάμειξθ του πυκνοφ H2SO4 με νερό (αραίωςθ) ιςχφει:
⇒

=

=

⇒ 10 M ∙

= 3 M ∙ 0,4 L ⇒

=

L

Επομζνωσ για να παραςκευαςτοφν 400 mL διαλφματοσ του θλεκτρολφτθ τθσ μπαταρίασ πρζπει
να αναμειχκοφν 0,12 L ι 120 mL διαλφματοσ πυκνοφ H2SO4 με νερό, ϊςτε το διάλυμα που κα
προκφψει να ζχει τελικό όγκο

= 0,4 L.

γ) Το διάλυμα τθσ μπαταρίασ λόγω εξάτμιςθσ υφίςταται μείωςθ όγκου ΔV =

∙ 0,4 L = 0,1 L.

Άρα ο νζοσ όγκοσ του περιεχόμενου διαλφματοσ θλεκτρολφτθ μετά τθν εξάτμιςθ, V3 κα είναι:
(

)

Επιπλζον τα mol του H2SO4 ςτο διάλυμα τθσ μπαταρίασ δεν ζχουν μεταβλθκεί μετά τθν
εξάτμιςθ νεροφ. Άρα ιςχφει:
=

⇒

3M∙

⇒

=
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= 4M

Eπομένως η ςυγκζντρωςθ του H2SO4 ςτθ μπαταρία, όταν ο όγκοσ του περιεχομζνου
διαλφματοσ H2SO4 ζχει, μειωκεί κατά 25 % κα γίνει 4 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 10 mL νεροφ περιζχονται 6 mmol ClΣε 1000 mL νεροφ περιζχονται x; mmol Cl⇒ x = 600
Επομζνωσ 600 mmol Cl- = 0,6 mol Cl- περιζχονται ςε 1 L καλαςςινοφ νεροφ και ςυνεπώσ θ
ςυγκζντρωςθ των ιόντων Cl ςτο καλαςςινό νερό είναι 0,6 Μ.
β) Υπολογιςμόσ τθσ μάηασ Cl- ςε 1 L καλαςςινοφ νεροφ:

⇒

⇒

Άρα ςε 1000 mL καλαςςινοφ νεροφ περιζχονται 21,3 g Cl-.
Σε 1000 mL καλαςςινοφ νεροφ περιζχονται 35,5 g ClΣε 100 mL καλαςςινοφ νεροφ περιζχονται y; g Cl-

⇒ y = 3,55
Επομζνωσ θ αλατότθτα τθσ Μεςογείου κάλαςςασ είναι 3,55 (ι 3,55% w/v ).
γ) Η μάηα των ιόντων χλωρίου που περιζχεται ςε 200 mL καλαςςινοφ νεροφ παραμζνει ίδια
μετά τθν εξάτμιςθ μζρουσ του νεροφ του διαλφματοσ.
100 mL καλαςςινοφ νεροφ περιζχουν 3,55 g ιόντων χλωρίου
200 mL καλαςςινοφ νεροφ περιζχουν ω; g ιόντων χλωρίου

⇒ ω = 3,55 ∙2 ⇒ ω = 7,1
Άρα θ μάηα των ιόντων χλωρίου που περιζχονται ςε 200 mL καλαςςινοφ νεροφ είναι 7,1 g.
Υπολογιςμόσ αλατότθτασ μετά τθν εξάτμιςθ νεροφ από το διάλυμα:
Σε 177,5 mL νεροφ περιζχονται 7,1 g ιόντων χλωρίου
Σε 100 mL νεροφ περιζχονται z; g ιόντων χλωρίου

⇒z =

⇒ z= 4

Επομζνωσ θ αλατότθτα του διαλφματοσ Δ1 μετά από τθν εξάτμιςθ μζρουσ του νεροφ και
μείωςθ του όγκου του διαλφματοσ ςε 177,5 mL υπολογίςκθκε 4 % w/v.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 10 mL του διαλφματοσ Δ1 περιζχουν 0,002 mol CH3COOH
1000 mL του διαλφματοσ Δ1 περιζχουν

x; mol CH3COOH

⇒ x= 0,2
Άρα 0,2 mol CH3COOH περιζχονται ςε 1000 mL του Δ1. Επομζνωσ το διάλυμα ζχει
ςυγκζντρωςη 0,2 Μ.
β) Το Δ1 παραςκευάςτηκε από το αρχικό διάλυμα ςυγκζντρωςησ c με αραίωςη όγκου V = 50
mL ςε τελικό όγκο V1 =250 mL. Για την αραίωςη ιςχφει:
cV= c1V1 

 c=1M

Επομζνωσ το αρχικό διάλυμα ζχει ςυγκζντρωςη 1 Μ.
γ) Η ςυγκζντρωςη του αρχικοφ διαλφματοσ ξυδιοφ είναι 1 Μ:
Σε 1000 mL διαλφματοσ περιζχεται 1 mol CH3COOH
Σε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται y; mol CH3COOH
⇒

Eπομζνωσ ςε 100 mL του αρχικοφ διαλφματοσ ξυδιοφ περιζχονται 0,1 mol CH3COOH
Εφόςον

(

⇒

)= 2∙12 + 2∙16 + 4∙1 = 60 και
⇒

g

Επομζνωσ αφοφ περιζχονται 6 g CH3COOH ςε 100 mL αρχικοφ διαλφματοσ ξυδιοφ, ςτην ετικζτα
θα αναγράφεται περιεκτικότητα ςε CH3COOH : 6 % w/v .
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Ενδεικτική επίλυση
α) Εφόςον το αρχικό ςκεφαςμα αραιώνεται, για το αρχικό διάλυμα του ςκευάςματοσ
ςυγκζντρωςησ

και όγκου

και για το αραιωμζνο διάλυμα ςυγκζντρωςησ

και όγκου

ιςχφει νόμοσ τησ αραίωςησ διαλυμάτων:
⇒

=

⇒ 0,5 M

=

⇒

=

= 0,01 M

H ςυγκζντρωςη του διαλφματοσ από το οποίο θα λαμβάνεται η ημερήςια δόςη είναι 0,01 Μ.
β) Η ημερήςια δόςη είναι 5 mL από το διάλυμα 0,01 Μ. Άρα:
Εφόςον

(A) = 734:

Σε 1000 mL διαλφματοσ περιζχονται:
m=n∙

0,01

g= 7,34 g A

Άρα ςε 1000 mL διαlφματοσ περιζχονται 7,34 g A
ςε 5 mL διαλφματοσ περιζχονται x; g A
⇒
Eπομζνωσ ςτην ημερήςια δόςη περιζχονται 0,0367 g A
Eφόςον 1 g = 10-3 mg τότε 0,0367 g = 36,7 mg A.
γ) Το διάλυμα από το οποίο ο αςθενήσ ζλαβε τισ δφο πρώτεσ ημερήςιεσ δόςεισ ζχει ςυνολικό
όγκο V= 40 mL και ςυγκζντρωςη
διάλυμα ζχει όγκο

0,01 Μ. Σε αυτό προςζθεςε 40 mL νερό, άρα το νζο

=80 mL. και ςυγκζντρωςη

Για την αραίωςη τα mol τησ διαλυμζνησ ουςίασ δεν μεταβλήθηκαν.
nαρχ = nτελ ⇒ c2 ∙V = ∙

⇒

= 0,005 M

=

Άρα ο αςθενήσ παραςκεφαςε διάλυμα

0,005 Μ. Θα υπολογίςουμε τον όγκο

του

διαλφματοσ που πρζπει να λαμβάνει ωσ ημερήςια δόςη ώςτε να περιζχεται ο ίδιοσ αριθμόσ
mol με τον όγκο V= 5 mL ςυγκζντρωςησ
c2 ∙ V =

∙ V3 ⇒ V3 =

0,01 Μ που ςυνζςτηςε ο γιατρόσ.

⇒ V3 = 10 mL

Επομζνωσ ο αςθενήσ θα πρζπει να λαμβάνει 10 mL από το νζο διάλυμα του ςκευάςματοσ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Εφόςον ςτα 100 g νεροφ ζμειναν αδιάλυτα 4,9 g από τα 40 g που αρχικά προςτζκθκαν, θ
μζγιςτθ μάηα NaCl που μπορεί να διαλυκεί ςε 100 g νερό, ςτθ κερμοκραςία του εργαςτθρίου
είναι: m = (40 – 4,9)g = 35,1 g.
Συνεπώσ θ διαλυτότθτα του NaCl ςτο νερό είναι 35,1 g ςτα 100 g νεροφ.
β) Το κορεςμζνο διάλυμα περιζχει 35,1 g NaCl και ζχει όγκο 120 mL.
Υπολογίηονται τα mol NaCl που περιζχονται ςτο κορεςμζνο διάλυμα:
= 23 + 35,5 = 58,5

n=

⇒n=

⇒ n = 0,6 mol

0,6 mol NaCl περιζχονται ςε 120 ml διαλφματοσ
x; mol NaCl περιζχονται ςε 1000 mL διαλφματοσ
⇒
Το κορεςμζνο διάλυμα NaCl ζχει ςυγκζντρωςθ 5 Μ.
γ) Η ςυγκζντρωςθ c1 του Δ1 είναι:

∙ cκορ. δ/τοσ⇒ c1 =

∙ 5 M ⇒ c1 =

1M

Για τθν αραίωςθ ιςχφει:

cκορ. δ/τοσ ∙ Vκορ. δ/τοσ = c1 ∙ V1 ⇒ Vκορ. δ/τοσ =

⇒ Vκορ. δ/τοσ = 50 mL

Eπομζνωσ για να παραςκευαςκοφν 250 mL διαλφματοσ με ςυγκζντρωςθ ίςθ με το 1/5 αυτισ
του κορεςμζνου διαλφματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν 50 mL κορεςμζνου διαλφματοσ.

333 / 431

Eνδεικτική επίλυση
α)
Σε 100 mL μπφρασ περιζχονται 5 mL αιθανόλησ
Σε 345 mL μπφρασ περιζχονται x; mL αιθανόλησ

Άρα 17,25 mL αιθανόλησ περιζχονται ςε 345 mL μπφρασ.
13,8 g
Επομζνωσ το άτομο προςζλαβε από τη μπφρα που ήπιε, 13,8 g αιθανόλησ.
β) Σε 30 L υδατικοφ διαλφματοσ ςωματικών υγρών υπάρχουν 13,8 g αιθανόλησ
Σε 0,1 L υδατικοφ διαλφματοσ ςωματικών υγρών υπάρχουν y; g αιθανόλησ

Άρα και ςτο αίμα του ατόμου η περιεκτικότητα τησ αιθανόλησ είναι 0,046 % w/v.
γ) Για να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγηςησ πρζπει να ανιχνευθεί ςτο αίμα του ατόμου,
αιθανόλη με ςυγκζντρωςη μεγαλφτερη από 0,009 Μ.
Μr αιθανόλησ = 12∙2 + 16∙1 + 1∙6 = 46
Σε 0,1 L αίματοσ περιζχονται 0,046 g αιθανόλησ
Σε 1 L αίματοσ περιζχονται ω;

=

=(

g αιθανόλησ

) mol = 0,01 mol

Επομζνωσ η ςυγκζντρωςη τησ αιθανόλησ που ανιχνεφθηκε ςτο αίμα του ενήλικα είναι 0,01 M,
ςυγκζντρωςη η οποία είναι μεγαλφτερη από το ανώτατο όριο 0,009 Μ, ςυνεπώσ θα του
αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγηςησ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 10 g = 0,01 kg
Σε 0,01 kg ελαιόλαδο περιζχονται 0,15 g ελεφκερων λιπαρϊν οξζων
Σε 500 kg ελαιόλαδο περιζχονται

x; g ελεφκερων λιπαρϊν οξζων

Επομζνωσ ςε 500 kg ελαιόλαδο περιζχονται 7.500 g (7,5 kg) ελεφκερων λιπαρϊν οξζων.
β)
Σε 10 g ελαιόλαδο περιζχονται 0,15 g ελεφκερων λιπαρϊν οξζων
Σε 100 g ελαιόλαδο περιζχονται y; g ελεφκερων λιπαρϊν οξζων

Άρα θ % w/w περιεκτικότθτα ςε ελεφκερα λιπαρά οξζα του ελαιολάδου είναι 1,5 % w/w και
επομζνωσ θ οξφτθτά του είναι 1,5. Με βάςθ τισ τιμζσ οξφτθτασ για τισ τρεισ κατθγορίεσ, το
ελαιόλαδο χαρακτθρίηεται ωσ παρκζνο.
γ)
Στα 500 kg ελαιόλαδο οξφτθτασ 1,5 περιζχονται 7,5 kg ελεφκερα λιπαρά οξζα
Στα 100 kg ελαιόλαδο οξφτθτασ 3,3 περιζχονται 3,3 kg ελεφκερα λιπαρά οξζα
Συνολικι μάηα ελεφκερων λιπαρϊν οξζων : (7,5 + 3,3) kg = 10,8 kg.
Συνολικι μάηα ελαιολάδου που προζκυψε από ανάμειξθ: (500 + 100) kg = 600 kg
Άρα για το ελαιόλαδο που προζκυψε από ανάμειξθ:
Σε 600 kg ελαιόλαδο υπάρχουν 10,8 kg ελεφκερα λιπαρά οξζα
Σε 100 kg ελαιόλαδο υπάρχουν ω; kg ελεφκερα λιπαρά οξζα

Επομζνωσ 1,8 kg ελεφκερα λιπαρά οξζα περιζχονται ςε 100 kg του ελαιολάδου που προζκυψε
από τθν ανάμειξθ, άρα θ οξφτθτά του είναι 1,8 ι 1,8 % w/w.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Το μετουςιωμζνο οινόπνευμα που προςτζκθκε ςτο ποτό περιείχε μεκανόλθ 5 % v/v :
Σε 100 mL μετουςιωμζνου οινοπνεφματοσ περιζχονται 5 mL μεκανόλθσ
Σε 150 mL μετουςιωμζνου οινοπνεφματοσ περιζχονται x; mL μεκανόλθσ

=

=

Επομζνωσ τα 150 mL μετουςιωμζνου οινοπνεφματοσ που προςτζκθκαν ςτα 600 mL
αλκοολοφχου ποτοφ περιείχαν 7,5 g μεκανόλθσ.
β) Με τθν ανάμειξθ 150 mL μετουςιωμζνου οινοπνεφματοσ με 600 mL αλκοολοφχου ποτοφ θ
μάηα τθσ μεκανόλθσ που περιζχεται ςτο μετουςιωμζνο οινόπνευμα κα περιζχεται ςτο
ςυνολικό όγκο του νοκευμζνου ποτοφ που προζκυψε από τθν ανάμειξθ.
Ο ςυνολικόσ όγκοσ του νοκευμζνου ποτοφ είναι 600 mL + 150 mL = 750 mL και ιςχφει:
Σε 750 mL νοκευμζνου ποτοφ περιζχονται 7,5 mL μεκανόλθσ
Σε 100 mL νοκευμζνου ποτοφ περιζχονται y; mL μεκανόλθσ

=

y=

Επομζνωσ θ % v/v περιεκτικότθτα του νοκευμζνου ποτοφ ςε μεκανόλθ είναι 1 % v/v.
γ) Εφόςον απϊλεια όραςθσ μπορεί να προκλθκεί από πρόςλθψθ μεκανόλθσ ςε ποςότθτα
μεγαλφτερθ από 0,1 mL/ kg ςωματικισ μάηασ, ζνα άτομο 60 kg πρζπει να προςλάβει
τουλάχιςτον : 0,1

∙ 60 kg = 6 mL μεκανόλθσ.

Εφόςον θ περιεκτικότθτα % v/v του νοκευμζνου ποτοφ ςε μεκανόλθ είναι 1 % ιςχφει:
Σε 100 mL ποτοφ περιζχεται 1 mL μεκανόλθσ
Σε z mL ποτοφ περιζχονται 6 mL μεκανόλθσ

=

00

Επομζνωσ αν το άτομο αυτό καταναλϊςει περιςςότερα από 600 mL από το νοκευμζνο ποτό
κα προςλάβει περιςςότερα από 6 mL μεκανόλθσ και ενδζχεται να τυφλωκεί.
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Eνδεικτική επίλυση
α) Στο διάγραμμα παρουςιάηεται θ διαλυτότθτα τθσ Α ςε g ςε 100 g νεροφ, ωσ ςυνάρτθςθ τθσ
κερμοκραςίασ. Στουσ 20 οC θ διαλυτότθτα τθσ Α είναι 25 g A ςε 100 g νεροφ ςυνεπϊσ
κορεςμζνο διάλυμα τθσ Α ςτουσ 20 οC είναι αυτό που περιζχει 25 g A και 100 g νερό.
Αφοφ
Σε 125 g διαλφματοσ περιζχονται 25 g τθσ ουςίασ Α
Σε 250 g διαλφματοσ περιζχονται x; g τθσ ουςίασ Α

Επομζνωσ για να παραςκευάςουμε 250 g διαλφματοσ Δ1 ςτουσ 20 οC κα αναμείξουμε 50 g τθσ
Α με (250 g – 50g) = 200 g νερό.
β)
Σε 250 g διαλφματοσ με πυκνότθτα ρ = 1,25

περιζχονται 50 g A. Με βάςθ τθν πυκνότθτα

που υπολογίςκθκε, ο όγκοσ του Δ1 ιταν:
ρ=

V=

V

= 200 mL

Σε 200 mL Δ1 περιζχονται 50 g A
Σε 100 mL Δ1 περιζχονται y; g A

Άρα το Δ1 ζχει περιεκτικότθτα 25 % w/v ςτθν ουςία Α.
γ) Το Δ2 παραςκευάςτθκε με αραίωςθ του κορεςμζνου διαλφματοσ Δ1. Συνεπϊσ θ % w/v
περιεκτικότθτά του κα είναι μικρότερθ από αυτιν του Δ1. Άρα αποκλείονται τα i και ii και το
Δ2 ζχει περιεκτικότθτα 10% w/v. (επιλογι iii)
δ) Εφόςον το Δ2 προζκυψε με αραίωςθ 50 mL από το Δ1, οι μάηεσ τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ ςτα
δφο διαλφματα είναι ίςεσ:
Στο Δ1 : Σε 100 mL διαλφματοσ περιζχονται 25 g A
Σε 50 mL διαλφματοσ περιζχονται

g A
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Άρα θ μάηα τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ Α ςτο Δ1 και ςυνεπϊσ ςτο Δ2 είναι 12,5 g.
Το Δ2 ζχει 10 % w/v περιεκτικότθτα ςτθν ουςία Α και ιςχφει:
Σε 100 mL διαλφματοσ Δ2 περιζχονται 10 g A
Σε z mL διαλφματοσ Δ2 περιζχονται 12,5 g A

Επομζνωσ το διάλυμα Δ2 ζχει όγκο 125 mL και ςυνεπϊσ ςτα 50 mL διαλφματοσ Δ1 ζχουν
προςτεκεί (125 – 50) mL = 75 mL νεροφ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Το διάλυμα Δ1 πρζπει να ζχει ςυγκζντρωςθ 0,1 Μ ςε NaOH και όγκο 250 mL. Θα
υπολογίςουμε τθ μάηα του NaOH που κα μεταφζρουμε ςτθν ογκομετρικι φιάλθ των 250 mL:
Σε 1000 mL διαλφματοσ Δ1 κα υπάρχουν 0,1 mol NaOH
Σε 250 mL διαλφματοσ Δ1 κα υπάρχουν x; mol NaΟΗ

Άρα πρζπει να μεταφζρουμε ςτθν ογκομετρικι φιάλθ 0,025 mol NaΟΗ.
Εφόςον Mr NaΟΗ = 23 + 16 +1 = 40 και m = n∙Mr υπολογίηουμε τθ μάηα των 0,025 mol NaΟΗ:
m = (0,025∙ 40 )g

m=1g

Επομζνωσ τα βιματα παραςκευισ του Δ1 κα είναι:


Χρθςιμοποιώντασ τον ηυγό του εργαςτθρίου, ηυγίηω ςτο ποτιρι ηζςεωσ 1 g ΝaΟΗ,
προςκζτω μικρι ποςότθτα νεροφ και αναδεφω με τθ ράβδο ανάδευςθσ.



Με τθ βοικεια του υάλινου χωνιοφ, μεταφζρω το περιεχόμενο του ποτθριοφ ηζςεωσ
ςε ογκομετρικι φιάλθ των 250 mL.
Συμπλθρώνω νερό ςτθν ογκομετρικι φιάλθ μζχρι τθ χαραγι και αφοφ τοποκετιςω το
πώμα, τθν ανακινώ ώςτε να διαλυκεί πλιρωσ το ςτερεό.

β) Το διάλυμα Δ2 πρζπει να ζχει ςυγκζντρωςθ c2 = 0,002 Μ ςε NaΟΗ και όγκο V2 = 100 mL και
κα παραςκευαςτεί με αραίωςθ του Δ1 που ζχει ςυγκζντρωςθ c1 = 0,1 Μ.
Αν V1 ο όγκοσ του Δ1 που κα μεταφερκεί ςτθν ογκομετρικι των 100 mL, ιςχφει:
c1 ∙ V1 = c2 ∙ V2

V1 =

V1 =

V1 = 2 mL

Επομζνωσ τα βιματα παραςκευισ του Δ2 κα είναι:


Με το ςιφώνιο των 5 mL, μεταφζρω 2 mL από το διάλυμα Δ1 ςτθν ογκομετρικι
φιάλθ των 100 mL (ι με το ςιφώνιο του 1 mL μεταφζρω 2 φορζσ από 1 mL από το
διάλυμα Δ1 τθ φορά, ςτθν ογκομετρικι φιάλθ των 100 mL)



Συμπλθρώνω νερό ςτθν ογκομετρικι φιάλθ μζχρι τθ χαραγι και αφοφ τοποκετιςω το
πώμα, ανακινώ το διάλυμα.
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γ) Το διάλυμα Δ1 ζχει ςυγκζντρωςθ c1 = 0,1 M και το διάλυμα Δ2 ζχει ςυγκζντρωςθ c2 = 0,002
M.

=

=

∙ 50

Επομζνωσ το διάλυμα Δ2 είναι 50 φορζσ πιο αραιό από το διάλυμα Δ1.
δ) iii
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Για το NaCl: Mr= Ar(Na) + Ar(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5
Στον φυσιολογικό ορό:
=
=

=
=

V

0,9
58,5

= 0,015

0,015
0,1 L

= 0,15

L

Επομένως η συγκέντρωση του φυσιολογικού ορού είναι 0,15 Μ.
β) Στη συσκευασία με τις 20 αμπούλες ο συνολικός όγκος είναι :
V = 20·5 mL = 100 mL
Στον φυσιολογικό ορό η περιεκτικότητα είναι 0,9 % w/v:
Στα 100 mL περιέχονται 0,9 g NaCl
Επομένως στη συσκευασία με τις 20 αμπούλες φυσιολογικού ορού περιέχονται 0,9 g NaCl.
γ) Σε ανάμειξη διαλυμάτων Δ1 και Δ2 που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία και με την
ανάμειξη δίνουν διάλυμα Δ3 ισχύει:
∙V +
∙V +
Όμως V = V =

=

,

∙V =

∙V =

∙V
∙ (V + V )

= 0,1 L

Επομένως:
=

0,02
∙V + ∙V
=
V +V

· 0,1L + 0,01
0,2L

· 0,1L
= 0,015

mol
L

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι 0,015 Μ και επομένως το διάλυμα Δ3 δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσιολογικός ορός.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στο διάλυμα Δ1:
V = 50·2 mL = 100 mL

Επομένως στη συσκευασία περιέχονται 2,082 g ηωσίνης.
β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ3 για την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:

Επομένως θα χρησιμοποιηθούν 0,025 L διαλύματος Δ3.
γ) Στο διάλυμα Δ1:
V = 10·20 mL = 200 mL = 0,2 L

Στο διάλυμα Δ4:

Στο διάλυμα Δ1 υπάρχουν επιπλέον 0,006 mol - 0,002 mol = 0,004 mol ηωσίνης.

Επομένως πρέπει να προστεθούν 2,776 g ηωσίνης για να παρασκευασθούν 200 mL (για 20
αμπούλες των 10 mL) διαλύματος Δ1 συγκέντρωσης 0,03 Μ σε ηωσίνη.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στην αραίωση διαλύματος Δ1 για την παρασκευή διαλύματος Δ2 ισχύει:
∙V =

∙V

∙V

V =

0,1

· 0,5 L

=

= 0,05 L
1

Επομένως θα χρησιμοποιηθούν 0,05 L ή 50 mL διαλύματος Δ1 για να παρασκευάσουμε 500
mL διαλύματος Δ2.
β)
Σε ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2, που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία, για την
παρασκευή του διαλύματος Δ3 ισχύει:
∙V +
∙V +

∙V =

∙V =

∙V
∙ (V + V )

Επομένως:
=

· 0,3L + 0,1

1
∙V + ∙V
=
V +V

· 0,6L

0,3L + 0,6L

= 0,4

mol
L

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 που θα προκύψει από την ανάμειξη των
διαλυμάτων Δ1 και Δ2 είναι 0,4 Μ.
γ) Στο διάλυμα Δ4 τα mol ΝαΟΗ:
=

=

V

·V =1

mol
· 1L = 1 mol
L

Στο διάλυμα Δ5 τα mol ΝαΟΗ:
=

=

V

· V = 0,4

mol
· 1 L = 0,4 mol
L

Στο διάλυμα Δ4 υπάρχουν επιπλέον 1 mol - 0,4 mol = 0,6 mol στερεού ΝaOH.
Για το ΝaOH: Mr= Ar(Na) + Ar(Ο) + Ar(Η) = 23 + 16 + 1 = 40
=

=

·

!

= 0,6 · 40 g = 24 g

!

Επομένως πρέπει να προστεθούν 24 g στερεού ΝaOH στο διάλυμα Δ4 για την παρασκευή
1000 mL διαλύματος Δ5.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τη ζάχαρη (C11H22O11): Mr= 12·Ar(C) + 22·Ar(Η) + 11·Ar(Ο) = 12·12 + 22·1 + 11·16 = 342
Στο διάλυμα Δ1:

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,1 Μ.
β) Ο όγκος του διαλύματος που παρέμεινε στο μπουκάλι μετά την κατανάλωση είναι:

Στην αραίωση του διαλύματος Δ1 για την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος Δ2
ισχύει:

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 0,025 Μ.
γ)
Σε 100 g νερού διαλύονται 228 g ζάχαρης.
Σε 200 g νερού διαλύονται x g ζάχαρης.

Επομένως για να είναι κορεσμένο το διάλυμα θα πρέπει να διαλυθούν 456 g ζάχαρης.
1 κύβος ζάχαρης έχει μάζα 5,7 g
x κύβοι ζάχαρης έχουν μάζα 456 g

Επομένως θα πρέπει να διαλυθούν 80 κύβοι ζάχαρης για να είναι κορεσμένο το διάλυμα
στους 35 oC.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol ζάχαρης που περιέχονται σε 2 ποτήρια χυμού είναι:
=

n
V

n = · V = 0,3

mol
· 2 · 0,25 L = 0,15 mol
L

Για τη ζάχαρη (C12H22O11): Mr= 12·Ar(C) + 22·Ar(Η) + 11·Ar(Ο) = 12·12 + 22·1 + 11·16 = 342
m
n=
m = n · M = 0,15 · 342 g = 51,3 g
M
Άρα, ο συγκεκριμένος ενήλικας έχει καταναλώσει 51,3 g ζάχαρης και επομένως έχει
ξεπεράσει την ημερήσια συνιστώμενη δόση για τη ζάχαρη.
β) Στον χυμό περιέχονται:
=

n
V

n = · V = 0,3

mol
· 0,1L = 0,03 mol
L

Άρα σε 100 mL χυμού περιέχονται 0,03 mol ζάχαρης.
Για τη ζάχαρη (C12H22O11): Mr= 12·Ar(C) + 22·Ar(Η) + 11·Ar(Ο) = 12·12 + 22·1+ 11·16= 342
=

=

·

= 0,03 · 342 g = 10,26 g

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του χυμού είναι 10,26 %.
γ) Στην αραίωση διαλύματος χυμού σε διπλάσιο όγκο ισχύει:
∙V =

∙V

=

0,3
· 0,25 L
∙V
mol
=
= 0,15
V
2 · 0,25 L
L

Επομένως ο αραιωμένος χυμός έχει συγκέντρωση 0,15 M σε ζάχαρη.
δ) Για να πραγματοποιηθεί η αραίωση με ακρίβεια θα χρησιμοποιηθεί ογκομετρική φιάλη
και σιφώνιο.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 3,4 g H2S.
Στα 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται

x; g H2S.

3,4∙500

500∙3,4 = 100∙x⇒x=

100

⇒x= 17.

Επομένως σε 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 17 g υδρόθειου.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του H2S. Mr=2∙1+1∙32=34.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 3,4 g H2S.
𝑚

Για το H2S ισχύει: n= 𝑀𝑟 =

3,4
34

𝑚𝑜𝑙 = 0,1 mol.

𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση (c) του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,1 mol
0,1 L

=1

mol
L

ή c = 1 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με c=1 M σε Η2S.
γ) Στην ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3,
για την ποσότητα (mol) της διαλυμένης ουσίας αντίστοιχα ισχύει ότι:
nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ⇒ cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ⇒ cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2)= cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

1 Μ ∙ 400 ∙10−3 L + 0,2 Μ ∙ 600 ∙10−3 L
400 ∙10−3 L + 600 ∙10−3 L

Άρα το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,52 Μ σε Η2S.
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0,52 mol

= 1000∙10−3 L = 0,52 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol της ζάχαρης που περιέχονται στο διάλυμα Δ1 είναι:
=

n
V

n= ·V= 2

mol
· 0,25 L = 0,5 mol
L

Για τη ζάχαρη (C12H22O11): Mr= 12·Ar(C) + 22·Ar(Η) + 11·Ar(Ο) = 12·12 + 22·1 + 11·16 =
342
n=

m
M

m = n · M = 0,5 · 342 g = 171 g

Επομένως στο διάλυμα Δ1 περιέχονται 171 g ζάχαρης.
β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ1 για την παρασκευή του αραιωμένου
διαλύματος Δ2 ισχύει:
∙V =

∙V

2
∙V
=
V

=

· 0,02 L
0,1 L

= 0,4

mol
L

Επομένως το αραιωμένο σιρόπι (διάλυμα Δ2) έχει συγκέντρωση 0,04 M.
γ) Για να πραγματοποιηθεί η αραίωση με ακρίβεια θα χρησιμοποιηθούν: Ποτήρι
ζέσεως, σιφώνιο και ογκομετρική φιάλη.
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κωνική φιάλη αντί για το
ποτήρι ζέσεως.
δ) Σε ανάμειξη διαλυμάτων Δ1 και Δ3 που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία για
την παρασκευή του διαλύματος Δ4 ισχύει:
∙V +
∙V +
∙

V
=
V

∙V =

V
+
V
∙

∙V =

=

V
+
V

=

−
−

=

∙V
∙ (V + V )

∙

(V + V )
)
V
∙(

V
+ 1)
V

1,8 Μ − 1 Μ
4
=
2 Μ − 1,8 Μ
1

Επομένως η αναλογία όγκων με την οποία πρέπει να αναμειχθούν τα διαλύματα
Δ1 και Δ3 είναι 4:1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του H3PO4. Mr=3∙1+1∙31+4∙16=98.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 19,6 g H3PO4.
n H3PO4=

19,6
98

𝑛

𝑚𝑜𝑙 = 0,2 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη

συγκέντρωση (c) του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,2 mol
0,1 L

=2

mol
L

ή c = 2 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με c=2 M σε H3PO4.
β) Στην ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή διαλύματος Δ3, για
την ποσότητα (mol) της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
n3 = n1 + n2 ⇒ nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ⇒ cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ⇒ cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2)= cΔ1∙VΔ1 +
cΔ2∙VΔ2. cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

2 Μ ∙ 0,5 L + 1 Μ ∙ 1,5 L
500 ∙10−3 L + 1,5 L

=

2,5 mol
2L

= 1,25 Μ.

Άρα το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 1,25 Μ σε H3PO4.
γ) Έστω ότι αραιώνουμε VΔ3 L του διαλύματος Δ3 με Vx L νερού. Κατά την αραίωση του
διαλύματος Δ3 και την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος Δ4, για την ποσότητα
της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ3 ή cΔ4∙VΔ4 = cΔ3∙VΔ3 ή cΔ4∙(Vx + VΔ3) = cΔ3∙VΔ3 ή
𝑉

1 Μ∙Vx L + 1 Μ∙VΔ3 L = 1,25 Μ∙VΔ3 L ή 1 Μ∙ Vx L = 0,25 Μ∙VΔ3 L ή 𝑉 𝑥 =
𝛥3

0,25
1

1

=4 ή

𝑉𝛥3
𝑉𝑥

Συνεπώς πρέπει να αραιώσουμε το διάλυμα Δ3 με καθαρό νερό με αναλογία όγκων
4:1 αντίστοιχα.
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4

=1

Ενδεικτική επίλυση
α)
Για το δραστικό συστατικό με Μ.Τ. C12H11NO2: Mr= 12·Ar(C) +11·Ar(H) + Ar(N)
+2·Ar(O) = 144 + 11 + 14 + 32 = 201
Στο διάλυμα Δ1:
n=

m 80,4
=
mol = 0,4 mol
M
201

=

0,42 mol
mol
n
=
=4
0,1 L
L
V

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι4 Μ.

β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ1 για την παρασκευή του αραιωμένου
διαλύματος Δ2 ισχύει:
∙V =

∙V

=

0,04
∙V
=
c
4

· 0,1 L
= 0,001 L

Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ1 που θα χρησιμοποιηθεί είναι 0,001 L ή 1 mL.
γ) Στο διάλυμα Δ3 τα mol του δραστικού συστατικού είναι :
=

n
V

n = · V = 0,015

mol
· 0,2 L = 0,003 mol
L

Στο διάλυμα Δ4 τα mol του δραστικού συστατικού είναι :
=

V

= · V = 0,04

mol
· 0,2 L = 0,008 mol
L

Στο διάλυμα Δ4 υπάρχουν επιπλέον 0,008 mol- 0,003 mol = 0,005 mol δραστικού
συστατικού.
n=

m
M

m = n · M = 0,005 · 201 g = 1,005 g

Επομένως πρέπει να προστεθούν 1,005 g στερεού δραστικού συστατικού στο
διάλυμα Δ3 για την παρασκευή του διαλύματος Δ4.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 mL ποτού Α περιέχονται 40 mL οινοπνεύματος
Στα x mL ποτού Α περιέχονται 60 mL οινοπνεύματος
60∙100

60∙100 = 40∙x⇒x=

40

⇒x= 150.

Επομένως ο πελάτης κατανάλωσε 150 mL ποτού Α.
β) Έστω x (mL) ο ζητούμενος όγκος του νερού. Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά
την αραίωση διαλυμάτων, για τα διαλύματα (ποτά) Γ και Δ, όπου n1, n2 είναι τα αρχικά
και τα τελικά mol αντίστοιχα, της αιθανόλης.
n1=n2⇒ c1⋅V1=c2⋅V2⇒ 2⋅80.10-3=1,6⋅(80.10-3+x.10-3)⇒ 2⋅80 =1,6⋅(80 +x)⇒ 160 =1,6⋅(80 +x)⇒
⇒

160
1,6

=80 +x⇒100 = 80 + x ⇒x= 20.

Επομένως θα πρέπει να προσθέσει 20 mL νερό στο ποτό Γ για να προκύψει το ποτό Δ.
γ) Έστω ότι χρειάζονται VA mL από το ποτό Α και VΒ mL από το ποτό Β.
Για το ποτό Α ισχύει:
Στα 100 mL ποτού Α περιέχονται 40 mL οινοπνεύματος
Στα VA mL ποτού Α περιέχονται x; mL οινοπνεύματος
40∙VA

40∙VA = 100∙x⇒ x=

⇒ x=0,4⋅VA mL οινοπνεύματος.

100

Για το ποτό Β ισχύει:
Στα 100 mL ποτού B περιέχονται 20 mL οινοπνεύματος
Στα VB mL ποτού B περιέχονται y; mL οινοπνεύματος
20∙VB

20∙ VB = 100∙y⇒ y=

100

⇒ y=0,2⋅VB mL οινοπνεύματος.

Για το ποτό Ε ισχύει:
Στα 100 mL

ποτού Ε περιέχονται

28 mL οινοπνεύματος

Στα (VΑ + VΒ )mL ποτού Ε περιέχονται (0,4⋅VA + 0,2⋅VΒ) ; mL οινοπνεύματος
28∙ (VΑ + VΒ )= 100∙(0,4⋅VA + 0,2⋅VΒ)⇒ 28∙ VΑ + 28⋅VΒ = 40⋅VA + 20⋅VΒ ⇒
𝑉𝐴

8

VA

2

⇒ 8⋅VΒ = 12⋅VA ⇒ 𝑉𝐵=12⇒ VB=3.
Επομένως θα πρέπει να αναμείξει τα ποτά Α και Β, με αναλογία όγκων

𝑉𝐴
𝑉𝐵

2

=3 αντίστοιχα

για να φτιάξει ένα κοκτέιλ (ποτό Ε) με περιεκτικότητα 28 % v/v σε οινόπνευμα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στο διάλυμα Δ1 τα mol της ζάχαρης είναι:

Για τη ζάχαρη (C12H22O11): Mr= 12·Ar(C) + 22·Ar(Η) + 11·Ar(Ο) = 12·12 + 22·1 + 11·16 =
342

Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε 85,5 g ζάχαρης για να παρασκευάσουμε 250 mL
διαλύματος Δ1 συγκέντρωσης 1Μ.
β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ2 για την παρασκευή του αραιωμένου
διαλύματος Δ3 ισχύει:

Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ2 που θα χρησιμοποιηθεί για την αραίωση
είναι 0,1 L ή 100 mL.
γ)

Επομένως η μάζα του διαλύματος Δ1 είναι 300 g.
Σε 300 g Δ1 περιέχονται 85,5 g ζάχαρης, άρα και 214,5 g νερού.
Σε 100 g νερού μπορούν να διαλυθούν 230 g ζάχαρης
Σε 214,5 g νερού μπορούν να διαλυθούν x g ζάχαρης
⇒

⇒

Επομένως για να κορεστεί το διάλυμα πρέπει να έχουν διαλυθεί 493,35 g ζάχαρης
στα 214,5 g νερού του Δ1.
Στο διάλυμα Δ1 η ποσότητα της ζάχαρης είναι 85, 5g.
Επομένως η επιπλέον ποσότητα ζάχαρης που πρέπει να διαλυθεί είναι:
493,35 g – 85,5 g = 407,85 g.
Άρα πρέπει να προστεθούν 407,85 g ζάχαρης στο διάλυμα Δ1 για να προκύψει
κορεσμένο διάλυμα σε ζάχαρη.

351 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) Στο διάλυμα Δ1 περιέχονται:

Για τον νιτρικό άργυρο (AgNO3): Mr= Ar(Ag) + ·Ar(Ν) + 3·Ar(Ο) = 108 + 14 + 3·16 = 170

Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε 3,4 g AgNO3 για να προκύψουν 100 mL
διαλύματος Δ1 .
β) Στο διάλυμα Δ2:

Στο διάλυμα Δ1 η ποσότητα του AgNO3 είναι 3,4 g.
Επομένως πρέπει να προστεθούν 3,4 g - 1,7 g = 1,7 g AgNO3.
Άρα πρέπει να προστεθούν 1,7 g AgNO3 για να παρασκευαστεί το διάλυμα Δ1.
γ)
i) Στην αραίωση διαλύματος Δ2 για την παρασκευή διαλύματος Δ3 ισχύει:

Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ3 που θα χρησιμοποιηθεί είναι 0,014 L ή 14 mL.
ii) Για να πραγματοποιηθεί η αραίωση με ακρίβεια θα χρησιμοποιηθεί ογκομετρική
φιάλη και σιφώνιο.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στο διάλυμα Δ1 περιέχονται:

Για το υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO4): Mr= Ar(Κ) +·Ar(Mn) + 4·Ar(Ο) = 39 + 55 + 4·16 =
158
Στο διάλυμα Δ1 περιέχονται :

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε KMnO4 είναι 0,2 Μ.
β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ3 για την παρασκευή αραιωμένου διαλύματος Δ2
ισχύει:

Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ3 που θα χρησιμοποιηθεί για την αραίωση
είναι 0,04 L ή 40 mL.
γ) Σε ανάμειξη διαλυμάτων Δ2 και Δ3, που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία, για
την παρασκευή του τελικού διαλύματος Δ4 ισχύει:

Επομένως:

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 είναι 0,35 Μ και επομένως δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη δερματική πάθηση επειδή έχει μεγαλύτερη
συγκέντρωση από την επιθυμητή (0,3 M).
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το NaHCO3: Mr= Ar(Na) +Ar(H) + Ar(C) +3·Ar(O) = 23 + 1 + 12 + 48 = 84
Στο διάλυμα Δ1:

Επομένως η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 0,84 % w/v.

β) Για το ιόν

: Mr= Ar(H) + Ar(C) +3·Ar(O) = 1 + 12 + 48 = 61

Στο διάλυμα Δ2: 305 mg = 0,305 g

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 σε ιόντα

είναι 0,01 Μ.

γ)
i) Στην αραίωση διαλύματος Δ3 για την παρασκευή διαλύματος Δ4 ισχύει:

Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ3 που θα χρησιμοποιηθεί είναι 0,02 L ή 20 mL.
ii) Μετρούνται με σιφώνιο 20 mL διαλύματος Δ3 και τοποθετούνται σε ογκομετρική φιάλη
των 100 mL.
Στη συνέχεια προστίθεται στη φιάλη απιονισμένο νερό μέχρι τη χαραγή, η φιάλη
πωματίζεται και ανακινείται για την ομογενοποίηση του διαλύματος.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 1,94 g καφεΐνης.
Στα 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται
500∙1,94 = 100∙x⇒x=

x; g καφεΐνης.

1,94∙500
100

⇒x= 9,7.

Επομένως σε 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 9,7 g καφεΐνης.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) της καφεΐνης.
Mr=8∙12+10∙1+4∙14+2∙16 =194.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 1,94 g καφεΐνης.
n καφεΐνης =

1,94
194

𝑚𝑜𝑙 = 0,01 mol.
𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,01 mol
0,1 L

= 0,1

mol

ή c = 0,1 M.

L

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με c=0,1 M σε καφεΐνη.
γ) Στην ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3,
για την ποσότητα (mol) της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
n3 = n1 + n2 ⇒ nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ⇒ cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ⇒ cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2)= cΔ1∙VΔ1 +
cΔ2∙VΔ2⇒
⇒cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

0,1 Μ ∙ 𝑥 L + 0,06 Μ ∙ 𝑥 L
𝑥L+xL

=

0,16⋅𝑥 mol
2⋅𝑥 L

Άρα το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,08 Μ σε καφεΐνη.
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= 0,08 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α) Για το MgSO4: Mr= Ar(Mg) +Ar(S) + 4·Ar(O) = 24 + 32 + 64 = 120
Στο διάλυμα Δ1:

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 1,25 Μ και επομένως η ένδειξη που
αναγράφεται είναι σωστή.

β) Στην αραίωση διαλύματος Δ2 για την παρασκευή διαλύματος Δ3 ισχύει:

Επομένως η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος Δ3 είναι 0,125 Μ.
γ) Ο συνολικός όγκος του διαλύματος που πρέπει να παρασκευαστεί είναι:
V = 20·10 mL = 200 mL
Στο διάλυμα Δ4:

Στο διάλυμα Δ2:

Στα 200 mL του διαλύματος Δ2 υπάρχουν επιπλέον 0,25 mol - 0,2 mol = 0,05 mol MgSO4.

Επομένως πρέπει να προστεθούν 6 g στερεού MgSO4 στο διάλυμα Δ4 για την παρασκευή
200 mL διαλύματος Δ2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του Na3PO4. Mr=3∙23+1∙31+4∙16=164.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 3,28 g Na3PO4.
n Na3PO4=

3,28
164

𝑚𝑜𝑙 = 0,02 mol.
𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,02 mol
0,1 L

= 0,2

mol
L

ή c = 0,2M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1, είναι ίση με c=0,2 M σε Na3PO4.
β) Στην ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του Δ3 για την
ποσότητα (mol) της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
n3 = n1 + n2 ⇒ nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ⇒ cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ⇒ cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2)= cΔ1∙VΔ1 +
cΔ2∙VΔ2
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

0,2 Μ ∙ 4 L + 0,5 Μ ∙ 2 L
4L+2L

=

1,8 mol
6L

= 0,3 Μ.

Άρα το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,3 Μ σε Na3PO4.
γ) Έστω ότι αραιώνουμε VΔ3 L του διαλύματος Δ3 με Vx L νερού. Κατά την αραίωση
των διαλύματος Δ3 και την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος Δ4 για την
ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
nΔ4 = nΔ3 ⇒ cΔ4∙VΔ4 = cΔ3∙VΔ3 ⇒ cΔ4∙(Vx + VΔ3) = cΔ3∙VΔ3 ή
𝑉

0,05

1

0,25 Μ∙Vx L + 0,25 Μ∙VΔ3 L = 0,3 Μ∙VΔ3 L ⇒ 0,25 Μ∙Vx L = 0,05 Μ∙VΔ3 L⇒ 𝑉 𝑥 = 0,25 = 5
𝛥3

ή

𝑉𝛥3
𝑉𝑥

5

=1.

Συνεπώς πρέπει να αναμίξουμε το διάλυμα Δ3 με καθαρό νερό με αναλογία όγκων
5:1 αντίστοιχα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το NaCl: Mr= Ar(Na) +Ar(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5
Στο διάλυμα Δ1:
n
V
m
n=
M
=

n= ·V=1

mol
· 0,1L = 0,1 mol
L

m = n · M = 0,1 · 58,5 g = 5,85 g

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 είναι 5,85 % w/v και συνεπώς το
διάλυμα Δ1 δεν είναι κατάλληλο για τη διατήρηση του τυριού.

β) Στην αραίωση διαλύματος Δ1 για την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει:
∙V =

∙V

V =

∙V

0,12

· 2,5 L

=

= 0,3 L
1

Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ1 που θα χρησιμοποιηθεί για την αραίωση είναι 0,3 L.
γ) Στη θερμοκρασία των 25 οC:
Σε 100 g νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ 36 g NaCl
Σε x g νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ 9000 g NaCl
100 g
36 g
=
xg
9000 g

x=

9000 · 100
36

x = 25000

Η ποσότητα του νερού που θα χρειαστεί είναι 25000 g και επομένως η μέγιστη ποσότητα
κορεσμένου διαλύματος NaCl που μπορεί να παρασκευαστεί είναι:
25000 g + 9000 g= 34000 g ή 34 kg.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 6,32 g KMnO4.
Στα 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται
500∙6,32 = 100∙x⇒x=

x; g KMnO4.

6,32∙500
100

⇒x= 31,6.

Επομένως σε 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 31,6 g KMnO4.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του KMnO4. Mr=1∙39+1∙55+4∙16=158.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 6,32 g KMnO4.
𝑚

6,32

r

158

n KMnO4 = 𝑀 =

𝑚𝑜𝑙 = 0,04 mol.

𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,04 mol
0,1 L

= 0,4

mol
L

ή c = 0,4 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με 0,4 M σε KMnO4.
γ) Στην ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του τελικού
διαλύματος Δ3 για την ποσότητα (mol) της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι:
n3 = n1 + n2 ⇒ nΔ3 = nΔ1 + nΔ2 ⇒ cΔ3∙VΔ3 = cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2 ⇒

⇒cΔ3∙(VΔ1 + VΔ2)= cΔ1∙VΔ1 + cΔ2∙VΔ2.
cΔ3 =

cΔ1 ∙𝑉Δ1 + cΔ2 ∙𝑉Δ2
𝑉Δ1 + 𝑉Δ2

=

0,4 Μ ∙ 400 ∙10−3 L + 0,2 Μ ∙ 600 ∙10−3 L
400 ∙10−3

L + 600 ∙10−3

L

Άρα το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,28 Μ σε KMnO4.
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0,28 mol

= 1000∙10−3 L = 0,28 Μ.

Ενδεικτική επίλυση
α) Για το Na2CO3: Mr= 2·Ar(Na) +Ar(C) ) + 3·Ar(Ο) = 2·23 + 12 + 3·16 = 106
Στο διάλυμα Δ1:
=

n
V

n=

m
M

n = · V = 0,5

mol
· 0,1 L = 0,05 mol
L

m = n · M = 0,05 · 106 g = 5,3 g

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 είναι 5,3 % w/v και συνεπώς το
διάλυμα Δ1 είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό σκευών στην κουζίνα.
β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ2 για την παρασκευή 300 mL του διαλύματος Δ1 ισχύει:
∙V =

∙V

V =

∙V

0,5
=

· 0,3 L
= 0,25 L

0,6
Επομένως ο όγκος του διαλύματος Δ2 που θα χρησιμοποιηθεί για την αραίωση είναι 0,25 L
ή 250 mL.
γ) Στο διάλυμα Δ3:
=

n
V

n= ·V=1

=

n
V

n = · V = 0,5

mol
· 0,6 L = 0,6 mol
L

Στο διάλυμα Δ1:
mol
· 0,6 L = 0,3 mol
L

Στα 600 mLτου διαλύματος Δ3 υπάρχουν επιπλέον 0,6 mol - 0,3 mol = 0,3 mol Na2CO3.
m
n=
m = n · M = 0,3 · 106 g = 31,8 g
M
Επομένως πρέπει να προστεθούν 31,8 g στερεού Na2CO3 σε 600 mL διαλύματος Δ1 για την
παρασκευή 600 mL διαλύματος Δ3.

360 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) της NH3. Mr=3∙1+1∙14=17.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 3,4 g NH3.
n NH3 =

𝑚
𝑀r

=

3,4
17

𝑚𝑜𝑙 =

𝑛

0,2 mol. Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη

συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,2 mol
0,1 L

=2

mol
L

ή c = 2 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με c=2 M σε NH3.
β) i) Έστω ότι αραιώνουμε VΔ1 L του διαλύματος σε τελικό όγκο 1L.
Κατά την αραίωση των διαλυμάτων για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει
ότι: nΔ1 = nΔ2 ⇒ cΔ1∙VΔ1 = cΔ2∙VΔ2 ⇒ 2∙VΔ1= 1,6∙1 ⇒ VΔ1=0,8 L.
Συνεπώς πρέπει να αραιώσουμε 0,8 L ή 800 mL διαλύματος Δ1.
ii) Το πιο κατάλληλο ογκομετρικό όργανο για μεγαλύτερη ακρίβεια είναι το Γ
(ογκομετρική φιάλη του 1L).
γ) VΔ2 = 400 mL=0,4 L, VΔ3 = 100 mL=0,1 L. Στην ανάμειξη των διαλυμάτων Δ2 και Δ3
και την παρασκευή του διαλύματος Δ4, για την ποσότητα (mol) της διαλυμένης
ουσίας ισχύει ότι:
n4 = n2 + n3 ⇒ nΔ4 = nΔ2 + nΔ3 ⇒ cΔ4∙VΔ4 = cΔ2∙VΔ2 + cΔ3∙VΔ3 ⇒ cΔ4∙(VΔ2 + VΔ3)= cΔ2∙VΔ2 +
cΔ3∙VΔ3 ⇒ cΔ4∙(0,4 + 0,1)=1,6∙0,4 + 1,2∙0,1⇒ cΔ4 =

0,64 + 0,12
0,5

⇒ cΔ4 = 1,52 𝑀.
Συνεπώς το διάλυμα Δ4 έχει συγκέντρωση 1,52 Μ σε NH3.

361 / 431

𝑀⇒ cΔ4 =

0,76
0,5

𝑀⇒

Ενδεικτική επίλυση
α) Για το γαλακτικό οξύ (C₃H₆O₃): Mr= 3·Ar(C) + 6·Ar(Η) +3·Ar(Ο) = 3·12 + 6·1 + 3·16 = 90
Στο διάλυμα Δ1:

Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε γαλακτικό οξύ είναι 0,135 % w/v
και συνεπώς το διάλυμα Δ1 μπορεί να θεωρηθεί «φρέσκο».
β) Στην αραίωση του διαλύματος Δ1 για την παρασκευή αραιωμένου διαλύματος Δ2 ισχύει:

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 σε λακτόζη είναι 0,005 Μ.
γ) Για να πραγματοποιηθεί η αραίωση με ακρίβεια θα χρησιμοποιηθεί ογκομετρική φιάλη
και σιφώνιο.
δ) Για το «πλήρες» γάλα:
V1 = 2·250 mL = 500 mL
Στα 100 mL περιέχονται 3,5 g λιπαρών ουσιών
Στα 500 mL περιέχονται x g λιπαρών ουσιών

Επομένως στα 2 ποτήρια από το «πλήρες» γάλα περιέχονται 17,5 g λιπαρών ουσιών.
Για το «ελαφρύ» γάλα:
V2 = 4·250 mL = 1000 mL
Στα 100 mL περιέχονται 1,5 g λιπαρών ουσιών
Στα 1000 mL περιέχονται y g λιπαρών ουσιών

Επομένως στα 4 ποτήρια από το «ελαφρύ» γάλα περιέχονται 15 g λιπαρών ουσιών.
Συνεπώς μεγαλύτερη ποσότητα λιπαρών ουσιών προσλαμβάνεται από την κατανάλωση 2
ποτηριών από το «πλήρες» γάλα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 5 ppm SO2 σημαίνει ότι αντιστοιχούν 5 mg SΟ2 σε 106 mg = 1000 g αέρα = 1 kg αέρα.
Ένα δείγμα (B) αέρα μάζας 100 g περιέχει 4 mg SΟ2.
Το όριο συναγερμού για την περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε SO2 είναι 5 ppm.
Ισοδύναμα ισχύει ότι σε 1 kg=1000 g αέρα πρέπει να περιέχονται κατά μέγιστη τιμή 5 mg
SO2 με βάση το όριο συναγερμού.
Στα 1000 g αέρα περιέχονται 5 mg SO2 (όριο συναγερμού).
Στα 100 g αέρα περιέχονται x ; mg SO2 (όριο συναγερμού).
1000∙x = 100∙5⇒x=

500

⇒x= 0,5 mg SO2 < 0,8 mg SO2 (δείγμα B).

1000

Άρα το δείγμα B είναι εκτός ορίων συναγερμού για το SO2.
10

β) 10 μg Ο3 = 1000 mg=0,01 mg O3 και 1 g O3 = 1000 mg O3.
Στα 80 g αέρα (δείγματος Α) περιέχονται 0,01 mg O3.
Στα x ; g αέρα (δείγματος Α) περιέχονται 1000 mg O3.
80000

0,01∙x = 80∙1000⇒x=

0,01

⇒x= 8.106 g = 8 tn αέρα.

Άρα 8 tn τόνοι αέρα δείγματος Α περιέχουν 1 g O3.
γ) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη δειγμάτων αέρα ή διαλυμάτων
αέρα , Γ και Δ και την παραλαβή του δείγματος Ε, όπου n1, n2, n3 είναι τα mol του SO2,
στα αντίστοιχα διαλύματα. Ισχύει n3=n1+n2 ⇒ c3⋅V3=c1⋅V1 + c2⋅V2⇒ c3⋅(400+600) = 0,6⋅400
+ 0,4⋅600 ⇒ c3⋅1000 =240 + 240 ⇒ c3=0,48 M.
Επομένως το διάλυμα αέρα Ε έχει συγκέντρωση 0,48 M σε SO2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) 1000 ppb Cu σημαίνει ότι αντιστοιχούν 1000 μg Cu σε 109 μg = 106 mg =1000 g = 1 kg
νερού.
Στο δείγμα Α περιέχονται 0,04 mg = 0,04∙103 μg = 40 μg Cu.
Στα 1000 g νερού περιέχονται

1000 μg Cu (όριο ασφαλείας).

Στα 50 g νερού (δείγμα Α) περιέχονται x ; μg Cu.
1000∙x = 50∙1000⇒x=50 μg Cu > 40 μg Cu (δείγμα Α).
Άρα το δείγμα Α δεν υπερβαίνει το όριο ασφαλείας για τον Cu.
β) 1 kg Cr = 1000 g Cr = 1000 ∙103 mg Cr = 106 ∙103 μg Cr =109 μg Cr.
Δείγμα B:
Στα 100 g νερού περιέχονται 10 μg Cr.
Στα x ; g νερού περιέχονται 109 μg Cr.
10∙x = 100∙109⇒ x = 1010 g νερού = 1010 / 106 tn νερού = 104 tn νερού.
Άρα 104 tn τόνοι νερού δείγματος Β περιέχουν 1 kg Cr.
γ) 800 mL=0,8 L και 200 mL=0,2 L.
Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη διαλυμάτων, για τα διαλύματα Δ1,
Δ2, Δ3, όπου n1, n2, n3 είναι τα mol του CuSO4, στα αντίστοιχα διαλύματα.
Ισχύει n 3=n 1+n 2 ⇒ c3⋅V3=c1⋅V 1 + c2⋅V2⇒ c3⋅(0,8+0,2) =0,5⋅0,8 + 0,1⋅0,2 ⇒
⇒ c3 =0,4 + 0,02 ⇒ c3=0,42.
Επομένως το διάλυμα Δ3 έχει c=0,42 M σε CuSO4.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του NaOH. Mr=1∙23+1∙16+1∙1=40.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 1,6 g NaOH.
n NaOH=

1,6
40

𝑚𝑜𝑙 = 0,04 mol. Από τη σχέση 𝑐 =

𝑛
𝑉

, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση

c, του διαλύματος Δ1.
Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 =

𝑛
𝑉

=

0,04 mol
0,1 L

= 0,4

mol
L

ή c = 0,4 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με c=0,4 M σε NaOH.
β) Έστω ότι αραιώνουμε VΔ1 L του διαλύματος Δ1 σε τελικό όγκο 400 mL=0,4 L.
Κατά την αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του αραιωμένου
διαλύματος Δ2, για την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας ισχύει ότι: nΔ1 = nΔ2 ⇒
cΔ1∙V Δ1 = c Δ2∙VΔ2 ⇒ 0,4∙VΔ1= 0,1∙0,4 ⇒ VΔ1=0,1.
Συνεπώς πρέπει να αραιώσουμε 0,1 L ή 100 mL διαλύματος Δ1.
γ) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη διαλυμάτων Δ2 και Δ3 και
την παρασκευή του διαλύματος Δ4, όπου n2, n3, n4 είναι τα mol του NaOH, στα
αντίστοιχα διαλύματα. Ισχύει:
n4=n2+n3⇒ c4⋅V4=c2⋅V 2+c3⋅V3⇒0,03⋅(V2+V3)=0,01⋅V2+0,05⋅V 3⇒3⋅(V2+V3)=1⋅V 2+5⋅V3⇒
⇒3⋅V2 + 3⋅V3 = V2+5⋅V3⇒2⋅V2 = 2⋅V3⇒

𝑉2 2

𝑉2 1

𝑉3 2

𝑉3 1

= ⇒

= .

Επομένως πρέπει να αναμείξουμε τα διαλύματα Δ2 και Δ3 με αναλογία όγκων
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𝑉2 1

= .

𝑉3 1

Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 7,25 g CH3COCH3.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται

x; g CH3COCH3.

725

100∙7,25 = 500∙x⇒x=500⇒x= 1,45.
Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε CH3COCH3, είναι ίση με 1,45 %
w/v.
β) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) της CH3COCH3. Mr=3∙12+1∙6+1⋅16=58.
n CH3COCH3=

7,25
58

𝑚𝑜𝑙 = 0,125 mol.
𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση (c) του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,125 mol
0,5 L

= 0,25

mol
L

ή c = 0,25 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι ίση με c=0,25 M.
γ) Σε 1000 mL διαλύματος Δ2, περιέχονται συνολικά (7,25 + 15,95) g=23,2 g CH3COCH3.
n CH3COCH3 =

23,2
58

𝑚𝑜𝑙 = 0,4 mol.
𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉 , θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ2.
1000 mL=1L.
𝑛

Για το διάλυμα Δ2: 𝑐 = 𝑉 =

0,4 mol
1L

= 0,4

mol
L

ή c = 0,4 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι ίση με c=0,4 M.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του H2SO4:Mr=2⋅1+1⋅32+4⋅16=98.
Στα

100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 0,98 g H2SO4

Στο 1 L=1000 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g H2SO4
980

100∙x = 1000∙0,98⇒x=100⇒x=9,8.
m

9,8

𝑟

98

n H2SO4 = 𝑀 =

𝑚𝑜𝑙 = 0,1 mol.

𝑛

Από τη σχέση 𝑐 = 𝑉, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση (c) του διαλύματος Δ1.
𝑛

Για το διάλυμα Δ1: 𝑐 = 𝑉 =

0,1 mol
1L

= 0,1

mol
L

ή c = 0,1 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι 0,1 Μ σε H2SO4.
β) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την αραίωση διαλυμάτων, για τα διαλύματα
Δ1, Δ2, όπου n1, n2 είναι τα αρχικά και τα τελικά mol αντίστοιχα, του H2SO4.
800 mL=0,8 L , 200 mL=0,2 L.
n1=n2⇒c1⋅V1=c2⋅V2⇒0,1⋅0,8=c2⋅(0,8+0,2)⇒𝑐2 =

0,08 M∙L
1L

⇒ c2 = 0,08 M.

Επομένως το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση c=0,08 M σε H2SO4.
γ) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη διαλυμάτων των διαλυμάτων
Δ1 και Δ3 και την παρασκευή του διαλύματος Δ4, όπου n1, n3, n4 είναι τα mol του H2SO4,
στα αντίστοιχα διαλύματα. Ισχύει:
n4=n1+n3⇒c4⋅V4=c1⋅V1+c3⋅V3⇒0,3⋅(V1+V3)=0,1⋅V1+0,4⋅V3⇒0,3⋅V1+ 0,3⋅V3= 0,1⋅V1+ 0,4⋅V3 ⇒
𝑉1

0,1

𝑉1

1

⇒0,3⋅V1 - 0,1⋅V1 = 0,4⋅V3 - 0,3⋅V3 ⇒0,2⋅V1= 0,1⋅V3 ⇒ 𝑉3=0,2⇒ 𝑉3=2.
Επομένως πρέπει να αναμείξουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ3 με αναλογία όγκων 1:2,
αντίστοιχα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του CaCl2: Mr=1∙40+2∙35,5=111.
Εργαζόμαστε με βάση το 1 L διαλύματος Δ1.
Στο 1 L = 1000 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 6 mol CaCl2.
𝑛

𝑐 = 𝑉, άρα n=c∙V=6.1=6 mol.
Επίσης ισχύει: n CaCl2 =

𝑚
𝑀𝑟

𝑚𝑜𝑙 ⇒m=n∙Mr=6.111=666 g.

Στα 1000 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 666 g CaCl2.
Στα 500 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται

x; g CaCl2.

666∙500

1000∙x = 500∙666⇒x=

1000

⇒x=333.

Άρα η μάζα CaCl2 που περιέχεται σε 500 mL διαλύματος Δ1 σε θερμοκρασία 10 oC είναι
333 g.
β) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την αραίωση διαλυμάτων, για τα διαλύματα
Δ1, Δ2, όπου n1, n2 είναι τα αρχικά και τα τελικά mol αντίστοιχα, του CaCl2.
400 mL=0,4 L , 100 mL=0,1 L.
n1=n2⇒c1⋅V1=c2⋅V2⇒6⋅0,4=c2⋅(0,4+0,1)⇒𝑐2 =

2,4 M∙L
0,5 L

⇒ c2 = 4,8 M.

Επομένως το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση c=4,8M σε CaCl2.
γ) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη διαλυμάτων, Δ1 και Δ3 και την
παρασκευή του διαλύματος Δ4 , όπου n1, n3, n4 είναι τα mol του CaCl2, στα αντίστοιχα
διαλύματα και 500 mL=0,5 L. Ισχύει:
n4=n1+n3⇒c4⋅V4=c1⋅V1+c3⋅V3⇒c4⋅(V1+V3)=6⋅0,5+1⋅0,5⇒ c4⋅(0,5+0,5)=3+0,5⇒
⇒ c4⋅(1)=3,5⇒ c4=3,5 M.
Άρα η συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ4 σε CaCl2 είναι ίση με 3,5 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) i)
Στα 800 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 48 g CH2O.
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται x; g CH2O
4800

800∙x= 48∙100⇒x= 800 ⇒x=6.
Επομένως η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε CH2O, είναι ίση με 6 % w/v.
ii) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) της CH2O. Mr=12+2⋅1+16=30.
Υπολογίζουμε τα mol της ουσίας: n CH2O =
Από τη σχέση 𝑐 =
𝑛

𝑐=𝑉=

1,6 mol
0,8 L

𝑛
𝑉

=2

𝑚
𝑀𝑟

=

48
30

𝑚𝑜𝑙 = 1,6 𝑚𝑜𝑙.

, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c του διαλύματος Δ1.
mol
L

ή c = 2 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1, είναι ίση με 2 M.
β) Σε 1000 mL = 1 L διαλύματος Δ2, περιέχονται συνολικά (48+102=150) g CΗ2Ο.
Υπολογίζουμε τα mol της ουσίας: n CH2O =
Από τη σχέση 𝑐 =
𝑛

𝑐=𝑉=

2,5 mol
1L

𝑛
𝑉

150
60

= 2,5 𝑚𝑜𝑙.

, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ2.

= 2,5

mol
L

ή c = 2,5 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2, είναι ίση με 2,5 M.
γ) Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την ανάμειξη διαλυμάτων Δ1 και Δ3 για να
προκύψει διάλυμα Δ4, όπου n1, n3, n4 είναι τα mol της CH2O, στα αντίστοιχα διαλύματα.
Ισχύει
n4=n1+n3⇒c4⋅V4=c1⋅V1+c3⋅V3⇒1,4⋅(V1+V3)=2⋅V1+1,2⋅V3⇒1,4⋅V1+ 1,4⋅V3=2⋅V1+ 1,2⋅V3 ⇒
𝑉1

0,2

𝑉1

1

⇒1,4⋅V3 – 1,2⋅V3 = 2⋅V1 – 1,4⋅V1 ⇒0,2⋅V3= 0,6⋅V1 ⇒ 𝑉3=0,6⇒ 𝑉3=3.
Επομένως πρέπει να αναμείξουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ3 με αναλογία όγκων 1:3
αντίστοιχα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) i) Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα (Mr) του As2O3. Mr=2⋅75+3⋅16=198.
Στα 100 mL = 0,1 L διαλύματος Δ1 περιέχονται 0,99 g As2O3.
Υπολογίζουμε τα mol της ουσίας: n As2O3 =
Από τη σχέση 𝑐 =
𝑛

0,005 mol

𝑐=𝑉=

0,1 L

𝑛
𝑉

𝑚
𝑀𝑟

=

0,99
198

𝑚𝑜𝑙 = 0,005 𝑚𝑜𝑙.

, θα υπολογίσουμε τη συγκέντρωση c, του διαλύματος Δ1.
mol

= 0,05

L

ή c = 0,05 M.

Επομένως, η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε As2O3 είναι ίση με 0,05 M.
ii)
Στα 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 0,99 g As2O3 ή (0,99∙1000) mg=990 mg As2O3.
Στα x ; mL διαλύματος Δ1 περιέχονται
100∙198 = 990∙x⇒x=

198 mg As2O3.

19800
990

⇒x=20.

Επομένως η θανατηφόρος δόση του As2O3 περιέχεται σε 20 mL διαλύματος Δ1.
β) 800 mL = 0,8 L και 200 mL = 0,2 L. Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την
αραίωση διαλυμάτων, για τα διαλύματα Δ1, Δ2, όπου n1, n2 είναι τα αρχικά και τα τελικά
mol αντίστοιχα, του As2O3.
n1=n2⇒c1⋅V1=c2⋅V2⇒0,05⋅0,8=c2⋅(0,8+0,2)⇒𝑐2 =

0,04 M∙L
1L

⇒ c2 = 0,04 M.

Επομένως το διάλυμα Δ2 έχει c=0,04 M σε As2O3.
γ) 100 mL = 0,1 L και 300 mL = 0,3 L. Εφαρμόζουμε την σχέση που ισχύει κατά την
ανάμειξη διαλυμάτων, για τα διαλύματα Δ1, Δ3, Δ4, όπου n1, n3, n4 είναι τα mol του
As2O3,

στα

αντίστοιχα

διαλύματα.

Ισχύει

n4=n1+n3 ⇒

c4⋅V4=c1⋅V1

⇒c4⋅(0,1+0,3)=0,1⋅0,05 + 0,3⋅0,09 ⇒ c4⋅0,4=0,005 + 0,027 ⇒ c4⋅0,4=0,032⇒
⇒c4=

0,032
0,4

=0,08 M, άρα c4=0,08 M.

Επομένως το διάλυμα Δ4 έχει c=0,08 M σε As2O3.
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+

c3⋅V3⇒

Ενδεικτική επίλυση
α)
100 mL καφέ εσπρέσο περιέχουν 0,14 g καφεΐνης
60 mL καφέ εσπρέσο περιέχουν

x g καφεΐνης

Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα το άτομο θα προσλάβει 0,084 g καφεΐνης.
β)
Η μάζα της καφεΐνης στο διάλυμα είναι 3,88 g.
Ο όγκος του διαλύματος είναι 250 mL = 0,25 L.

Άρα το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,08 Μ σε καφεΐνη.
γ) Για το διάλυμα Δ2 γνωρίζουμε τα εξής:
VΔ2 = VΔ1 = 250 mL = 0,25 L.
mκαφεΐνης στο Δ2 = mκαφεΐνης στο Δ1 + mπροσθήκης = 3,88 g + 0,97 g = 4,85 g.
Επομένως η συγκέντρωσή του είναι:

Άρα το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση 0,1 Μ σε καφεΐνη.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το διάλυμα Δ1 ισχύει

 0,4
Άρα περιέχονται 0,4 mol ΗΝΟ3.
Η σχετική μοριακή μάζα (Mr) του ΗΝΟ3 είναι:
Mr = Ar (H) + Ar (N)+3 Ar (O)=1 + 14+ 3 16 = 63
⋅ Mr

m = (0,4⋅ 63) g

m = 25,2 g.

Άρα το διάλυμα Δ1 περιέχει 25,2 g ΗΝΟ3.

β) Κατά την αραίωση των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 ισχύει:
c 1 V1 = c 2 V2

1Μ

= 0,4 M V2

V2 =

Συνεπώς ο όγκος νερού που προστέθηκε είναι: Vνερού =

=

στο διάλυμα Δ1

για την παρασκευή του διαλύματος Δ2.

γ) Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ3 για την παρασκευή του διαλύματος Δ4
έχουμε:
c 1 V1 + c 3 V3 = c 4 V4

1 M 2 L + 0,1 M 2 L = c4 4 L

Άρα το τελικό διάλυμα Δ4 θα έχει συγκέντρωση 0,55 Μ.
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c4 = 0,55 M

Ενδεικτική επίλυση
α)

x = 0,012
υ

ώ

β) Γ

150 g
υ

0,012 g = 12 mg CaΙ2.

λ γ μό η
Γ
Γ

υ

ώμ η Ημ ή
μ
μ

ή μά
ή μά

Δό η

η γά

ύ :

ύ

y=8
Γ

μ

ή μά

ύ

8 mg = 0,008 g CaΙ2.

= 100
Ά

η γά

Ημ ή
γ) Α ό

λώ

100 g

ί υμ ό

150 g

γ

Γ

η

υ

Δό η CaΙ2.
ώ ημ α) γ

0,012 g CaΙ2.

z = 0,006
Ά

λά

ημ ή
υμ λή

0,006 g CaΙ2.
μ δ

φή

500 mg = 0,5 g
υμ λη ώμ

= 0,0025
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υμ :

ώμ η

Ά
υ

η γά

θ

λά

ώ η γά

θ

δ

ί

υ λ ά (0,0025 + 0,006) g = 0,0085 g CaΙ2.
λύψ
β)

άγ

υ

ώ ημ ί η μ 0,008 g..
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γ

μ ύ η , ημ η ί

,

CaΙ 2

υ

Ενδεικτική επίλυση
α)

 x = 0,45
ώς

0,5 g = 500 mg

0,45 g = 450 mg

.

β)
ς
ς

 y = 1,8

Ε

ως
γ



0,0045 mol

ω

ς

ςθ

γ) Γ

ώ

ή

Γ
Γ

ω
ω

1000

0,0045 Μ
ό

,ά
.

:

ής ά ς
ής ά ς

ω

 ω = 900
ω
oά θ ω
ώ

ώ

α) άθ

ς

450 mg
ώ

ή

ό

θ

ής

(2 x 450) mg = 900 mg γ
ς.
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ς. Ε

ως,
άβ

Ενδεικτική επίλυση

α) Στο διάλυμα Δ1 περιέχονται:
Ba(OH) 2
Η σχετική μοριακή μάζα του Ba(OH) 2 είναι:
Mr = Ar (Ba) +2

Ar(O) + Ar (H)] = 137 +2 ⋅ (16+1) = 171
g

Ba(OH)2

Άρα περιέχονται 1,71 g Ba(OH)2 σε 500 mL του διαλύματος Δ1.

β) Από τη σχέση της αραίωσης των διαλυμάτων για τα διαλύματα Δ1 και Δ2 έχουμε:
c1 V1 = c2 V2

0,02 Μ 0,06 L = c2 0,12 L

0,0012 M = c2 0,12

c2

0,01 M.

Άρα το αραιωμένο διάλυμα Δ2 θα έχει συγκέντρωση 0,01 Μ.

γ) Για το Διάλυμα Δ1:
Ba(OH) 2
Έστω προστίθενται x mol Ba(OH) 2 στο διάλυμα Δ1 και προκύπτει διάλυμα Δ3 με
συγκέντρωση c3.
Ba(OH) 2
g
Άρα προστέθηκαν

Ba(OH)2

Ba(OH)2 στο διάλυμα Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ3

συγκέντρωσης 0,025 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση



α)





Νa2S

Η σχετική μοριακή μάζα του Νa2S είναι: Mr = 2 Ar(Na) + Ar (S) = 2 23 + 32 = 78




g

Νa2S

Άρα περιέχονται 6,24 g Νa2S σε 200 mL διαλύματος Δ1.

β) Από τη σχέση της ανάμειξης των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του
τελικού διαλύματος Δ3 έχουμε:
c1 V1 + c2 V2 = c3 V3  0,4 Μ 0,09 L + 0,8 Μ 0,11 L = c3 0,2 L  c3

0,62 M.

Άρα το τελικό διάλυμα Δ3 θα έχει συγκέντρωση 0,62 Μ.

γ) Για το διάλυμα Δ1 ισχύει:






Νa2S

Έστω προστίθενται x mol Νa2S στο διάλυμα Δ1.


Άρα προστέθηκαν




Νa2S
g

Νa2S

Νa2S σε 200 mL διαλύματος Δ1 για να παρασκευασθεί

διάλυμα Δ4 0,6 Μ .
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το διάλυμα Δ1:
τα
τα

διαλ ματο

ι ο ται

 n = 0,15


Ά αη





H2SO4.

ι κτικότητα του διαλ ματο Δ1 ί αι 14,7 % w/v σ H2SO4.

β) Α ό τη σ ση τη α αίωση διαλ ματο Δ1 και τη
διαλ ματο Δ2 ισ

ι:

c1 V1 = c2 V2  1,5Μ
υ

α ασκ υή α αιωμ ου

ώ μ τά τη

= c2 6 L  c2 = 0,5 M

οσθήκη 4

ο το διαλυμα Δ2 θα

ι συγκ τ ωση ίση μ

c2 = 0,5 M σ H2SO4.

γ) Για το διάλυμα Δ1:
 n’ = 1,5 mol/L

n’ = c’
Έστω ότι

 n’ = 3 mol H2SO4

οστ θηκα x mol H2SO4 στο διάλυμα Δ1.

Τότ για το διάλυμα Δ3 ισ

ι:

διαλ ματο

ι ο ται

x = 3
H2SO4.
Ά α

οστ θηκα

H2SO4. στο διάλυμα Δ1 για τη

Δ3 μ συγκ τ ωση 3 Μ.
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α ασκ υή του διαλ ματο

Ενδεικτική επίλυση

α) Για το διάλυμα Δ1 ισχύει:
ΝaF.
Η σχετική μοριακή μάζα του ΝaF είναι: Mr = Ar(Na) + Ar (F) = 23 + 19 = 42
ΝaF.
Άρα περιέχονται

β) Από

ΝaF σε 200 mL διαλύματος Δ1.

την σχέση της αραίωσης του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του

αραιωμένου διαλύματος Δ2 ισχύει:
c1 V = c2

0,5 Μ

Συνεπώς Vνερού =

= 0,1 M

= L

=

Συνεπώς πρέπει να προστεθούν 0,8 L νερό σε 200 mL διαλύματος Δ1 για να
προκύψει αραιωμένο διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,1 Μ.

γ) Από την σχέση της ανάμειξης των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του
τελικού διαλύματος Δ3 έχουμε:
c 1 V1 + c 2 V2 = c 3 V3
0,3 V1 + 0,3 V2

0,5 V1 + 0,1 V2 = 0,3 (V1 + V2)
0,2 V1 = 0,2 V2

0,5 V1 + 0,1 V2 =

V1 = V2

Συνεπώς:
V1 : V2 = 1 : 1
Επομένως η αναλογία όγκων που πρέπει να αναμειχθούν τα διαλύματα Δ1 και Δ2
για να προκύψει το διάλυμα Δ3 είναι 1/1.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τα 3 L του διαλύματος Δ1:
n

𝑐 = V  n = c ∙ V = 0,01

mol
L

∙ 3 L = 0,03 mol ΝaBr.

Η σχετική μοριακή μάζα του ΝaBr είναι: Mr = Ar(Na) + Ar (Br) = 23 + 80 = 103
m

n = 𝑀r  m = n ∙ 𝑀r = (0,03 ∙ 103) g = 3,09 g ΝaBr.
Άρα περιέχονται 3,09 g ΝaBr σε 3 L διαλύματος Δ1.
β) Από τον τύπο της αραίωσης του διαλύματος Δ1 και της παρασκευής του αραιωμένου
διαλύματος Δ2:
c1 ∙ V1 = c2 ∙ V2  0,01 Μ ∙ 3 L = 0,001 M ∙ V2  V2 = 30 L
V2 = 𝑉1 + 𝑉νερού  𝑉νερού = V2 − 𝑉1 = 30 L − 3 L = 27 L

Συνεπώς πρέπει να προστεθούν 27 L νερό στο διάλυμα Δ1 για να προκύψει το διάλυμα Δ2
συγκέντρωσης 0,001 Μ
γ) Σε όγκο 𝑉 , = 2 L του διαλύματος Δ1 περιέχονται 𝑛, mol ΝaBr :
𝑛,

𝑐1 = 𝑉 ,  𝑛, = 𝑐1 ∙ 𝑉 , = 0,01

mol
L

∙ 2 L = 0,02 mol ΝaBr.

Έστω ότι προστέθηκαν x mol NaBr.
Τα συνολικά mol ΝaBr του διαλύματος Δ3 θα είναι n3 = n, + x = (0,02 + x) mol.
Ο όγκος του διαλύματος δε θα μεταβληθεί. 𝑉3 = 𝑉  = 2 L
Οπότε στο τελικό διάλυμα Δ3:
𝑛

𝑐3 = 𝑉3  𝑛3 = 𝑐3 ∙ 𝑉3  ( x + 0,02) mol = 0,02

mol

3

L

∙ 2 L  x + 0,02 = 0,04  x = 0,02

𝑚

x = 𝑀r  m = x ∙ 𝑀r = (0,02 ∙ 103) g = 2,06 g ΝaBr.
Άρα προστέθηκαν 2,06 g NaBr σε 2 L διαλύματος Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ3
συγκέντρωσης 0,02 Μ σε NaBr.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 g
Στα 0,3 g

δισκίου ασπιρίνης περιέχονται
"

80 g ακετυλοσαλικιλικού οξέος
x g ακετυλοσαλικιλικού οξέος

100 g
80 g
=
0,3 g
xg
x = 0,240
Άρα σε 1 δισκίο περιέχονται 0,24 g (240 mg) ακετυλοσαλικιλικού οξέος.
Συνεπώς σε 14 ημέρες = 2 εβδομάδες ο άνθρωπος θα προσλάβει 14 δισκία.
Στο 1 δισκίο
ασπιρίνης περιέχονται
Στα 14 δισκία
"

240 mg ακετυλοσαλικιλικού οξέος
y mg ακετυλοσαλικιλικού οξέος

1
240 mg
=
14
y mg
y =3360
Άρα ο άνθρωπος σε δύο εβδομάδες θα προσλάβει 3360 mg = 3,36 g ακετυλοσαλικιλικού
οξέος.
β) Ο δεύτερος ασθενής θα πρέπει να πάρει 14 δισκία προκειμένου να προσλάβει την ίδια
ποσότητα ακετυλοσαλικιλικού όξέος με τον πρώτο ασθενή.
Επειδή η πρόσληψη γίνεται με ρυθμό 2 δισκία ανά 8 ώρες:
Κάθε 8 ώρες
Σε z ώρες

προσλαμβάνονται
"
8
z

=

2 δισκία ασπιρίνη
14 δισκία ασπιρίνη

2
14

 z = 56
Συνεπώς ο δεύτερος ασθενής θα προσλάβει την ίδια ποσότητα ακετυλοσαλικιλικού οξέος
με τον πρώτο σε 56 ώρες .
γ) Θα χρησιμοποιηθεί ογκομετρική φιάλη των 500 mL για την παρασκευή διαλύματος
ακετυλοσαλικιλικού οξέος με c = 0,01Μ, επομένως V = 500 mL= 0,5 L.
n

c = V  n = c ∙ V = 0,01

mol
L

∙ 0,5 L = 0,005 mol ακετυλοσαλικιλικού οξέος.

m

n = 𝑀r  m = n ∙ 𝑀r = (0,005 ∙ 180) g = 0,9 g ακετυλοσαλικιλικού οξέος.
Υπολογίζουμε πόσα δισκία ασπιρίνης περιέχουν 0,9 g = 900 mg ακετυλοσαλικιλικού οξέος.
Στο 1 δισκίο
Στα w δισκία

ασπιρίνης περιέχονται
"

240 mg ακετυλοσαλικιλικού οξέος
900 mg ακετυλοσαλικιλικού οξέος
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1 δισκίο 240 mg
=
w δισκία 900 mg
w = 3,75
Επομένως θα χρειαστούμε 4 δισκία ασπιρίνης.
Πορεία πειράματος:
Ανοίγουμε τον αναλυτικό ηλεκτρονικό ζυγό.
Τοποθετούμε πάνω στον ζυγό την ύαλο ωρολογίου και μηδενίζουμε τις ενδείξεις.
Θρυμματίζουμε 4 ασπιρίνες και τοποθετούμε την σκόνη στην ύαλο προσεκτικά, με ειδική
λαβίδα έως ότου η ένδειξη του ζυγού δείξει 0,900 g.
Αδειάζουμε τη σκόνη ασπιρίνης στην ογκομετρική φιάλη των 500 mL με τη βοήθεια χωνιού
και ξεπλένουμε την ύαλο και το χωνί με απιονισμένο νερό.
Συμπληρώνουμε την ογκομετρική φιάλη με απιονισμένο νερό μέχρι τη χαραγή.
Αναδεύουμε το διάλυμα μέχρι να διαλυθεί όλη η σκόνη της ασπιρίνης.
Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση ίση με c = 0,01M σε ακετυλοσαλικικό
οξύ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 mL
Στα 500 mL

αντισηπτικό περιέχονται
"

70 mL αιθανόλη
x mL αιθανόλη

100 mL 70 mL
=
500 mL
x mL
x = 350
Συνεπώς σε 500 mL αντισηπτικό διαλύματος Δ1 περιέχονται 350 mL αιθανόλη.
και (500 – 350) mL =150 mL νερό.
β) Για το διάλυμα Δ1 :
Στα 100 mL
Στα 200 mL

αντισηπτικό περιέχονται
"

70 mL αιθανόλη
y mL αιθανόλη

100 mL 70 mL
=
200 mL
y mL
y = 140
Συνεπώς σε 200 mL αντισηπτικό διαλύματος Δ1 περιέχονται 140 mL αιθανόλη.
Μετά την προσθήκη 300 mL νερού θα έχουμε 500 mL διαλύματος και 140 mL αιθανόλης.
Για το αραιωμένο διάλυμα Δ2 :
Στα 500 mL
Στα 100 mL

αντισηπτικό περιέχονται
"
500 mL
100 mL

=

140 mL αιθανόλη
z mL αιθανόλη

140 mL
z mL

z = 28
Άρα το διάλυμα Δ2 θα έχει περιεκτικότητα 28 % v/v σε αιθανόλη
γ) Για το αντισηπτικό περιεκτικότητας 95% v/v σε αιθανόλη ισχύει:
Στα 100 mL
Στα 300 mL

διαλύματος αιθανόλης περιέχονται
"

95 mL αιθανόλη
w mL αιθανόλη

100 mL 95 mL
=
300 mL w mL
w = 285
Συνεπώς σε 300 mL αντισηπτικό περιέχονται 285 mL αιθανόλη.
Για το διάλυμα αλόης με περιεκτικότητα 60 % v/v θα ισχύει:
Στα 100 mL

διαλύματος Αλόης περιέχονται

Το τελικό διάλυμα θα έχει όγκο 400 mL.
Για την περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος σε αιθανόλη:
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60 mL αλόη

Στα 400 mL
Στα 100 mL

διαλύματος περιέχονται
"

285 mL αιθανόλη
f mL αιθανόλη

400 mL 285 mL
=
100 mL
f mL
f = 71,25
Για την περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος σε Αλόη:
Στα 400 mL
Στα 100 mL

διαλύματος περιέχονται
"

60 mL αλόη
v mL αλόη

400 mL 60 mL
=
100 mL
v mL
 v = 15
Οπότε το τελικό διάλυμα θα έχει 71,25 % v/v περιεκτικότητα σε αιθανόλη και 15 % v/v
περιεκτικότητα σε αλόη.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
100 mL ενεργειακού ποτού περιέχουν 0,032 g καφεΐνης
500 mL ενεργειακού ποτού περιέχουν x1 g καφεΐνης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Σε μια μεταλλική συσκευασία ενεργειακού ποτού των 500 mL περιέχονται 0,16 g καφεΐνης.
β)
Ο έφηβος θα πρέπει να καταναλώνει μέχρι:

Από το ερώτημα (α) γνωρίζουμε ότι δύο ενεργειακά ποτά περιέχουν 0,32 g καφεΐνης,
ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο των 0,18 g που θέτει η EFSA. Επομένως, αυτή η
ημερήσια κατανάλωση του εφήβου είναι εκτός των προδιαγραφών ασφαλείας που θέτει η
EFSA.
γ)
i)
1000 mL διαλύματος Δ1 περιέχουν 0,1 mol καφεΐνης άρα 0,1·194 = 19,4 g καφεΐνης
150 mL διαλύματος Δ1 περιέχουν

x2 g καφεΐνης

Στο διάλυμα Δ1 περιέχονται 2,91 g καφεΐνης.
ii) Έχουμε αραίωση, επομένως ισχύει:

Το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση 0,06 Μ σε καφεΐνη.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
1 mL ελληνικού καφέ περιέχουν 0,00097 g καφεΐνης
100 mL ελληνικού καφέ περιέχουν x1 g καφεΐνης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα ο ελληνικός καφές έχει περιεκτικότητα 0,097 % w/v σε καφεΐνη.
β)
220 mL τσαγιού περιέχουν 0,055 g καφεΐνης
100 mL τσαγιού περιέχουν

x2 g καφεΐνης

Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα ο ελληνικός καφές έχει πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη (σχεδόν
τετραπλάσια, αφού

= 3,88).

γ)

Άρα το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,005 Μ σε καφεΐνη.
δ) Για την αραίωση ισχύει:

Άρα το νέο διάλυμα έχει συγκέντρωση 0,004 Μ σε καφεΐνη.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
220 mL καφέ φίλτρου περιέχουν 0,088 g καφεΐνης
100 mL καφέ φίλτρου περιέχουν x1 g καφεΐνης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα η περιεκτικότητα του συγκεκριμένου καφέ φίλτρου είναι 0,04 % w/v σε καφεΐνη.
β) Η έγκυος ή η μητέρα που θηλάζει το νεογέννητο παιδί της, θα πρέπει να πάρει μέχρι 200
mg – 156 mg = 44 mg = 0,044 g καφεΐνης από τον καφέ φίλτρου.
1 φλιτζάνι καφέ φίλτρου περιέχει 0,088 g καφεΐνης
x2 φλιτζάνια καφέ φίλτρου περιέχουν 0,044 g καφεΐνης

Συνεπώς, μια έγκυος ή μια μητέρα που θηλάζει το νεογέννητο παιδί της δεν πρέπει να
υπερβεί το μισό φλιτζάνι καφέ φίλτρου ημερησίως, ώστε να τηρεί τα όρια ασφαλείας που
θέτει η EFSA.
γ)
i)
1000 mL διαλύματος Δ1 περιέχουν 0,08 mol καφεΐνης άρα 0,08·194 g καφεΐνης
250 mL διαλύματος Δ1 περιέχουν

x3 g καφεΐνης

Τα 250 mL διαλύματος Δ1 περιέχουν 3,88 g καφεΐνης.
ii) Για την αραίωση ισχύει:

Άρα στα 400 mL του Δ1 πρέπει να προστεθούν 240 mL νερό για να παρασκευαστεί το
ζητούμενο διάλυμα Δ3.

387 / 431

Ενδεικτική επίλυση
α)
5 mL τονωτικού περιέχουν 0,087 g αργινίνης
100 mL τονωτικού περιέχουν x1 g αργινίνης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα η περιεκτικότητα του τονωτικού σε αργινίνη είναι 1,74 % w/v.
β)

Άρα η συγκέντρωση (c) του σκευάσματος σε αργινίνη είναι 0,1 Μ.
γ) Προσδιορίζουμε πόσα mol αργινίνης προσθέσαμε:

Για το διάλυμα Δ2 έχουμε:
VΔ2 = VΔ1 = 200 mL.
nαργινίνης στο Δ2 = nαργινίνης στο Δ1 + nπροσθήκης ⇒ nαργινίνης στο Δ2 = c Δ1·V Δ1 + 0,01 mol ⇒
nαργινίνης στο Δ2 = 0,2 Μ·0,2 L + 0,01 mol = 0,05 mol.

Άρα η συγκέντρωση (c) του διαλύματος Δ2 είναι 0,25 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
σε

5 mL σιροπιού περιέχονται 0,12 g παρακεταμόλης

σε 150 mL σιροπιού περιέχονται

x1 g παρακεταμόλης

Τα ποσά είναι ανάλογα, συνεπώς:

Άρα τα 150 mL σιροπιού περιέχουν 3,6 g παρακεταμόλης.
β)
σε

5 mL σιροπιού περιέχονται 0,12 g παρακεταμόλης, δηλαδή

σε 100 mL σιροπιού περιέχονται

x2 g παρακεταμόλης

Τα ποσά είναι ανάλογα, συνεπώς:

Άρα το σιρόπι έχει περιεκτικότητα 2,4 % w/v σε παρακεταμόλη.
γ)

Άρα, το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,05 Μ σε παρακεταμόλη.
δ) Για την ανάμειξη διαλυμάτων ισχύει:

Άρα, το διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,02 Μ σε παρακεταμόλη.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
σε 5 mL σιροπιού περιέχονται 0,12 g παρακεταμόλης
σε 60 mL σιροπιού περιέχονται

x1 g παρακεταμόλης

Τα ποσά είναι ανάλογα, συνεπώς:

Άρα τα 60 mL σιροπιού περιέχουν 1,44 g παρακεταμόλης.
β) Για το συγκεκριμένο παιδί η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι

Επομένως,
σε 5 mL σιροπιού περιέχονται 0,12 g παρακεταμόλης
σε x2 mL σιροπιού περιέχονται 0,24 g παρακεταμόλης
Τα ποσά είναι ανάλογα, συνεπώς:

Άρα η μέγιστη συνιστώμενη δόση σιροπιού παρακεταμόλης για το συγκεκριμένο παιδί είναι
10 mL.
γ)

Άρα, το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 0,05 Μ σε παρακεταμόλη.
δ) Για την ανάμειξη διαλυμάτων ισχύει:

Άρα, το διάλυμα Δ4 έχει συγκέντρωση 0,056 Μ σε παρακεταμόλη.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
σε 100 mL πυκνού διαλύματος περιέχονται 5 g χλωροεξιδίνης
σε 700 mL πυκνού διαλύματος περιέχονται

x1 g χλωροεξιδίνης

Τα ποσά είναι ανάλογα, συνεπώς:

Άρα, το διάλυμα Δ1 περιέχει 35 g χλωροεξιδίνης.
β) Το διάλυμα Δ2 περιέχει 1,01 g χλωροεξιδίνης σε 200 mL διαλύματος, συνεπώς

Άρα, το διάλυμα Δ2 έχει συγκέντρωση 0,01 Μ σε χλωροεξιδίνη.
γ) Για την αραίωση ισχύει:

Το αραιωμένο διάλυμα Δ3 έχει συγκέντρωση 0,004 Μ.
δ) Έστω VΔ4 L ο όγκος του διαλύματος Δ4 που χρησιμοποιήθηκε.
Ισχύει VΔ5 = VΔ2 + VΔ4.
Για την ανάμειξη έχουμε:

Άρα χρησιμοποιήθηκαν 0,025 L = 25 mL από το διάλυμα Δ4.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 20 g μπαρουτιού τα 15 g είναι KNO3
στα 100 g μπαρουτιού τα x1 g είναι KNO3
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα η περιεκτικότητα του μπαρουτιού σε νιτρικό κάλιο είναι 75 % w/w.
β)
Στα 100 mL διαλύματος περιέχονται 10,1 g KNO3
στα 600 mL διαλύματος περιέχονται x2 g KNO3

Άρα στα 600 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 60,6 g ΚΝΟ3.
γ) Mr(KNO3) = 1·39 + 1·14 + 3·16 = 101.

δ) Η μάζα της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα Δ2 είναι:
mΔ2 = mΔ1 + mπροσθήκης = 60,6 g + 60,6 g = 2·60,6 g.
Τα mol της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα Δ2 είναι:

Ο όγκος του Δ2 είναι 800 ml. Επομένως,

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 είναι 1,5 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Στα 100 g μπαρουτιού τα 75 g είναι KNO3
στα 1200 g μπαρουτιού τα x1 g είναι KNO3
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα χρειαζόμαστε 900 g νιτρικού καλίου για να παρασκευάσουμε 1200 g μπαρουτιού.
β)
i) Από τη διαλυτότητα προκύπτει ότι σε 200 ml νερού στους 20 οC μπορούν να
διαλυθούν μέχρι 2·31,6 g = 63,2 g νιτρικού καλίου.
Επομένως, δεν θα διαλυθούν 91,6 g - 63,2 g = 28,4 g ΚΝΟ3.
ii) Από τη διαλυτότητα προκύπτει ότι σε 200 mL νερού στους 30 οC μπορούν να
διαλυθούν μέχρι 91,6 g νιτρικού καλίου, δηλαδή ακριβώς την ποσότητα που έχουμε
προσθέσει. Επομένως, το υδατικό διάλυμα των 30 οC είναι κορεσμένο σε KNO3.
γ)
Στα 100 mL διαλύματος περιέχονται 20,2 g KNO3
στα 400 mL διαλύματος περιέχονται x2 g KNO3

Άρα στα 400 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 80,8 g ΚΝΟ3.
δ) Mr(KNO3) = 1·39 + 1·14 + 3·16 = 101.
Η μάζα της διαλυμένης ουσίας στα διαλύματα Δ1 και Δ2 είναι:

Επομένως,

Άρα η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 είναι

Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) H συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 δίνεται από τη σχέση:

Για το HCl έχουμε: Mr = 1 + 35,5 = 36,5 και

Επειδή 100 mL = 0,1 L ισχύει:

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε HCl είναι 5 Μ.
β) Για την ποσότητα του HCl που περιέχεται σε 400 mL διαλύματος Δ1 ισχύει:

Ο όγκος αυτής της ποσότητας HCl , σε συνθήκες STP, είναι:

Επομένως θα διαλυθούν 44, 8 L αερίου HCl, σε συνθήκες STP, για να παρασκευασθούν
400 mL διαλύματος Δ1.
γ) Έστω ότι χρειαζόμαστε V1 mL από το διάλυμα Δ1 και VH2O mL νερού.
Διάλυμα Δ1: c1 = 5 M, V1 mL.
Διάλυμα Δ2: c2 = 0,5 M, V2 = 250 mL = (V1 + VH2O) mL.
Πρόκειται για αραίωση του διαλύματος Δ1 και παρασκευή αραιωμένου διαλύματος Δ2,
επομένως ισχύει:
Επίσης, V2 = V1 + VH2O ⇒250 mL = 25 mL + VH2O mL ⇒ VH2O = 225.
Επομένως, θα χρησιμοποιηθούν 25 mL διαλύματος Δ1 και 225 mL νερού για την
παρασκευή του διαλύματος Δ2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Η ποσότητα (σε mol) των ιόντων Cl-, που περιέχεται σε 500 mL = 0,5 L νερού της δεξαμενής
ύδρευσης, υπολογίζεται από τη σχέση :
n=

m
0,071
⇒ n=
mol = 0,002 mol
𝐴r
35,5

Η συγκέντρωση (c) του εμφιαλωμένου νερού σε ιόντα Cl- υπολογίζεται από τη σχέση:
c=

n
Vδιαλύματος

=

0,002 mol
= 0,004 Μ
0,5 L

Επειδή η συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου στο νερό της δεξαμενής είναι 0,004 Μ, δηλαδή
μικρότερη από τη συγκέντρωση 0,007 Μ ιόντων χλωρίου που προσδίδουν γεύση,
συμπεραίνουμε ότι το νερό αυτό δεν θα έχει ανιχνεύσιμη γεύση.
β) Διάλυμα Δ2: c = 0,1 M και V = 50 mL = 0,05 L
H ποσότητα (σε mol) του ΑgNO3 που περιέχει είναι:
nAgNO3 = c ∙ V = 0,1

mol
⋅ 0,05 L = 0,005 mol
L

Επειδή, Mr,ΑgNO3 =1⋅108 + 1⋅14 + 3⋅16 = 170, η μάζα αυτής της ποσότητας ΑgNO3 είναι:
m = n⋅ Mr = (0,005 ·170) g = 0,85 g.
H μάζα του ΑgNO3 που περιέχεται σε 50 mL διαλύματος Δ2 είναι 0,85 g.
γ) Έστω ότι θα χρειαστούμε VΔ2 mL από το διάλυμα Δ2 και VΗ2Ο mL νερού.
Διάλυμα Δ2: cΔ2 = 0, 1 M και VΔ2 mL.
Διάλυμα Δ1: cΔ1 = 0,05 M και VΔ1 = 250 mL = (VΔ2 + VΗ2Ο) mL.
Πρόκειται για αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή διαλύματος Δ2, άρα
nΑgNO3 ,Δ2 = nΑgNO3 ,Δ1 ⇒ cΔ2 ∙ VΔ2 = cΔ1 ∙ VΔ1 ⇒ 0,1 M ∙ VΔ2 mL = 0,05 M ∙ 250 mL ⇒
VΔ2 = 125.
Ισχύει: (VΔ2 + VΗ2Ο) mL = 250 mL ⇒125 mL + VΗ2Ο mL = 250 ml ⇒ VΗ2Ο = 125 mL.
Επομένως για να παρασκευάσουμε 250 mL διαλύματος Δ1 συγκέντρωσης 0,05 M, πρέπει σε
125 mL διαλύματος Δ2 να προσθέσουμε 125 mL νερού.
δ) Αν έχει συμβεί εισροή θαλασσινού νερού, τότε το νερό του λέβητα θα περιέχει διαλυμένο
ΝaCl. Με την προσθήκη διαλύματος AgNO3 θα σχηματιστεί λευκό ίζημα σύμφωνα με την
αντίδραση: NaCl + ΑgNO3 → NaNO3 + AgCl↓.
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Αν δεν έχει συμβεί εισροή θαλασσινού νερού, τότε με την προσθήκη διαλύματος AgNO3 δεν θα
παρατηρηθεί καμία μεταβολή.
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Ενδεικτική επίλυση
α) H συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 δίνεται από τη σχέση:
c=

n
Vδιαλύματος

Για την ΝΗ3 έχουμε: Mr = 14 + 3⋅1 = 17 και
𝑛=

m
8,5
=
mol = 0,5 mol
𝑀r
17

Επειδή 100 mL = 0,1 L ισχύει:
c=

n
Vδιαλύματος

=

0,5 mol
=5Μ
0,1 L

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε ΝΗ3 είναι 5 Μ.
β) H ποσότητα της NH3 που περιέχεται σε 800 mL διαλύματος Δ2 είναι :
mol
⋅ 0,8 L = 1,6 mol
L

n= c⋅V=2

Ο όγκος αυτής της ποσότητας NH3, σε συνθήκες STP, είναι:
n=

V
Vmol,

𝑆𝑇𝑃

⇒ V = n ∙ Vmol,

𝑆𝑇𝑃

= 1,6 mol ∙ 22,4

L
= 35,84 L .
mol

Επομένως ο όγκος αέριας αμμωνίας σε συνθήκες STP που πρέπει να διαλυθεί σε νερό για την

παρασκευή 800 mL διαλύματος Δ2 συγκέντρωσης είναι 35,84 L.
γ) Έστω ότι χρειαζόμαστε V1 mL από το διάλυμα Δ1, οπότε έχουμε:
Διάλυμα Δ1 : c1 = 5 M, V1 mL.
Διάλυμα Δ2 : c2 = 2 M, V2 = 800 mL.
Διάλυμα Δ3 : c3 = 2,6 M, V3 = (V1 + 800 ) mL.
Πρόκειται για ανάμειξη διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3, επομένως
ισχύει:
nHCl,Δ3 = nHCl,Δ1 + nHCl,Δ2 ⇒ c3 ∙ V3 = c1 ∙ V1 + c2 ∙ V2 ⇒
2,6 M ∙ (V1 + 800) mL = 5 M ∙ V1 mL + 2 M ∙ 800 mL ⇒
2,6 ∙ V1 + 2080 = 5 ∙ V1 + 1600 ⇒ 480 = 2,4 ∙ V1 ⇒ V1 = 200.
Επομένως πρέπει να αναμειχθούν 200 mL του διαλύματος Δ1 με το Δ2, για να παρασκευαστεί
το διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 2,6 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από την περιεκτικότητα 32 % w/w του λιπάσματος σε ΝΗ4ΝΟ3 προκύπτει ότι:
Σε 100 g λιπάσματος περιέχονται 32 g ΝΗ4ΝΟ3
Σε 50 g λιπάσματος περιέχονται

x g ΝΗ4ΝΟ3

100 g
32 g
=
⇒
50 g
x g
x = 16
Άρα, σε 50 g του λιπάσματος περιέχονται 16 g ΝΗ4ΝΟ3.
β) Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V1 = 500 mL = 0,5 L και στα 50 g λιπάσματος, που έχουν
διαλυθεί, περιέχονται 16 g ΝΗ4ΝΟ3..
Για το ΝΗ4ΝΟ3 έχουμε: Mr = 14 + 4⋅1 + 14 + 3⋅16 = 80 και
m
16
=
mol = 0,2 mol
Mr
80
𝑛
0,2 mol
c= =
= 0,4 M.
V
0,5 L

𝑛=

Επομένως η συγκέντρωση του Δ1 είναι c1 = 0,4 M.
γ) Έστω VH2O mL ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί.
Διάλυμα Δ1: V1 = 500 mL και c1 = 0,4 M.
Διάλυμα Δ2: V2 = (V1 + VH2O) mL = (500 + VH2O) mL και c2 = 0,08 M.
Στην αραίωση ισχύει:
nHCl,Δ1 = nHCl,Δ2 ⇒ c1 ∙ V1 = c2 ∙ V2 ⇒ 0,4 M ∙ 500 mL = 0,08 M ∙ (500 + VH2O ) mL ⇒
200 = 40 + 0,08 ∙ VH2O ⇒ VH2O = 2.000.
Άρα, πρέπει να προστεθούν 2 L νερό σε 500 mL του διαλύματος Δ1, ώστε να προκύψει
διάλυμα Δ2 με συγκέντρωση 0,08 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Μr,HCl = 1 + 35,5 = 36,5
n=

m
0,0365
=
mol = 0,001 mol
𝑀𝑟
36,5

Για τη συγκέντρωση του γαστρικού υγρού σε ΗCl ισχύει:
c=

n 0,001 mol
=

V
0,02 L
c = 0,05 M

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 σε HCl είναι 0,05 Μ.
Επειδή 0,01 < 0,05 < 0,12 συμπεραίνουμε ότι η συγκέντρωση του γαστρικού υγρού σε HCl είναι
μεταξύ των φυσιολογικών ορίων.
β) Από την αραίωση του διαλύματος Δ1, προκύπτει διάλυμα Δ2 με όγκο V2 = 0,5 L
nHCl,Δ1 = nHCl,Δ2 ⇒ c1 ∙ V1 = c2 ∙ V2 ⇒ 0,05 M ∙ 20 mL = c2 ∙ 500 mL ⇒ c2 = 0,002 Μ.
Άρα, η συγκέντρωση σε HCl του αραιωμένου γαστρικού υγρού (διάλυμα Δ2) είναι 0,002 Μ.
γ) Σε 100 mL γαστρικού υγρού με συγκέντρωση 0,008 Μ σε HCl περιέχονται:
nHCl,1 ⇒ c1 ∙ V1 = 0,08 Μ ∙ 0,1 L = 0,0008 mol.
Σε 100 mL γαστρικού υγρού με συγκέντρωση 0,01 Μ σε HCl περιέχονται:
nHCl,2 ⇒ c2 ∙ V2 = 0,01 Μ ∙ 0,1 L = 0,001 mol.
Επομένως η ποσότητα του HCl που χρειάζεται να εκκριθεί είναι:
0,0010 mol - 0,0008 mol = 0,0002 mol.
Άρα η ποσότητα του HCl (σε mol) που πρέπει να εκκριθεί ώστε η συγκέντρωση σε HCl γαστρικού
υγρού όγκου 100 mL να γίνει 0,01 Μ είναι 0,0002 mol.
δ) Το Mg(OH)2 είναι βάση και εξουδετερώνει το HCl, σύμφωνα με την αντίδραση:
2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + H2O
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α)
Στα 250 mL αναψυκτικού περιέχονται 26 g ζάχαρης
στα 100 mL αναψυκτικού περιέχονται x1 g ζάχαρης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα το αναψυκτικό έχει περιεκτικότητα 10,4 % w/v σε ζάχαρη.
β) Mr = 12·12 + 22·1 + 11·16 = 342.

Άρα, η συγκέντρωση του διαλύματος σε ζάχαρη είναι 0,3 Μ.
γ) Σε 250 mL αναψυκτικού περιέχονται 26 g ζάχαρης, άρα σε 25 L = 25.000 mL = 100·250 mL
αναψυκτικού θα περιέχονται 100·26 g ζάχαρης = 2600 g ζάχαρης.
1 g ασπαρτάμης έχει ίση γλυκύτητα με

200 g ζάχαρης με

x2 g ασπαρτάμης έχουν ίση γλυκύτητα με 2600 g ζάχαρης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Επομένως, πρέπει να προστεθούν 13 g ασπαρτάμης.
δ) Έστω ότι θα χρησιμοποιήσουμε όγκο V2 από το διάλυμα Δ2 και όγκο V3 από το διάλυμα
Δ3. Προφανώς, για τον όγκο V1 του διαλύματος μετά την ανάμειξη ισχύει V1 = V2 + V3.
Για την ανάμειξη διαλυμάτων ισχύει η σχέση:

Άρα τα διαλύματα Δ2 και Δ3 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 1 προς 2,
αντίστοιχα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α)
Στα 330 mL αναψυκτικού περιέχονται 34,2 g ζάχαρης
στα 100 mL αναψυκτικού περιέχονται x1 g ζάχαρης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα το αναψυκτικό έχει περιεκτικότητα 10,36 % w/v σε ζάχαρη.
β) Mr = 12·12 + 22·1 + 11·16 = 342.

Άρα, η συγκέντρωση του διαλύματος σε ζάχαρη είναι 0,3 Μ.

γ) Σε 330 mL αναψυκτικού περιέχονται 34,2 g ζάχαρης, άρα σε 33 L = 33.000 mL = 100·330
mL αναψυκτικού θα περιέχονται 100·34,2 g ζάχαρης = 3420 g ζάχαρης.
1 g στεβιοσίδη έχει ίση γλυκύτητα με 300 g ζάχαρης
x2 g στεβιοσίδη έχουν ίση γλυκύτητα 3420 g ζάχαρης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Επομένως, πρέπει να προστεθούν 11,4 g στεβιοσίδη.
δ) Έστω ότι θα χρησιμοποιήσουμε όγκο V2 από το διάλυμα Δ2 και όγκο V3 από το διάλυμα
Δ3. Προφανώς, για τον όγκος V1 του διαλύματος μετά την ανάμειξη ισχύει V1 = V2 + V3.
Για την ανάμειξη διαλυμάτων ισχύει η σχέση:

Άρα τα διαλύματα Δ2 και Δ3 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 3 προς 4,
αντίστοιχα.
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Ενδεικτικές απαντήσεις
α)
Στα 100 mL αναψυκτικού περιέχονται 10,6 g ζάχαρης
στα 330 mL αναψυκτικού περιέχονται x1 g ζάχαρης
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Άρα στη συγκεκριμένη συσκευασία έχουν διαλυθεί 34,98 g ζάχαρης.
β)
κάθε 1 κουταλάκι περιέχει 5 g ζάχαρης
x2 κουταλάκια περιέχουν 34,98 g ζάχαρη
Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε

Επομένως, η ζάχαρη που περιέχει η συγκεκριμένη συσκευασία αντιστοιχεί σε 7 κουταλάκια
ζάχαρης.
γ) Mr = 12·12 + 22·1 + 11·16 = 342.

Επομένως, η συγκέντρωση του αναψυκτικού είναι 0,31 Μ σε ζάχαρη.

δ) Έστω ότι θα χρησιμοποιήσουμε όγκο V2 από το διάλυμα Δ2 και όγκο V3 από το διάλυμα
Δ3. Προφανώς, για τον όγκο V1 του διαλύματος μετά την ανάμειξη ισχύει V1 = V2 + V3.
Για την ανάμειξη διαλυμάτων ισχύει η σχέση:

Άρα τα διαλύματα Δ2 και Δ3 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 4 προς 5,
αντίστοιχα.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
σε

100 mL

παγωμένου τσαγιού περιέχονται 4,6 g ζάχαρης

σε 20 L = 20.000 mL παγωμένου τσαγιού περιέχονται x1 g ζάχαρης

Στα 20 L τσαγιού περιέχονται 920 g ζάχαρης.
β) Mr,ζάχαρης =12·12 +22·1 + 11·16 = 342.

Επομένως, η συγκέντρωση του τσαγιού σε ζάχαρη είναι 0,135 M.
γ) Τα 20 L κανονικού τσαγιού περιέχουν 920 g ζάχαρης, άρα τα 10 L θα περιέχουν 460 g
ζάχαρης. Δεδομένου ότι η σουκραλόζη είναι 600 φορές γλυκύτερη από τη ζάχαρη ισχύει:
1 g σουκραλόζης παρέχει γλυκύτητα ίση με 600 g ζάχαρης
X2 g σουκραλόζης παρέχουν γλυκύτητα ίση με 460 g ζάχαρης

Επομένως τα 10 L παγωμένου τσαγιού τύπου «zero» περιέχουν

g σουκραλόζης.

δ) Έστω ότι πρέπει να αναμείξουμε V1 L από το διάλυμα Δ1 και V2 L από το διάλυμα Δ2. Ο
όγκος του διαλύματος Δ3 είναι V3 = V1 + V2. Για την αραίωση ισχύει:

Άρα τα διαλύματα Δ1 και Δ1 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 2 προς 1,
αντίστοιχα.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίηονται τα mol του CO2 που παράχκθκαν:
= 0,1 mol
Άρα παράχκθκαν 0,1 mol CO2 και ςυνεπώσ αντζδραςαν 0,1 mol CaCO3, δθλαδι 0,1 mol CaCO3
περιζχονται ςτο δείγμα του αςβεςτόλικου.
CaCO3) = 40 + 12 + 3∙16 = 100
CaCO3) = (0,1 ∙ 100) g = 10 g
Επομζνωσ θ μάηα του CaCO3 που περιζχεται ςτο δείγμα αςβεςτόλικου είναι 10 g.
β)
Σε 12,5 g δείγματοσ αςβεςτόλικου περιζχονται 10 g CaCO3
Σε 100 g δείγματοσ αςβεςτόλικου περιζχονται x; g CaCO3

Επομζνωσ θ περιεκτικότθτα του δείγματοσ αςβεςτόλικου ςε CaCO3 είναι 80 % w/w.
γ) Τα 0,1 mol CO2 που παράχκθκαν διαβιβάηονται ςε V L νεροφ.
H διαλυτότθτα του CO2 ςτουσ 20 οC και πίεςθ 1 atm είναι 2,2 g ςε 1 L νεροφ. Υπολογίηουμε τθ
ςυγκζντρωςθ του κορεςμζνου διαλφματοσ:
(CO2) = 12 + 2∙16 = 44

=

0,05 mol

Άρα το κορεςμζνο διάλυμα CO2 κα περιζχει 0,05 mol CO2 ςε 1 L νεροφ, άρα κα ζχει
ςυγκζντρωςθ 0,05 Μ.
Συνεπώσ τα 0,1 mol CO2 που παράχκθκαν κα πρζπει να διαβιβαςτοφν ςε V L ώςτε να παραχκεί
διάλυμα ςυγκζντρωςθσ

και ιςχφει:

Επομζνωσ αν διαβιβάςουμε το παραγόμενο CO2 ςε 2 L νεροφ κα παραχκεί κορεςμζνο διάλυμα
CO2.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζεται η μάζα του νερού, με χρήση του ορισμού της πυκνότητας:
mνερού
g
⇒ mνερού = Vνερού ∙ ρνερού = 28 mL ∙ 1
= 28 g
ρνερού =
Vνερού
mL
Η μάζα του διαλύματος Δ1 σε NaOH είναι:

mδ/τος = mνερού + mNaOH = 28 g + 12 g = 40 g

Σε 40 g διαλύματος Δ1 NaOH περιέχονται 12 g NaOH
Σε 100 g διαλύματος Δ1 NaOH περιέχονται x; g NaOH
40 g
12 g
=
⇒ x = 30
100 g
xg

Επομένως το διάλυμα Δ1 έχει περιεκτικότητα 30 % w/w σε ΝαΟΗ.
β) Για να παρασκευάσουμε 40 g διαλύματος NaOH 30 % w/w απαιτούνται 12 g NaOH. Το
αποφρακτικό σκεύασμα περιέχει 75 % w/w NaOH, άρα:
Σε 100 g αποφρακτικου σκευάσματος περιέχονται 75 g NaOH
Σε y; g αποφρακτικού σκευάσματος περιέχονται 12 g NaOH
100 g 75 g
=
⇒ y = 16
yg
12 g

Επομένως η μάζα του σκευάσματος που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να παρασκευάσουμε
40 g διαλύματος με την ίδια περιεκτικότητα σε NaOH με το Δ1 είναι 16 g.
γ)
i) Θα υπολογίσουμε τη μάζα του κορεσμένου διαλύματος που περιέχει 12 g NaOH.

mδιαλύματος = m νερού + mΝαΟΗ = 100 g + 100 g = 200 g
Σε 200 g κορεσμένου διαλύματος περιέχονται 100 g NaOH

Σε z; g κορεσμένου διαλύματος περιέχονται 12 ; g NaOH

200 g 100 g
=
⇒ 𝑧𝑧 = 24
𝑧𝑧 g
12 g

Επομένως 24 g κορεσμένου διαλύματος NaOH περιέχουν 12 g NaOH.
ii) Εφόσον σε 24 g κορεσμένου διαλύματος περιέχoνται 12 g NaOH, ενώ απαιτούνται 40 g
διαλύματος τα οποία να περιέχουν 12 g NaOH, θα προσθέσουμε (40 – 24) g = 16 g νερό στα 24
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g κορεσμένου διαλύματος NaOH, ώστε να προκύψουν 40 g από το διάλυμα Δ1 που
χρειαζόμαστε για την παρασκευή σαπουνιού.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Σε 500 mL γάλακτοσ περιέχονται 0,7 g αςβεςτίου
Σε 1000 mL γάλακτοσ περιέχονται x; g αςβεςτίου

Επομένωσ η περιεκτικότητα του γάλακτοσ ςε αςβέςτιο είναι 0,14 % w/v.
β) Eφόςον η περιεκτικότητα του εμπλουτιςμένου γάλακτοσ είναι 0,6 % w/v ςε αςβέςτιο,
υπολογίζεται η μάζα του αςβεςτίου που περιέχεται ςε 5 L γάλακτοσ:
Σε 0,1 L (100 mL) εμπλουτιςμένου γάλακτοσ περιέχονται 0,6 g αςβεςτίου
Σε 5 L (5000 mL) εμπλουτιςμένου γάλακτοσ περιέχονται y; g αςβεςτίου

Επομένωσ 30 g αςβεςτίου περιέχονται ςε 5 L γάλακτοσ μετά από τον εμπλουτιςμό. Εφόςον
κατά τον εμπλουτιςμό προςτέιηκαν 20 g αςβεςτίου, η μάζα του αςβεςτίου που υπθρχε ςε 5 L
γάλακτοσ πρίν από την προςιθκη αςβεςτίου είναι: (30 g – 20 g) = 10 g.
Άρα πρίν από τον εμπλουτιςμό με αςβέςτιο:
Σε 5 L γάλακτοσ περιέχονταν 10 g αςβεςτίου
Σε 0,1 L γάλακτοσ περιέχονταν ω; g αςβεςτίου

Επομένωσ η % w/v του γάλακτοσ που εμπλουτίςιηκε με αςβέςτιο είναι 0,2 %.
γ) Αν ένασ ενθλικασ καταναλώςει 500 g γάλακτοσ περιεκτικότητασ 0,12 % w/w, ια προςλάβει
από το γάλα ποςότητα αςβεςτίου z g:
Σε 100 g γάλακτοσ περιέχονται 0,12 g αςβεςτίου
Σε 500 g γάλακτοσ περιέχονται z; g αςβεςτίου

Άρα από 500 g γάλακτοσ, ο ενθλικασ ια προςλάβει 0,6 g αςβεςτίου.
Εφόνον η ΣΗΠ για έναν ενθλικα είναι 1 g αςβεςτίου, το ποςοςτό % τησ ΣΗΠ που παίρνει ο
ενθλικασ καταναλώνοντασ 0,6 g αςβεςτίου είναι:
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Επομένωσ ο ενθλικασ ια προςάβει από το γάλα 60 % τησ ΣΗΠ αςβεςτίου.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Σε 1440 g χυμοφ φροφτων περιζχονται 720 mg βενηοϊκοφ νατρίου
Σε 100 g χυμοφ φροφτων περιζχονται

x; mg βενηοϊκοφ νατρίου

Άρα ςε 100 g χυμοφ περιζχονται 50 mg βενηοϊκοφ νατρίου ι 0,05 g
Επομζνωσ θ περιεκτικότθτα του χυμοφ ςε βενηοϊκό νάτριο είναι 0,05 % w/w.
β) Με βάςθ τον οριςμό τθσ πυκνότθτασ

υπολογίηεται ο όγκοσ των 1440 g του χυμοφ:

Σε 1200 mL χυμοφ περιζχονται 720 mg βενηοϊκοφ νατρίου
Σε 100 mL χυμοφ περιζχονται y; mg βενηοϊκοφ νατρίου

Άρα ςε 100 mL χυμοφ περιζχονται 60 mg ι 0,06 g βενηοϊκοφ νατρίου.
Eπομζνωσ θ περιεκτικότθτα του χυμοφ ςε βενηοϊκό νάτριο είναι 0,06 % w/v.
γ)
Στα 100 g χυμοφ περιζχονται 0,05 g βενηοϊκοφ νατρίου
Στα 1000 g χυμοφ περιζχονται z; g βενηοϊκοφ νατρίου

Επομζνωσ το περιεχόμενο βενηοϊκό νάτριο ςτο χυμό είναι 0,5 g/kg.
Υπολογίηουμε τθ μζγιςτθ μάηα του βενηοικοφ νατρίου που πρζπει να περιζχεται ςτο χυμό, ςε
g/kg χυμοφ, με βάςθ το ανώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο
περιεχόμενο βενηοϊκό νάτριο.
(

)

(

)= 2,5 mmol = 2,5∙

(

)

= (2,5∙

)
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g

είναι 2,5 mmol/kg για το

Eπομζνωσ, το ανώτατο επιτρεπτό όριο βενηοϊκοφ νατρίου για τουσ χυμοφσ είναι 0,360 g/kg το
οποίο είναι μικρότερο από

0,5 g/kg που περιζχεται ςτο χυμό. Άρα θ ποςότθτα του

ςυντθρθτικοφ που αναγράφεται ςτθν ετικζτα είναι εκτόσ των προδιαγραφών που
προβλζπονται από τθ νομοκεςία.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Διάλυμα KMnO4 0,01 Μ:
Σε 1000 mL διαλφματοσ Δ1 υπάρχουν 0,01 mol KMnO4
Σε 500 mL διαλφματοσ Δ1 υπάρχουν

x mol KMnO4

Στα 500 mL διαλφματοσ Δ1 περιζχονται 0,005 mol KMnO4
(

)

(

)

158
n∙

(

)

0,79 g

Επομζνωσ αν διαλυκοφν 0,79 g KMnO4 ςε 500 mL νερό (χωρίσ μεταβολι του όγκου του
διαλφματοσ) κα παραςκευαςτεί διάλυμα Δ1 ςυγκζντρωςθσ 0.01 Μ.
β)
Σε

10 mL διαλφματοσ Δ2 υπάρχει 0,001 mol FeSO4

Σε 1000 mL διαλφματοσ Δ2 υπάρχουν y; mmol FeSO4

Eπομζνωσ ςτο διάλυμα Δ2 περιζχονται 0,1 mol FeSO4 και ςυνεπώσ θ ςυγκζντρωςθ του Δ2 είναι
0,1 Μ.
γ) Σε 1000 mL διαλφματοσ Δ2 υπάρχουν 0, 1 mol FeSO4
Σε 100 mL διαλφματοσ Δ2 υπάρχουν z; mol FeSO4

Άρα ςτα 100 mL Δ2 όπου είναι διαλυμζνα 2 g δείγματοσ περιζχονται 0,01 mol FeSO4.
(

)

Η μάηα του FeSO4 που υπάρχει ςτο διάλυμα είναι:
(

)

Επομζνωσ ςτo διάλυμα Δ2 υπάρχουν 1,52 g FeSO4
Άρα ιςχφει:
Σε 2 g δείγματοσ περιζχονται 1,52 g FeSO4
Σε 100 g δείγματοσ περιζχονται ω; g FeSO4
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Επομζνωσ θ % w/w περιεκτικότθτα του δείγματοσ ςε FeSO4 είναι 76 % w/w.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1, θα υπολογιστεί η ποσότητα (σε mol)
του Ba(ΟΗ)2 και στη συνέχεια η μάζα του Ba(ΟΗ)2 , που περιέχεται σε V = 200 mL = 0,2
L του διαλύματος.
𝑐=

n
mol
⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,05
∙ 0,2 L ⇒ n = 0,01 mol Ba(ΟΗ)2
V
L

Για τον υπολογισμό του Mr του Ba(ΟΗ)2 ισχύει:
Mr(Ba(ΟΗ)2) = Ar(Βa) + 2·Ar(Ο) + 2·Ar(Η) = 137 + 2⋅ 16 + 2⋅1 = 171
Άρα:
n=

m
⇒ m = (0,01 ∙ 171) g ⇒ m = 1,71 g Ba(ΟΗ)2
𝑀r

Επομένως η μάζα του Ba(ΟΗ)2 που περιέχεται σε 200 mL του διαλύματος Δ1 είναι 1,71
g.
β) H ποσότητα του Ba(ΟΗ)2 που θα περιέχεται σε 250 mL του διαλύματος Δ2, θα είναι
ίση με το άθροισμα της ποσότητας του Ba(ΟΗ)2 που θα περιέχεται σε 100 mL του
διαλύματος Δ1 που έχει συγκέντρωση σε Ba(ΟΗ)2 ίση με 0,05 Μ, και της ποσότητας του
Ba(ΟΗ)2 που πρέπει να προστεθεί.
n(Ba(ΟΗ)2 – Δ2) = n(Ba(ΟΗ)2 – Δ1) + n(Ba(ΟΗ)2 – προσθήκης) (1)
Για τη διαλυμένη ουσία Ba(OH)2 στα διαλύματα Δ1 και Δ2 ισχύει:
c2⋅ V2 = c1⋅ V1 + nπροσθήκης 
Οπότε τα mol nπροσθήκης = c2⋅ V2 − c1⋅ V1 = 0,1 M ⋅ 0,25 L – 0,05 M ⋅ 0,1 L = 0,02 mol
Άρα:
n=

m
⇒ m = (0,02 ∙ 171) g ⇒ m = 3,42 g Ba(ΟΗ)2
𝑀r

Επομένως σε 100 mL του διαλύματος Δ1 πρέπει να προστεθούν 3,42 g Ba(ΟΗ)2 και νερό
όγκου 250 mL - 100 mL = 150 mL , ώστε να παρασκευαστεί διάλυμα Δ2, όγκου 250 mL
και συγκέντρωσης 0,1 Μ σε Ba(ΟΗ)2.
γ) Έστω ότι πρέπει να αναμείξουμε V1 L από το διάλυμα Δ1 και V2 L από το διάλυμα Δ2.
Ο όγκος του διαλύματος Δ3 είναι V3 = V1 + V2. Για την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και
Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3 ισχύει:
n3 = n1 + n2  c3 ∙ V3 = c1 ∙ V1 + c2 ∙ V2 ⇒
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0,08 Μ ∙ (V1 + V2 ) L = 0,05 M ∙ V1 L + 0,1 M ∙ V2 L ⇒
0,03V1 = 0,02V2 ⇒

V1 0,02 2
=
= .
V2 0,03 3

Άρα τα διαλύματα Δ1 και Δ2 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 2 προς 3,
αντίστοιχα, για την παρασκευή του διαλύματος Δ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V = 250 mL και περιέχει 39,75 g Na2CO3.
Σε 250 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται 39,75 g Na2CO3

σε 100 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται x g Na2CO3

250 mL 39,75 g
100
=
⇒ x=
∙ 39,75 = 15,9
100 mL
xg
250
Επομένως η περιεκτικότητα του Na2CO3 στο διάλυμα Δ1 είναι 15,9 % w/v.
β) Mr(Na2CO3) = 2·23 + 1·12 + 3·16 = 106.
m
39,75
mol
n 𝑀r
𝑐= =
= 106
= 1,5 M
V
V
0,25 L
Η συγκέντρωση του Na2CO3 στο διάλυμα Δ1 είναι 1,5 Μ.
γ) Για τα διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 γνωρίζουμε:
Δ1: c1 = 1,5 M και V1 = 25 mL = 0,025 L
Δ2: c2 = 0,75 M και V2 = 50 mL = 0,050 L
Δ3: c3 = ; και V3 = 75 mL = 0,075 L
Για την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3
ισχύει:
n3 = n1 + n2  c3 ∙ V3 = c1 ∙ V1 + c2 ∙ V2 ⇒
c3 ∙ (0,075) L = 1,5 M ∙ 0,025 L + 0,75 M ∙ 0,05 L ⇒ c3 = 1 M
Επομένως η συγκέντρωση σε Na2CO3 στο διάλυμα Δ3 είναι 1 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Τα mol του Pb(NO3)2 που περιέχονται σε 200 mL του διαλύματος Δ1, το οποίο περιέχει
Pb(NO3)2 σε συγκέντρωση 0,5 Μ είναι:
n

𝑐 = V ⇒ n = 𝑐 ∙ V ⇒ n = 0,5 M ∙ 0,2 L ⇒ n = 0,1 mol
Mr(Pb(NO3)2) = 1 ⋅ 207 + 2 ⋅ 14 + 6 ⋅16 = 331
Η μάζα του Pb(NO3)2 βρίσκεται από τη σχέση:
m
n=
 m = n ⋅ 𝑀r = (0,1 ⋅ 331) g = 33,1 g
𝑀r
Επομένως η μάζα (σε g) του Pb(NO3)2 που περιέχεται στο διάλυμα Δ1 είναι 33,1 g.
β) Έστω V1 ο όγκος του διαλύματος Δ1 που χρησιμοποιήθηκε. Στην αραίωση του διαλύματος Δ1
και την παρασκευή του διαλύματος Δ2 ισχύει ότι η ποσότητα (σε mol) της διαλυμένης ουσίας
μένει σταθερή, δηλαδή ισχύει:
n1 = n2  c1 ⋅ V1 = c2 ⋅ V2  0,5 Μ ⋅ V1 = 0,1 Μ ⋅ 0,1 L  V1 = 0,02 L = 20 mL
Προφανώς, ο όγκος του νερού που προστέθηκε είναι Vνερού = V2 - V1 = 100 mL - 20 mL = 80 mL.
Άρα θα πρέπει σε 20 mL διαλύματος Δ1 να προστεθούν 80 mL νερού για να προκύψει το
ζητούμενο διάλυμα Δ2.
γ) Για τα διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 γνωρίζουμε:
Δ1: cΔ1 = 0,5 M και VΔ1 = 10 mL = 0,01 L
Δ2: cΔ2 = 0,1 M και VΔ2 = 40 mL = 0,04 L
Δ3: cΔ3 = ; και VΔ3 = 50 mL = 0,05 L
Για την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3 ισχύει:
nΔ3 = nΔ2 + nΔ1  𝑐Δ3 ∙ VΔ3 = 𝑐Δ1 ∙ VΔ1 + 𝑐Δ2 ∙ VΔ2 ⇒
𝑐Δ3 ∙ 0,05 L = 0,5 M ∙ 0,01 L + 0,1 M ∙ 0,04 L ⇒ 𝑐3 = 0,18 M
Επομένως η συγκέντρωση σε Pb(NO3)2 στο διάλυμα Δ3 είναι 0,18 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Σε 400 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται 3,4 g AgNO3

σε 100 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται x g AgNO3

400 mL 3,4 g
100
=
⇒ x=
∙ 3,4 = 0,85
100 mL
xg
400
Επομένως η περιεκτικότητα του AgNO3 στο διάλυμα Δ1 είναι 0,85 % w/v.
β) Mr(ΑgNO3) = 1·108 + 1·14 + 3·16 = 170.
m
3,4
n 𝑀r 170 mol
𝑐= =
=
= 0,05 M
V
V
0,4 L
Επομένως η συγκέντρωση του AgNO3 στο διάλυμα Δ1 είναι 0,05 Μ.
γ) Η ολική ποσότητα AgNO3 στο διάλυμα Δ2 είναι το άθροισμα της ποσότητας AgNO3
που περιέχεται στα 20 mL του διαλύματος Δ1 και της ποσότητα που προστίθεται:
nΔ2 = nΔ1 + nπροσθήκης = cΔ1 ∙ VΔ1 +

mπροσθήκης
0,17
= 0,05 M ∙ 0,02 L +
mol
𝛭𝑟
170

= 0,002 mol
οπότε,
cΔ2 =

nΔ2 0,002 mol
=
= 0,01 M
VΔ2
0,2 L

Eπομένως, η συγκέντρωση του AgNO3 στο διάλυμα Δ2 είναι 0,01Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
Mr(ΚΟΗ) = 39 + 1 + 16 = 56
m
22,4
mol
n 𝑀r
𝑐= =
= 56
= 1M
V
V
0,4 L
Επομένως η συγκέντρωση του ΚΟΗ στο διάλυμα Δ1 είναι 1 Μ.
β) Έστω V1 ο όγκος του διαλύματος Δ1 που χρησιμοποιήθηκε και V 2 του αραιωμένου
διαλύματος Δ2 . Στην αραίωση ισχύει ότι η ποσότητα (σε mol) της διαλυμένης ουσίας
μένει σταθερή, δηλαδή ισχύει:
n1 = n2  c1⋅ V1 = c2 ⋅ V2  1 Μ ⋅ V1 = 0,25 Μ ⋅ 0,2 L  V1 = 0,05 L.
Ο όγκος του νερού θα είναι Vνερού = V2 - V1 = 200 mL - 50 mL  Vνερού = 150 mL.
Άρα θα πρέπει σε 50 mL διαλύματος Δ1 να προστεθούν 150 mL νερού, για να προκύψει
το ζητούμενο διάλυμα Δ2, συνολικού όγκου 200 mL και συγκέντρωσης 0,25 Μ.
γ) Έστω ότι πρέπει να αναμείξουμε VΔ1 L από το διάλυμα Δ1 με συγκέντρωση cΔ1 = 1 Μ
και VΔ2 L από το διάλυμα Δ2 με συγκέντρωση cΔ2 = 0,25 Μ. Ο όγκος του παραγόμενου
διαλύματος Δ3 είναι VΔ3 = VΔ1 + VΔ2 και η συγκέντρωσή του cΔ3 = 0,5 Μ.
Για την ανάμειξη ισχύει:
nΔ3 = nΔ2 + nΔ1  cΔ3 ∙ VΔ3 = cΔ1 ∙ VΔ1 + cΔ2 ∙ VΔ2 ⇒
0,5 Μ ∙ (VΔ1 + VΔ2 ) L = 1 M ∙ VΔ1 L + 0,25 M ∙ VΔ2 L ⇒
0,25VΔ2 = 0,5VΔ1 ⇒

VΔ1 0,25 1
=
=
VΔ2
0,5
2

Άρα τα διαλύματα Δ1 και Δ2 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 1 προς 2,
αντίστοιχα για να προκύψει διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 0,5 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το Ca(OH)2 ισχύει: Mr = Ar(Ca) + 2⋅Ar(O) + 2⋅Ar(H) = 40 + 2 ⋅16 + 2 ⋅ 1 = 74
Η ποσότητα Ca(OH)2 που περιέχεται σε 1 L = 1000 mL διαλύματος Δ1 είναι:
c=

Σε

n
mol
⇒ 𝑛 = c ∙ V ⇒ 𝑛 = 0,005
∙ 1 L ⇒ 𝑛 = 0,005 mol
V
L
m
n=
⇒ m = n ∙ 𝑀r ⇒ m = (0,005 ∙ 74) g = 0,37 g
𝑀r

1000 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται

0,37 g Ca(ΟΗ)2

σε 100 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται

x g Ca(ΟΗ)2

1000 mL 0,37 g
=
⇒ x = 0,037
100 mL
xg
Άρα η περιεκτικότητα του Δ1 σε Ca(OH)2 είναι 0,037 % w/v.
β) Έστω V1 L ο όγκος του διαλύματος Δ1 που χρησιμοποιήθηκε και V2 L του αραιωμένου
διαλύματος Δ2. Στην αραίωση ισχύει ότι η ποσότητα (σε mol) της διαλυμένης ουσίας
μένει σταθερή, δηλαδή ισχύει:
n1 = n2  c1⋅ V1 = c2 ⋅ V2  0,005 Μ ⋅ V1 L = 0,001 Μ ⋅ 0,25 L  V1 = 0,05.
Επομένως, η ποσότητα του διαλύματος Δ1 που χρησιμοποιήθηκε για την αραίωση και
την παρασκευή του διαλύματος Δ2 είναι 0,05 L = 50 mL.
γ) Θα υπολογιστεί αρχικά η ποσότητα του Ca(OH)2 που πρέπει να προστεθεί για την
παρασκευή κορεσμένου διαλύματος Δ4 και στη συνέχεια θα συγκριθεί με αυτή του
διαλύματος Δ3.
Έστω nπροσθήκης η ποσότητα του Ca(ΟΗ)2 που μπορεί να προστεθεί στο διάλυμα Δ1
όγκου 500 mL, ώστε να προκύψει το κορεσμένο διάλυμα Δ4, δηλαδή διάλυμα
συγκέντρωσης 0,012 M. Για το διάλυμα αυτό ισχύει:
n(Ca(ΟΗ)2 – Δ4) = n(Ca(ΟΗ)2 – Δ1) + n(Ca(ΟΗ)2 – προσθήκης) ⇒
c4⋅V4 = c1⋅V1 + nπροσθήκης  nπροσθήκης = c4⋅V4 - c1⋅V1 = 0,012 M ⋅ 0,5 L – 0,005 M ⋅ 0,5 L 
nπροσθήκης = 0,0035 mol
Άρα:
n=

m
⇒ m = (0,0035 ∙ 74) g ⇒ m = 0,259 g Ca(ΟΗ)2
Mr
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Επομένως σε 500 mL του διαλύματος Δ1 πρέπει να προστεθούν 0,259 g Ca(ΟΗ)2 , ώστε
να παρασκευαστεί κορεσμένο διάλυμα Δ4, όγκου 500 mL και συγκέντρωσης 0,012 Μ σε
Ca(ΟΗ)2.
Επειδή η ποσότητα του Ca(ΟΗ)2 που προστέθηκε στο διάλυμα Δ3 είναι μεγαλύτερη
(0,4 g > 0,259 g), συμπεραίνεται ότι από αυτήν θα διαλυθούν 0,259 g Ca(ΟΗ)2 και θα
μείνουν αδιάλυτα 0,4 g − 0,259 g = 0,141 g.
δ) Ca(ΟΗ)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για το HCOOH ισχύει: Mr = 2 ⋅ Ar(H) + Ar(C) + 2⋅ Ar(O) = 2 ⋅1 + 12 + 2 ⋅16 = 46
Από τη συγκέντρωση του διαλύματος υπολογίζεται η ποσότητα HCOOH που περιέχεται
σε 1 L = 1000 mL του Δ1:
n
mol
⇒ n = 𝑐 ∙ V ⇒ n = 18
∙ 1 L ⇒ n = 18 mol
V
L
m
n=
⇒ m = n ∙ 𝑀r ⇒ m = (18 ∙ 46) g = 828 g
𝑀r

𝑐=

Σε

1000 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται

828 g HCOOH

σε 100 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται

x g HCOOH

1000 mL 828 g
=
⇒ x = 82,8
100 mL
xg
Άρα η περιεκτικότητα του Δ1 σε HCOOH είναι ίση με 82,8 % w/v.
β) Έστω V1 ο όγκος του διαλύματος Δ1 που χρησιμοποιήθηκε και V 2 του αραιωμένου
διαλύματος Δ2. Για το προστιθέμενο νερό ισχύει: Vνερού = V2 – V1 = 900 mL - V1 (1)
Στην αραίωση του διαλύματος Δ1 και την παρασκευή του διαλύματος Δ2, ισχύει ότι η
ποσότητα (σε mol) της διαλυμένης ουσίας μένει σταθερή, δηλαδή ισχύει:
n1 = n2  c1⋅ V1 = c2 ⋅ V2  18 Μ ⋅ V1 = 14 Μ ⋅ 0,9 L  V1 = 0,7 L = 700 mL.
Από την (1) προκύπτει ότι ο όγκος του νερού θα είναι:
Vνερού = V2 - V1 = 900 mL - 700 mL  Vνερού = 200 mL.
Άρα θα πρέπει σε 700 mL διαλύματος Δ1 να προστεθούν 200 mL νερού, για να προκύψει
το ζητούμενο διάλυμα Δ2.
γ) Έστω ότι πρέπει να αναμείξουμε VΔ1 L από το διάλυμα Δ1 με συγκέντρωση cΔ1 = 18 Μ
και VΔ2 L από το διάλυμα Δ2 με συγκέντρωση cΔ2 = 14 Μ.
Ο όγκος του διαλύματος Δ3 είναι VΔ3 = VΔ1 + VΔ2 και η συγκέντρωσή του cΔ3 = 15 Μ.
Για την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3
ισχύει: nΔ3 = nΔ1 + nΔ2  𝑐Δ3 ∙ VΔ3 = 𝑐Δ1 ∙ VΔ1 + cΔ2 ∙ VΔ2 ⇒
15 Μ ∙ (VΔ1 + VΔ2 ) L = 18 M ∙ VΔ1 L + 14 M ∙ VΔ2 L ⇒
VΔ2 = 3VΔ1 ⇒

VΔ1 1
= .
VΔ2 3

Άρα τα διαλύματα Δ1 και Δ2 πρέπει να αναμειχθούν με αναλογία όγκων 1 προς 3
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αντίστοιχα για να προκύψει το διάλυμα Δ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Στους 20 oC , η μέγιστη ποσότητα KNO3 που μπορούσε να διαλυθεί σε 500 g νερό είχε μάζα:
200 g – 38,4 g = 161,6 g KNO3.
Σε 500 g H2O μπορούν να διαλυθούν μέχρι 161,6 g ΚNO3
σε 100 g H2O μπορούν να διαλυθούν μέχρι

x g ΚNO3

Επομένως η διαλυτότητα του ΚNO3 στο νερό και σε 20 oC είναι 32,32 g ανά 100 g H2O.
β) Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V = 550 mL = 0,55 L και η μάζα του διαλυμένου ΚNO3 είναι mΚNO3 =
161,6 g.
Για το ΚNO3 ισχύει: Mr = Ar(Κ) + Ar(Ν) + 3⋅Ar(O) = 39 + 14 + 3 ⋅16 = 101

Επομένως η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 είναι

.

γ) Σε θερμοκρασία θ oC η διαλυτότητα του KNO3 είναι 38,3 g ανά 100 g H2O.
Σε 100 g H2O μπορούν να διαλυθούν μέχρι 38,3 g ΚNO3
σε 500 g H2O μπορούν να διαλυθούν μέχρι

y g ΚNO3

Άρα σε θερμοκρασία θ oC μπορούν να διαλυθούν σε 500 g νερό μέχρι 191,5 g KNO3.
Επομένως από τα 200 g KNO3 που προστέθηκαν σε 500 g H2O, σε θ oC, θα διαλυθούν τα 191,5
g KNO3 και θα παραμείνουν αδιάλυτα: 200 g - 191,5 g = 8,5 g KNO3.
δ) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 ↑ + H2O
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Ενδεικτική επίλυση
α) Από τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 υπολογίζουμε τη μάζα του KMnO4, που χρειάζεται
να ζυγιστεί, για να παρασκευαστεί το διάλυμα Δ1:
𝑐=

n
mol
 n = 𝑐 ⋅ V = 0,01
⋅ 0,1 L = 0,001 mol
V
L

Μr(KMnO4) = Ar(Κ) + Ar(Mn) + 4·Ar(O) = 39 + 55 + 4 ⋅ 16 = 158
𝑛=

m
⇒ m = (0,001 ∙ 158) g ⇒ 𝑚 = 0,158 g
𝑀r

Επομένως αρχικά χρειάζεται να ζυγίσουμε 0,158 g KMnO4.
Κατόπιν, μεταφέρουμε τη ζυγισμένη ποσότητα σε ογκομετρική φιάλη των 100 mL με τη βοήθεια
χωνιού, προσθέτουμε με τον υδροβολέα απιονισμένο νερό μέχρι τη μέση περίπου της φιάλης,
πωματίζουμε τη φιάλη και αναδεύουμε, μέχρι να διαλυθεί τελείως το στερεό υπερμαγγανικό
κάλιο.
Τέλος, συμπληρώνουμε με νερό, έως τη χαραγή. Πωματίζουμε την ογκομετρική φιάλη και
αναδεύουμε.
Έτσι έχουμε παρασκευάσει διάλυμα KMnO4 συγκέντρωσης 0,01 Μ ( διάλυμα Δ1).
β) Αφού το διάλυμα Δ1 έχει συγκέντρωση 𝑐 = 0,01 Μ θα ισχύει:
Σε 1000 mL ή 1 L του διαλύματος Δ1

περιέχονται

0,01 mol KMnO4

Σε 100 mL του διαλύματος Δ1

θα περιέχονται

y mol KMnO4

1000
0,01
100 ∙ 0,01
=
⇒ y=
⇒ y = 0,001
100
y
1000
Άρα σε 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 0,001 mol KMnO4.
Επομένως:
n=

m
⇒ m = (0,001 ∙ 158) g ⇒ m = 0,158 g KMnO4
Mr

Άρα σε 100 mL διαλύματος Δ1 περιέχονται 0,158 g KMnO4.
Επομένως η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 σε KMnO4 είναι ίση με 0,158 % w/v.
γ) Για τη αραίωση του Δ1 και την παρασκευή του αραιωμένου διαλύματος Δ2 με όγκο 100 mL =
0,1 L, ισχύει:
c1 ∙ V1 = c2 ∙ V2 ⇒
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0,01

mol
mol
∙ V1 = 0,005
∙ 0,1 L ⇒
L
L
V1 = 0,05 L = 50 mL

Το νερό που πρέπει να προστεθεί είναι:
VH2O = V2 − V1 = 100 mL − 50 mL = VH2 O = 50 mL
Επομένως 50 mL του διαλύματος Δ1 αραιώνονται με προσθήκη 50 mL νερού και
παρασκευάζεται διάλυμα Δ2 όγκου 100 mL και συγκέντρωσης σε KMnO 4 0,005 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Υπολογίζουμε τα mοl Na2CO3 που περιέχονται στο διάλυμα Δ1:

Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα Μr του Na2CO3:
Mr = 2Ar(Na) + Ar(C) + 3Ar(O) = 223 + 12 + 316 = 106. Οπότε έχουμε για το Na2CO3
μάζα ανά mol: Μ = 106
Υπολογίζουμε την μάζα m του Na2CO3 που πρέπει να ζυγίσουν οι μαθητές και οι
μαθήτριες:

Άρα πρέπει η ομάδα να ζυγίσει 31,8 g Na2CO3.
β) Αρχικά η ομάδα πρέπει να ζυγίσει με τη βοήθεια του δοχείου ζύγισης 31,8 g
Na2CO3 και με τη βοήθεια του χωνιού να τα μεταφέρει στην ογκομετρική φιάλη των
200 mL. Στη συνέχεια, πρέπει να προσθέσει αρκετό νερό στην ογκομετρική φιάλη
και να αναδεύσει μέχρι να διαλυθεί το στερεό. Τέλος, να συμπληρώσει με νερό
μέχρι τη χαραγή και να αναδεύσει ξανά.
γ) Η φιάλη κενή ζυγίζει mφ = 110 g, ενώ μαζί με το διάλυμα mφ+δ = 330 g. Επομένως
το διάλυμα ζυγίζει mδ = mφ+δ - mφ = 330 g – 110 g = 220 g. Το διάλυμα όμως έχει
όγκο V = 200 mL, επομένως η πυκνότητά του ρ είναι:

Άρα η πυκνότητα του διαλύματος Δ1 είναι

.

δ) Για την εύρεση της περιεκτικότητας % w/v του διαλύματος Δ1 σε Na2CO3 ισχύει:
Στα
Στα

διαλύματος περιέχονται

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 15,9 % w/v σε Na2CO3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας % w/v του διαλύματος Δ1 σε άλας
έχουμε:
τα
τα

διαλύματος Δ περιέχονται

άλατος
άλατος

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1 είναι 8,2 % w/v σε άλας.
β) Προσδιορίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα του άλατος, ώστε μέσω αυτής να
προσδιορίσουμε τον χημικό του τύπο.
Από την συγκέντρωση του διαλύματος προσδιορίζουμε τα mol της διαλυμένης
ουσίας. Όγκος διαλύματος V1 = 200 mL = 0,2 L.

Προσδιορίζουμε την μάζα ανά mol: Μ του άλατος

Άρα η σχετική μοριακή μάζα του άλατος είναι Mr = 164.
Τα πιθανά άλατα έχουν σχετικές μοριακές μάζες αντίστοιχα:
Mg(NO3)2: 24 + 2(14 + 316) = 148
Ca(NO3)2: 40 + 2(14 + 316) = 164
Ba(NO3)2: 137 + 2(14 + 316) = 261
Η τιμή του δεύτερου άλατος συμπίπτει με αυτή που προσδιορίσαμε.
Επομένως το άλας που περιείχε το δοχείο είναι το Ca(NO3)2.
γ) Προσδιορίζουμε αρχικά τον όγκο V2 του διαλύματος Δ2 που έχει συγκέντρωση c2
= 0,25 M και περιέχει n2 = 0,2 mol Ca(NO3)2:

Το διάλυμα Δ2 έχει όγκο V2 = 0,8 L.
Το διάλυμα Δ1 έχει όγκο V1 = 0,2 L και συγκέντρωση c1 = 0,5 Μ. Το τελικό διάλυμα
Δ3 θα έχει όγκο V3 = V1 + V2 = (0,2 + 0,8) L = 1 L και συγκέντρωση c3. Για την
ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή διαλύματος Δ3 ισχύει:
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Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ3 σε Ca(NO3)2 είναι 0,3 Μ.
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Ενδεικτική επίλυση
α)
i) Η μάζα (m) του KΝΟ3 που παραμένει διαλυμένη στο διάλυμα υπολογίζεται
αν από τη μάζα του τελικού διαλύματος αφαιρέσουμε τη μάζα του νερού,
δηλαδή: mδιαλυμένου, ΚΝΟ3 = 250 g - 200 g = 50 g. Άρα διαλύθηκαν 50 g KΝΟ3.
Η περιεκτικότητα % w/w σε KΝΟ3 θα προκύψει ως εξής:
τα
τα

διαλύματος

περιέ ονται

Άρα η περιεκτικότητα του διαλύματος 1 σε KΝΟ3 είναι 20 % w/w.
ii) Η διαλυτότητα του KΝΟ3 στους 15 οC θα εξα θεί ως εξής:
τα
τα

νερού διαλύονται

Άρα η διαλυτότητα του KΝΟ3 στο νερό στους 15 οC είναι 25 g ανά 100 g Η2Ο.
β)
i) Το διάλυμα

2 θα περιέ ει την ποσότητα του νερού που περιεί ε το

διάλυμα 1, δηλαδή 200 g.
Η ποσότητα KΝΟ3 που περιέ ει το κορεσμένο διάλυμα 2 προσδιορίζεται ως
εξής:
τα
τα

νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ

Άρα στο 2 μπορούν να διαλυθούν μέ ρι 151,5 g KΝΟ3. Επειδή το αρ ικό
διάλυμα περιεί ε 50 g KΝΟ3, θα πρέπει να προστεθούν 151,5 g – 50 g = 101,5
g KΝΟ3, ώστε το διάλυμα 2 να γίνει κορεσμένο.
ii) Η σ ετική μοριακή μάζα (Μr) του KΝΟ3 είναι: Μr = Ar(Κ) + Ar(N) + 3∙ Ar(Ο) =
39 + 14 + 3∙16 = 101. Επομένως η μάζα ανά mol του KΝΟ3 είναι: M = 101
Τα mol του KΝΟ3 που υπάρ ουν στο διάλυμα 2 είναι:
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.

Η συγκέντρωση c του διαλύματος 2 είναι:

Άρα η συγκέντρωση c του διαλύματος 2 είναι 5,6 Μ σε KΝΟ3.
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Ενδεικτική επίλυση
α) Για τη γλυκόζη, C6H12O6, ισχύει:
Mr = 6⋅Ar(C) + 12⋅Ar(Η) + 6⋅Ar(Ο) = 6 ⋅12 + 12⋅ 1 + 6 ⋅16 = 180
Η ποσότητα C6H12O6 που περιέχεται σε 500 mL = 0,5 L διαλύματος Δ1 είναι:
c=

n
mol
⇒ n = c ∙ V ⇒ n = 0,28
∙ 0,5 L ⇒ n = 0,14 mol
V
L
m
n=
⇒ m = n ∙ 𝑀r ⇒ m = (0,14 ∙ 180) g = 25,2 g
𝑀r

Επομένως η μάζα της γλυκόζης που περιέχεται σε 500 mL του διαλύματος Δ1 είναι 25,2 g.
β)
Σε

500 mL
σε 100 mL

διαλύματος Δ1 περιέχονται

25,2 g C6H12O6

διαλύματος Δ1 περιέχονται

x g C6H12O6

500 mL 25,2 g
=
⇒ x = 5,04
100 mL
xg
Άρα η περιεκτικότητα του Δ1 σε C6H12O6 είναι ίση με 5,04 % w/v.
γ) Για τα διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 γνωρίζουμε:
Δ1: cΔ1 = 0,28 M και VΔ1 = 200 mL = 0,2 L
Δ2: cΔ2 = 2 M και VΔ2 = 800 mL = 0,8 L
Δ3: cΔ3 = ; και VΔ3 = 200 mL + 800 mL = 1000 mL = 1 L
Για την ανάμειξη των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 και την παρασκευή του διαλύματος Δ3 ισχύει:
nΔ3 = nΔ2 + nΔ1  cΔ3 ∙ VΔ3 = cΔ1 ∙ VΔ1 + cΔ2 ∙ VΔ2 ⇒
𝑐Δ3 ∙ 1 L = 0,28 M ∙ 0,2 L + 2 M ∙ 0,8 L ⇒ 𝑐3 = 1,656 M
Επομένως η συγκέντρωση σε γλυκόζη στο διάλυμα Δ3 είναι 1,656 Μ.
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