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Με ην βηβιίν απηό αξρίδεη κηα λέα 
πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαλέσζε θαη 
ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ζπγγξακ-
κάησλ ηνπ Λπθείνπ. Αλαλέσζε 
ηόζν ζην πεξηερόκελν όζν θαη ζην 
ύθνο, ώζηε λα κελ είλαη ην ζρνιηθό 
βηβιίν κηα μεξή κόλν παξάζεζε 
κέξνπο ησλ γλώζεσλ πνπ ζπζζσ-
ξεύνληαη από ηνπο επηζηήκνλεο 
αηώλεο ηώξα.  

Με έλα πνιύ απιό ύθνο γίλεηαη 
πξνζπάζεηα λα δνζνύλ νη ζεκειηώ-
δεηο αξρέο ηεο Υεκείαο θαη κέζα 
από παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξη-
λήο δσήο, ώζηε θαη πην θαηαλνεηέο 
λα γίλνπλ θαη επηπιένλ λα βνεζή-
ζνπλ ηνλ αλαγλώζηε – καζεηή λα 
αλαπηύμεη έλα θξηηηθό βιέκκα γηα 
όηη ζπκβαίλεη γύξσ θαη κέζα ηνπ.  
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Ζ βαζηθή αξρή πνπ αθνινπζήζεθε 
ηόζν ζηελ παξάζεζε ηεο ζεσξίαο 
όζν θαη ζηελ εθινγή ησλ αζθή-
ζεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ είλαη 
όηη ν καζεηήο, από ην δίδπκν 
δάζθαινο – βηβιίν, πξέπεη λα 
κπνξεί λα καζαίλεη θαη όρη κόλν λα 
δηδάζθεηαη, λα κπνξεί λα βξίζθεη 
θαη όρη κόλν λα ηνπ ιέλε.  

Όζνλ αθνξά ηε ζεσξία απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη 
πξνζαξκνζκέλε ζηηο λνεηηθέο, 
δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ πνπ 
πξννξίδεηαη, εμαζθαιίδνληαο ζην 
κέγηζην δπλαηό βαζκό ηε κεηάπια-
ζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε 
δηδάμηκε ύιε.  

Πξνζπαζήζακε θαηά ην δπλαηόλ λα 
αθνινπζήζνπκε ηηο ζύγρξνλεο 
ηάζεηο ζπγγξαθήο δηδαθηηθώλ 
βηβιίσλ, κέζα ζηα πιαίζηα βέβαηα  
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ηνπ δεδνκέλνπ αλαιπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο.  
Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό ζηεξηρηή-
θακε:  
 ζε ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία ε 
νπνία πεξηιακβάλεη θαη εθπαη-
δεπηηθά πεξηνδηθά.  
 ζε ειθπζηηθό θσηνγξαθηθό πιηθό 
ην νπνίν ζε θάπνην πνζνζηό 
ηθαλνπνηεί ηνλ όξν πεηξακαηηθή 
ρεκεία.  
 ζε ηζηνξηθέο αλαθνξέο κε ζθνπό 
λα θαηαιάβεη ν καζεηήο – αλαγλώ-
ζηεο όηη ην ζαπκάζην απηό νηθνδό-  
κεκα ηεο Υεκείαο ζηήζεθε από 
αλζξώπνπο αθνζησκέλνπο αιιά 
«αλζξώπηλνπο», κέζα από ιάζε, 
αληηγλσκίεο, απνγνεηεύζεηο αιιά 
θαη ζξηάκβνπο.  
 ζε κεγάιν αξηζκό ησλ « γλσξίδεηο 
όηη ... » όπνπ αλαθέξνληαη  
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ζύγρξνλα ζέκαηα ηα νπνία 
ελδηαθέξνπλ  θάζε ζθεπηόκελν 
άλζξσπν. ε απηά ε ρεκεία είλαη 
«ελ δξάζεη» θαη αλαδεηθλύεηαη ζαλ 
ε επηζηήκε ηεο  
«θάζε εκέξαο». Υσξίο απηά λα είλαη 
«εμεηαζηέα ύιε» ειπίδνπκε λα είλαη 
«ύιε – πξόθιεζε» γηα πεξαηηέξσ 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε βηβιηνζή-
θεο θαη ππνινγηζηέο .....  

Ζ επηινγή ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ 
πξνβιεκάησλ έγηλε θαηά ηέηνην 
ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία 
κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ θαη 
ν βαζκόο δπζθνιίαο λα είλαη 
ηέηνηνο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 
εμαγσγή ηεο απάληεζεο κέζα από 
ηε ζεσξία ηνπ βηβιίνπ απηνύ.  

Ο ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ησλ 
αζθήζεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ 
έρεη ζηόρν, όρη ηελ επίιπζε όισλ  
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απηώλ κέζα ζηελ ηάμε, αιιά ηελ 
πιήξε παξνρή ελόο πιηθνύ, ώζηε 
κέζα από ηελ δεκηνπξγηθή 
ζπλεξγαζία δαζθάινπ – καζεηή λα 
επηηπγράλεηαη ε πιήξεο αθνκνίσ-
ζε θαη εκπέδσζε ηεο ύιεο πνπ ζα 
δηδαρζεί. Ο πινύηνο ησλ πξνβιε-
κάησλ θαζώο θαη ησλ ιπκέλσλ 
εθαξκνγώλ θάλεη, γηα ηνλ κέζν 
καζεηή, πεξηηηό θάζε άιιν 
βνήζεκα.  

 
 

Ζ ζπγγξαθηθή νκάδα  
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ΟΗ ΣΟΥΟΗ 
 

ην ηέινο απηήο ηεο δηδαθηηθήο 
ελόηεηαο ζα πξέπεη λα κπνξείο: 
 Να αλαγλσξίδεηο ηε ρξεζηκόηεηα 
αιιά θαη ηηο παξελέξγεηεο πνπ έρεη 
ε ρεκεία ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

 

ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 
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 Να δηαθξίλεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα ηεο ύιεο, δειαδή, ηε 
κάδα, ηνλ όγθν θαη ηελ ππθλόηεηα.  

 Να πεξηγξάθεηο ηα δνκηθά ζσκα-
ηίδηα ηεο ύιεο, δειαδή, ηα άηνκα, ηα 
κόξηα θαη ηα ηόληα. Να νξίδεηο ηη 
είλαη αηνκηθόο θαη καδηθόο αξηζκόο. 
 Να εληνπίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ έρεη ε αέξηα, ε πγξή θαη ε 
ζηεξεά θάζε. 
 Να ηαμηλνκείο ηα θαηλόκελα ζε 
ρεκηθά θαη θπζηθά θαη λα δηαθξίλεηο 
ηηο δηαθνξέο ηνπο. Να αλαγλσξίδεηο, 
από έλα ζύλνιν κεηαβνιώλ, πνηα 
είλαη ηα θπζηθά θαη πνηα ηα ρεκηθά 
θαηλόκελα. 
 Να αλαθέξεηο πνηεο είλαη νη θπζη-
θέο θαη νη ρεκηθέο ηδηόηεηεο κηαο 
νπζίαο, δίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα. 
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 Να ηαμηλνκείο ηελ ύιε ζε θαηεγν-
ξίεο (θαζαξή νπζία - κίγκα, νκνγε-
λέο – εηεξνγελέο κίγκα, έλσζε – 
ζηνηρείν), λα δηαθξίλεηο ηηο δηαθν-
ξέο απηώλ. Να αλαγλσξίδεηο, ζ’ έλα 
ζύλνιν νπζηώλ ζε πνηα θαηεγνξία 
αλήθεη θάζε νπζία. 
 Να εθθξάδεηο πνζνηηθά ηελ 
πεξηεθηηθόηεηα ελόο δηαιύκαηνο θαη 
λα ππνινγίδεηο ηελ πεξηεθηηθόηεηα 
ελόο δηαιύκαηνο από ηελ πνζόηεηα 
ηνπ δηαιύηε θαη ηεο δηαιπκέλεο 
νπζίαο. Να νξίδεηο ηη είλαη δηαιπηό-
ηεηα ελόο ζώκαηνο θαη λα αλαθέ-
ξεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 
επεξεάδνπλ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

1.1 Με ηη αζρνιείηαη ε Xεκεία  – 
Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο Υεκείαο 
ζηε δσή καο 

1.2 Γλσξίζκαηα ηεο ύιεο (κάδα, 
όγθνο, ππθλόηεηα) – Μεηξήζεηο θαη 
κνλάδεο  

1.3 Γνκηθά ζσκαηίδηα ηεο ύιεο – 
Γνκή ηνπ αηόκνπ. Αηνκηθόο 
αξηζκόο, Μαδηθόο αξηζκόο, Ηζόηνπα  

1.4 Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο – 
Ηδηόηεηεο ηεο ύιεο – Φπζηθά θαη 
ρεκηθά θαηλόκελα 

1.5 Σαμηλόκεζε ηεο ύιεο– Γηαιύκα-
ηα – Πεξηεθηηθόηεηεο δηαιπκάησλ – 
Γηαιπηόηεηα 

Δξσηήζεηο – πξνβιήκαηα  
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Σν άηνκν απνηειεί ηε βαζηθή κνλά-
δα ηεο ύιεο. Όια είλαη θηηαγκέλα 
από άηνκα. Όκσο είλαη ηόζν  
δύζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ην 
κέγεζνο ελόο αηόκνπ. Αλ πάξνπκε 
έλα θόθθν άκκνπ από ηελ αραλή 
έξεκν πνπ εηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 
ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο , θαη ην 
ζπγθξίλνπκε κε έλα άηνκν ζα ην 
βξνύκε πεξίπνπ 1 εθαηνκκύξην 
θνξέο πην κηθξό. θεθηείηε πόζα 
άηνκα θξύβνληαη ζηελ έξεκν. Μεηά, 
ην άηνκν είλαη «θνύθην». Όιε ηνπ ε 
κάδα είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηνλ 
ππξήλα, πνπ πεξηέρεη πξσηόληα θαη 
λεηξόληα. Έρεη ππνινγηζηεί όηη έλα 
θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ κε πξσηόληα 
θαη λεηξόληα δπγίδεη 50 εθαηνκκύξηα 
ηόλνπο. ε πείζκα όισλ απηώλ, ην 
παξάμελν απεηξνειάρηζην απηό  
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ζσκαηίδην κειεηήζεθε όζν ηίπνηα 
άιιν ζηνλ θόζκν ηεο ρεκείαο. Σν 
απνηέιεζκα είλαη εθπιεθηηθό, δείηε 
ηελ απεηθόληζε ησλ αηόκσλ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ θξπζηάιινπ ηνπ 
ζηνηρείνπ Γεξκάλην (Ge), κέζσ κηαο 
λέαο ηερληθήο (Scannig Tunneling 
Microscopy-STM) πνπ αλαπηύρζεθε 
ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα. Σν θνηλό 
βέβαηα νπηηθό κηθξνζθόπην δελ έρεη 
θακία ειπίδα λα δεη ην άηνκν, αθνύ 
ην άηνκν είλαη εθαηνληάδεο θνξέο 
κηθξόηεξν από ην κήθνο θύκαηνο 
ηνπ νξαηνύ θσηόο. Δπίζεο λα 
ζεκεησζεί όηη ηα ρξώκαηα πνπ 
εκθαλίδνληαη είλαη ςεύηηθα θαη 
έρνπλ πξνζηεζεί από ην θνκπηνύ-
ηεξ ηνπ STM γηα ηελ θαιύηεξε 
απεηθόληζε ησλ αηόκσλ. 
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     ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

 
 
 
 

Δηζαγσγή 
 

Όηαλ θαλείο πξσηνκπαίλεη ζε κηα 
ρώξα πνπ θάζε άιιν παξά «έξεκε» 
είλαη, ην ιηγόηεξν πνπ έρεη λα θάλεη 
είλαη λα κάζεη ηα βαζηθά ηεο «γιώζ-
ζαο» ηεο, γηα λα κπνξεί λα ζπλελ-
λνείηαη θαη λα θαηαιαβαίλεη. Απηόο 
είλαη θαη ν θεληξηθόο ζηόρνο ηνπ 
πξώηνπ απηνύ θεθαιαίνπ. Πξνζπα-
ζεί λα κεγαιώζεη ζε πιάηνο θαη 
βάζνο ηηο ιίγεο ρεκηθέο γλώζεηο 
πνπ έρεη ν καζεηήο ζηε θάζε απηή. 
Γλώζεηο γύξσ από ηηο έλλνηεο, ηα 
ζύκβνια, ηνπο αξηζκνύο, ηηο 
εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 
ρεκηθνί  γηα ηε κειέηε ηνπ αληηθεη-
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κέλνπ ηεο επηζηήκεο ηνπο, πνπ 

είλαη ε ύιε. Καη όπσο είλαη θπζηθό, 
όηαλ ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη 
ηόζν πνηθηιόκνξθν, ην θπξηόηεξν 
κέιεκα είλαη ε ηαμηλόκεζή ηνπ. 

Σαμηλόκεζε κε βάζε π.ρ. καθξνζθν-

πηθέο ηδηόηεηεο: ζε ζηερεά, σγρά 

θαη αέρηα. Σαμηλόκεζε κε βάζε ηε 

ρεκηθή αλάιπζε: ζε ζηοητεία (ε 

«αιθαβήηα» ηεο ρεκείαο), τεκηθές 
ελώζεης θαη κίγκαηα. Σαμηλόκεζε 
κε βάζε ηηο δνκηθέο κνλάδεο : ζε 

αηοκηθές, ηοληηθές θαη κορηαθές 

οσζίες. Ζ ύιε ινηπόλ, νη ηδηόηεηέο 

ηεο (θσζηθές θαη τεκηθές ηδηόηε-

ηες) θαη νη κεηαβνιέο ηεο (θσζηθά 
θαη τεκηθά θαηλόκελα)  είλαη από 
ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ 
θεθαιαίνπ απηνύ. Μέζα δε από 
απηά πξνβάιιεηαη κηα ζπνπδαία 
επηζηεκνληθή δηαδηθαζία, όπσο 
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είλαη ε ρξήζε ελόο πξνηύπνπ - 
κνληέινπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ  

εξκελεύνληαη δηάθνξεο παξαηεξή-
ζεηο - πεηξάκαηα  θαη πξνβιέπνληαη 
επίζεο γεγνλόηα. ηε θάζε απηή ην 
αηνκηθό - κνξηαθό κνληέιν, ρσξίο 
«βαζύηεξεο» αλαθνξέο, απαληά ζε 
πνιιέο απνξίεο. Σέινο, ε «γιώζ-
ζα» ηεο ρεκείαο θαη νη γεληθόηεξνη 
ζπκβνιηζκνί ηεο ζρεδηάζηεθαλ, 
εμειίρζεθαλ θαη εμειίζζνληαη έηζη 
ώζηε λα θσδηθνπνηνύλ ην κέγηζην 
δπλαηό πιήζνο πιεξνθνξηώλ κε 
έλαλ ηξόπν εύιεπην αιιά θαη 
πεηζαξρεκέλν. 
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1.1 Με ηη αζρνιείηαη ε Υεκεία  
Πνηα ε ζεκαζία ηεο Υεκείαο 
ζηε δσή καο 
 

Υεκεία: ε επηζηήκε ηεο ύιεο θαη 
ησλ κεηακνξθώζεώλ ηεο  

 Η ρεκεία κειεηά ηε δνκή, ηε ρε-
κηθή ζύζηαζε θαζώο θαη ηα ραξα-
θηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (θπζηθέο 
ηδηόηεηεο) ησλ θαζαξώλ νπζηώλ θαη 
ησλ κηγκάησλ. Μειεηά ηνλ ηξόπν 
κε ηνλ νπνίν νη ρεκηθέο νπζίεο 
αληηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, δειαδή 
κεηαηξέπνληαη κέζσ ρεκηθώλ 
θαηλνκέλσλ ζε άιιεο νπζίεο κε 
δηαθνξεηηθή ζύζηαζε θαη ηδηόηεηεο. 

Όινη επσθεινύκαζηε από ηα 
επηηεύγκαηα ηεο ρεκείαο. Καλέλαο 
άιινο θιάδνο ηεο επηζηήκεο δελ 
έρεη πξνζθέξεη ηόζα πνιιά νύηε 
κπνξεί λα ππνζρεζεί πεξηζζόηεξα 
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από ηε ρεκεία. Μαο ραξίδεη όρη 
κόλν ηα αλαγθαία αγαζά, αιιά θαη 
ηελ πνιπηέιεηα ηνπ πεξηηηνύ. 
Καζεηί πνπ ππάξρεη ζηελ μεξά, ζηε 
ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα απνηειείηαη 
από ρεκηθέο νπζίεο ζε κηα 
αδηάθνπε αιιεινπρία αληηδξά-
ζεσλ. Σν αλζξώπηλν ζώκα είλαη 
έλα ζαπκαηνπξγό εξγαζηήξην ρε-
κείαο, πνπ απνηειείηαη από ηξηζε-
θαηνκκύξηα θύηηαξα. Σν θαζέλα απ’ 
απηά απνηειείηαη από εθαηνληάδεο 
ρεκηθέο νπζίεο, πνπ βξίζθνληαη ζε 
ζπλερή «ρεκηθή» εμάξηεζε κε ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ. Π.ρ. ν άλζξσ-
πνο αλαπλέεη, δειαδή «θαίεη» κε ην 
νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο ηνπο 
πδαηάλζξαθεο πνπ παίξλεη από ηα 
θπηά, πίλεη λεξό, πνπ απνηειεί ην 
κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζώκαηόο 
ηνπ, θαη αθόκα ηξέθεηαη κε ζηεξεά 
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ηξνθή, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν 
από ρεκηθέο νπζίεο.  
 

«Κνξώλα ησλ επηζηεκώλ, ζαπκα-
ηνπξγή ρεκεία, θαη κέζα από ηα 
ζθύβαια ζηνιίδηα βγάδεηο θαη 
πεηξάδηα.»  

ΚΧΣΖ ΠΑΛΑΜΑ 
 

[[ 

 

Σα ηξόθηκα, ηα θάξκαθα, ηα 
θαιιπληηθά, ηα απνξξππαληηθά, ηα 
ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα, ηα 
ηερλνινγηθά πξντόληα, ηα ζπίηηα, ηα 
πξντόληα ςπραγσγίαο καο θαη ηόζα 
άιια, έρνπλ θαηαζθεπαζζεί θαη 
βειηησζεί κε ηε βνήζεηα ηεο ρεκηθήο 
επηζηήκεο. Αο δνύκε κεξηθά 
παξαδείγκαηα: 

Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δηαηροθή καο 
κε ηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο παξα-
ζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη ηππνπνίε-
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ζεο ησλ ηξνθίκσλ. Αθόκα κειεηή-
ζεθε ε ζξεπηηθή αμία ησλ ηξνθώλ 
θαη αλαθαιύθζεθαλ νη βηηακίλεο θαη 
ε ρξεζηκόηεηά ηνπο. Μεγάιε πξόν-

δνο έγηλε θαη ζηελ ελδσκαζία κε 
ηελ αλαθάιπςε ησλ ζπλζεηηθώλ 
πιηθώλ όπσο ην λάηινλ θαη ην 
ζπλζεηηθό κεηάμη. Δπξύηαηα ρξεζη-
κνπνηνύληαη ηα ηερλεηά δέξκαηα, νη 
ηερλεηέο βαθέο θαη ηα ζπλζεηηθά 

λήκαηα. Γηα ηε ζέρκαλζε θαη ηε 

κεηαθορά ηνπ ν άλζξσπνο ρξεζη-
κνπνηεί ηα θαύζηκα, ζην παξειζόλ 
ηνλ άλζξαθα, ζήκεξα ην πεηξέιαην 
θαη ηηο βελδίλεο. Αμηνπνηεί δειαδή 
ηελ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξώλεηαη 
από κηα ρεκηθή αληίδξαζε. ηελ 

ηαηρηθή λέα θάξκαθα θαη λέεο 
κέζνδνη εξγαζηεξηαθώλ αλαιύ-
ζεσλ έρνπλ βειηηώζεη ζεκαληηθά 
ηελ πξνθύιαμε, δηάγλσζε θαη 
ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ. Έηζη 
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έρνπλ ζσζεί αλαξίζκεηεο δσέο. Όια 
απηά πνπ αλαθέξακε απνηεινύλ 
έλα πνιύ κηθξό κέξνο ησλ ζεηηθώλ 
ζπλεπεηώλ ηεο ρεκηθήο επηζηήκεο. 
 

 Ζ  ρεκεία ζεσξείηαη «βαζηθή 
επηζηήκε», θαζώο απνηειεί ην 
ππόβαζξν γηα ηε ζπνπδή άιισλ 
ζεηηθώλ επηζηεκώλ, όπσο είλαη ε 
βηνινγία, ε ηαηξηθή, ε γεσινγία,  
ε νηθνινγία. 

 

Γπζηπρώο όκσο ππάξρνπλ θαη νη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αλάπηπμεο 
ηεο ρεκηθήο επηζηήκεο. Χο παξά-
δεηγκα θέξλνπκε ηα ρεκηθά ηνμηθά 
αέξηα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 
κεγάιε θιίκαθα ζηνπο ηειεπηαίνπο 
παγθόζκηνπο πνιέκνπο, θαη ηα 
ππξεληθά νπινζηάζηα, πνπ απν-
ηεινύλ ζήκεξα ηνλ ππ’ αξηζκό έλα 
θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
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πιαλήηε καο. Δπίζεο ε κόιπλζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο από ηα απόβιε-
ηα ησλ βηνκεραληώλ θαη από ηα 
θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ, θαζώο 
θαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ 
απνζεκάησλ ησλ θπζηθώλ πόξσλ, 
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ηζνξξνπία 
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Όκσο εδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε 
όηη δελ ππάξρεη «θαιή» ή «θαθή» 
ρεκεία. Ο άλζξσπνο είλαη εθείλνο 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ζεηηθά ή αξλε-
ηηθά ηα επηηεύγκαηα ηεο ρεκείαο θαη 
ηα θαζηζηά κνριό ηεο αλάπηπμεο ή 
ηεο νπηζζνδξόκεζεο θαη ηεο 
θαηαζηξνθήο. Ο άλζξσπνο είλαη 
εθείλνο πνπ ζα αλαθαιύςεη ην 
θάξκαθν γηα ηνλ ηό ηνπ AIDS θαη ν 
άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ ζα 
δώζεη ηελ εληνιή γηα ην πάηεκα 
ελόο θνπκπηνύ ηνπ ππξεληθνύ 
νπινζηαζίνπ. 
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1.2. Γλσξίζκαηα ηεο ύιεο 
(κάδα, όγθνο, ππθλόηεηα) 
Μεηξήζεηο θαη κνλάδεο 
 

Μεηξήζεηο - Μνλάδεο κέηξεζεο 
 

Πνιιά  από ηα ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα ηεο ύιεο είλαη κεηξή-
ζηκα. Οη κεηξήζεηο απηέο γίλνληαη 
κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ νξγάλσλ. 
Έηζη γηα ην κήθνο έρνπκε ην κέηξν, 
γηα ηε κάδα ην δπγό (δπγαξηά), γηα 
ηνλ όγθν ηνλ νγθνκεηξηθό 
θύιηλδξν, γηα ηε ζεξκνθξαζία ην 
ζεξκόκεηξν θιπ. Ζ πνζνηηθή 
έθθξαζε ελόο κεγέζνπο γίλεηαη κε 
ηε ρξήζε ελόο αξηζκνύ (αξηζκεηηθή 
ηηκή) π.ρ. 5 θαη κηαο κνλάδαο 
κέηξεζεο π.ρ. kg. Γειαδή έλα πιηθό 
ζώκα έρεη κάδα m = 5 kg. 
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Σρήκα 1.1 α  
 
 
 
 
 

 
Σρήκα 1.1β  
 

ΣΧΗΜΑ 1.1   α. Θεξκόκεηξν 
β. Ογθνκεηξηθόο θύιηλδξνο, γηα ηε 
κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ 

όγθνπ ελόο πγξνύ, αληίζηνηρα. 

100
o
C  

 
 

37
o
C 

 

25
o
C 

 

0
o
C 

εκείν δέζεσο ηνπ λεξνύ 

Θεξκνθξαζίαο ζώκαηνο 
Θεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ 

εκείν πήμεο ηνπ λεξνύ 

mL 
100 

 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

0 
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To Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδσλ   
( SI ) 
 

Σν κεηρηθό ζύζηεκα θαζνξίζηεθε 

ζηε Γαιιία ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζύζηεκα 
κέηξεζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο 
ηνπ θόζκνπ. Σν 1960 θαζνξίζηεθε 
κεηά από δηεζλή ζπκθσλία, ην 

Γηεζλές Σύζηεκα Μολάδφλ: SI 
(από ηα αξρηθά ησλ γαιιηθώλ ιέμε-
σλ Système International d’ Unités). 
Σν ζύζηεκα SI πεξηέρεη 7 ζεκειηώ-
δε κεγέζε κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 
κνλάδεο ηνπο (ΠΗΝΑΚΑ 1.1). Όια 
ηα άιια κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνύ-
ληαη είλαη παξάγσγα ησλ ζεκειησ-
δώλ απηώλ κεγεζώλ. Παξά ηελ 
πξνζπάζεηα ησλ επηζηεκόλσλ γηα 
ηελ πιήξε επηθξάηεζε ηνπ Γηεζλνύο 
πζηήκαηνο Μνλάδσλ εμαθνινπ-
ζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα 
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θαη άιιεο κνλάδεο, π.ρ. ε πίεζε 
ελόο αεξίνπ εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε 

atm θαη όρη ζε pascal - Pa (N/m
2
, 

όπνπ Ν= Kg .m/s
2
). 

 

 Μνλάδεο πίεζεο:  

  1Pa = 1 N/m
2
 (SI) 

  1atm = 101325 Pa = 760 mmHg 
 

 Μνλάδεο ζεξκνθξαζίαο:  

  
ν
C, K (SI) 

  T (K) = Θ(
ν
C) + 273 

 

 Άιιε κνλάδα κήθνπο : 

1 Α = 10
-8

 cm = 10
-10

 m,  

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ 
έθθξαζε ηεο αηνκηθήο αθηίλαο,  
ηνπ κήθνπο ηνπ δεζκνύ θ.ι.π.   
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Μέγεζνο ύκβνιν  

κεγέζνπο 

Ολνκαζία  

κνλάδαο 

ύκβνιν 

κνλάδαο 

κήθνο l κέηξν m 

κάδα m ρηιηόγξακκν kg 

ρξόλνο t Γεπηεξόιεπην s 

ζεξκνθξαζία T θέιβηλ K 

πνζόηεηα ύιεο n κνι mol 

έληαζε ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο I ακπέξ A 

θσηεηλή έληαζε Iu θαληέια cd 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1: Θεκειηώδε κεγέζε – Μνλάδεο 
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Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύκε 
πνιιαπιάζηα θαη ππνπνιιαπιάζηα 
ησλ ζεκειησδώλ κνλάδσλ  
(εύρξεζηεο κνλάδεο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ηελ επόκελε ζειίδα ν πίλαθαο 
ησλ πνιιαπιάζησλ θαη 

ππνπνιιαπιάζησλ κνλάδσλ) 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1.2: Πνιιαπιάζηα – 
Τπνπνιιαπιάζηα κνλάδσλ 
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Πξόζεκα ύκβνιν 
ρέζε κε ηε 

βαζηθή κνλάδα 
Παξάδεηγκα 

κεγα (mega) M 10
6
 1Mm = 10

6 
m 

ρηιην (kilo) k 10
3
 1 km = 10

3 
m 

δεθαην (deci) d 10
-1

 1dm = 10
-1 

m 

εθαηνζην 
(centi) c 10

-2
 1 cm = 10

-2 
m 

ρηιηνζην 
(milli) m 10

-3
 1 mm = 10

-3 
m 

κηθξν (micro) κ 10
-6

 1 κm = 10
-6 

m 

λαλν (nano) n 10
-9

 1 nm = 10
-9 

m 

πηθν (pico) p 10
-12

 1pm = 10
-12

m 
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Οη κεηξήζεηο πνπ ζπρλόηαηα ρξεζη-
κνπνηνύκε ζηε ρεκεία πεξηιακβά-
λνπλ ηα κεγέζε κάδα, όγθνο, 
ππθλόηεηα θαη ζεξκνθξαζία. 
 
Παξάδεηγκα 1.1 
Σν όξην ηαρύηεηαο ζ’ έλαλ απηνθηλε-
ηόδξνκν είλαη 110 km/h. Να εθθξά-
ζεηε ηελ ηαρύηεηα απηή ζε κνλάδεο 
SI. 
 
ΛΤΖ 

Γλσξίδνπκε όηη 1 km = 10
3 

m θαη 1 h 

= 3600 s. 
Άξα ην όξην ηεο ηαρύηεηαο είλαη  

110 km/h = 11010
3 

m / 3600 s =  

= 30,56 m s
-1

. 
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Παξάδεηγκα 1.2 
Ζ δηάκεηξνο ηνπ αηόκνπ ηνπ 
πδξνγόλνπ (Ζ) είλαη 0,212 nm. Να 
ππνινγίζεηε ηε δηάκεηξό ηνπ 
αηόκνπ ζε m θαη ζε Α. 
 
ΛΤΖ  

Αθνύ ην 1nm = 10
-9 

m, ε δηάκεηξνο  

ζα είλαη 0,21210
-9

m, θαη θαζώο    

1Α = 10
-10 

m, δειαδή 1 m = 10
10 

Α, 

ζα έρνπκε  0,21210
-9 

m = 

0,212·10
-9
10

10 
Α,  

δειαδή 0,21210 Α = 2,12 Α. 
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Γλσξίζκαηα ηεο ύιεο 
 

Μάδα θαη Βάξνο 
 

Σα κεγέζε κάδα θαη βάξνο είλαη δηα-
θνξεηηθά. Έλα ζώκα έρεη ηελ ίδηα 
κάδα ζ’ όια ηα κέξε ηεο γεο, έρεη 
όκσο δηαθνξεηηθό βάξνο από ηόπν 
ζε ηόπν. Σν βάξνο είλαη ζπλάξηεζε 
ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο θαη ηεο 
απόζηαζεο ηνπ ζώκαηνο από ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  
 
 

 Βάξνο είλαη ε ειθηηθή δύλακε πνπ 
αζθείηαη ζην ζώκα από ην πεδίν 
βαξύηεηαο ηεο γεο.  
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ΣΧΗΜΑ 1.2  Τν βάξνο ηνπ αζηξν-
λαύηε ζηε ζειήλε είλαη ην 1/ 6 

απηνύ πνπ έρεη ζηε γε, ιόγσ δηαθν-
ξάο αλάκεζα ζην πεδίν βαξύηεηαο 

(g) ηεο ζειήλεο θαη γεο. Αληίζεηα, ν 
αζηξνλαύηεο έρεη ηελ ίδηα κάδα ζηε 

γε θαη ζηε ζειήλε. 
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Μάδα (m) 

 Μάδα είλαη ην κέηξν ηεο αληί-
ζηαζεο πνπ παξνπζηάδεη έλα ζώκα 
σο πξνο ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηε-
ηάο ηνπ θαη εθθξάδεη ην πνζό ηεο 
ύιεο πνπ πεξηέρεηαη ζε κία νπζία. 

Ζ κάδα είλαη θπξίαξρν κέγεζνο 
ζηε ρεκεία θαη ε κέηξεζή ηεο 
γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δπγώλ. Παξ’ 
όιν πνπ ε κνλάδα κέηξεζεο ζην SI 
είλαη ην ρηιηόγξακκν (Kg), πνιύ 
ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη ππνπνι-
ιαπιάζηά ηεο όπσο ην γξακκάξην 
(g) θαη ρηιηνζηόγξακκν (mg). 
 

 
 
 

 1 Kg = 10
3 

g = 1000 g 

   1g = 10
3 

mg = 1000 mg 
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ΣΧΗΜΑ 1.3 Εξγαζηεξηαθόο δπγόο 
ελόο δίζθνπ κε βεξληέξν θαη 
ζύγρξνλνη ειεθηξνληθνί δπγνί 
αθξηβείαο γηα ηε κέηξεζε κάδαο. 

 

Τν δπλακόκεηξν είλαη  
όξγαλν κέηξεζεο βάξνπο 
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Όγθνο (V)  

 Όγθνο είλαη ν ρώξνο πνπ 
θαηαιακβάλεη έλα ζώκα.  

ην ζύζηεκα SI ζεκειηώδεο κέγεζνο 
είλαη ην κήθνο, κε κνλάδα ην κέηξν 
(m), θαη παξάγσγν απηνύ κέγεζνο 
είλαη ν όγθνο, εθθξαζκέλνο ζε 

θπβηθά κέηξα (m
3
). ην ρεκηθό 

εξγαζηήξην  ζπλήζσο ρξεζηκνπνη-
νύληαη κηθξόηεξεο κνλάδεο, όπσο 

είλαη ην θπβηθό δεθαηόκεηξν (dm
3
 ), 

πνπ είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην ιίηξν 
(L), θαη ην θπβηθό εθαηνζηόκεηξν 

(cm
3
), πνπ είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην 

ρηιηνζηόιηηξν (mL). 
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 1 L = 1000 mL  

  1 cm
3
 = 1 mL 

  1 L = 1 dm
3
 

 
 Σν ιίηξν (L) νξίδεηαη σο ν όγθνο 
πνπ θαηαιακβάλεη 1 kg λεξνύ 

ζηνπο 4 
ν
C.  

Λόγσ ηεο κηθξήο ηνπο δηαθνξάο ην  

mL θαη cm
3
 κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ αδηάθξηηα. Γηα 
εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο πνιιέο 

θνξέο πξνηείλεηαη ην cm
3
  λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε 
ησλ αεξίσλ όγθσλ θαη ην mL γηα 
ηνπο όγθνπο ησλ πγξώλ. Με ηελ 
ίδηα ινγηθή κπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε ην L από ην dm
3
. 
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ΣΧΗΜΑ 1.4 Ο νξηζκόο ησλ κνλάδσλ 

όγθνπ m
3
, dm

3
, cm

3
  

θαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. 
 
Ζ κέηξεζε ηνπ όγθνπ ζην ρεκηθό 
εξγαζηήξην γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 
νγθνκεηξηθώλ νξγάλσλ όπσο είλαη 
ε πξνρνΐδα, ην ζηθώλην (πηπέηα), ν 
νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο, ε νγθν-
κεηξηθή θηάιε θ.ι.π. 

1m
3
 

1dm 

1dm 

1cm 

1cm
3
 

1m
3
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Σρήκα 1.5 
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ΣΧΗΜΑ 1.5  Από ηα πην ζπλεζηζκέλα 
όξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ όγθνπ 
ελόο πγξνύ είλαη: 1. ε πξνρνΐδα : 

2. ην ζηθώλην εθξνήο 
3. ν νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο θαη 

4. ε νγθνκεηξηθή θηάιε 
 

Παξάδεηγκα 1.3 
Σν «ύςνο» ηεο βξνρήο κηαο κέξαο 
ήηαλ ζ’ έλα ηόπν 10 mm. Να 
ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ 

πνπ θάιπςε επηθάλεηα 1 km
2
. 

 

ΛΤΖ 
Ο όγθνο ηνπ λεξνύ ηζνύηαη κε ην 
γηλόκελν ηεο επηθάλεηαο επί ην 
ύςνο.  

Γειαδή V = s h. 
s = 1 km

2
 = 110

6 
m

2
 = 10

6 
m

2
 

h = 10 mm = 1010
-3 

m = 10
-2 

m 

Άξα  V = s h = 10
6 

m
2
10

-2 
m  ή   

V  = 10
4 

m
3
 = 10000 m

3
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Ππθλόηεηα (ξ) 

 Η ππθλόηεηα νξίδεηαη σο ην πε-
ιίθν ηεο κάδαο πξνο ηνλ αληίζηνηρν 
όγθν ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο πίεζεο 
(όηαλ πξόθεηηαη γηα αέξην) θαη 
ζεξκνθξαζίαο.  

 

ξ = m / V 
 

 

  Ζ ππθλόηεηα πνιιέο θνξέο ζηελ 
Διιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία 
ζπκβνιίδεηαη κε d.  ην παξόλ 
βηβιίν πηνζεηείηαη ε πξόηαζε ηεο  
IUPAC  θαη ζπκβνιίδεηαη κε ξ. 
 

 

Ζ κνλάδα ηεο ππθλόηεηαο (παξά-
γσγν κέγεζνο) ζην SI είλαη ην Kg 

/m
3
. Δύρξεζηεο όκσο κνλάδεο είλαη 

ην g/mL (ή g/cm
3
). Δηδηθά ζηα αέξηα, 

όπνπ έρνπκε κηθξέο ππθλόηεηεο, 
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ην g/L. 
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Παξάδεηγκα 1.4 
Σν αξγίιην (Al) είλαη έλα πνιύ 
εύρξεζην κέηαιιν. Έλαο θύβνο 
από αξγίιην έρεη αθκή 2 cm. Με ηε 
βνήζεηα ηνπ δπγνύ ε κάδα ηνπ βξέ-
ζεθε 21,6 g. Πνηα είλαη ε ππθλόηεηα 
ηνπ Al;  
 
ΛΤΖ  

V = (2 cm)
3 

 ή  V = 8 cm
3
 

ξ = m / V = 21,6 g / 8 cm
3
   ή  

ξ = 2,7 g/cm
3
. 

 
Παξάδεηγκα 1.5 
Ζ ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ζηε ζεξκν-
θξαζία δσκαηίνπ ζεσξείηαη πεξί-
πνπ  ίζε κε 1 g /mL. Να εθθξάζεηε 

ηελ ππθλόηεηα απηή ζε kg/m
3
 θαη 

ζε g/L. 
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ΛΤΖ 

Δίλαη ξ = 1 g/mL = 10
-3

 kg/10
-6

m
3
 = 

103 kg/m
3
 = 1000 kg/m

3
. 

Γειαδή 1m
3
 λεξνύ δπγίδεη 1 

(κεηξηθό) ηόλν. 

Δπίζεο έρνπκε  ξ = 1 g /mL = 1 g/10
-3

L 

= 1000 g/L. 
Γειαδή 1L λεξνύ δπγίδεη 1 kg. 
 

1.3 Γνκηθά ζσκαηίδηα ηεο ύιεο 
– Γνκή αηόκνπ – Αηνκηθόο 
αξηζκόο – Μαδηθόο αξηζκόο – 
Ηζόηνπα 
 

Γνκηθά ζσκαηίδηα ηεο ύιεο 
 

Κάζε ζώκα ζπγθξνηείηαη από απεί-
ξσο κηθξά ζσκαηίδηα (ζρεδόλ ακε-
ιεηέα), πνπ νλνκάδνληαη δνκηθά 
ζσκαηίδηα ή δνκηθέο κνλάδεο ηεο 
ύιεο. Σα ζσκαηίδηα απηά είλαη: ηα 
άηνκα, ηα κόξηα θαη ηα ηόληα. 
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Άηνκα – Μόξηα – Ηόληα 
 

Παίξλνπκε κία θαζνξηζκέλε νπζία, 
γηα παξάδεηγκα ηε δάραξε, θαη 
ηεκαρίδνπκε κηα πνζόηεηά ηεο ζε 
όζν ην δπλαηό κηθξόηεξα θνκκάηηα. 
Απηό κπνξνύκε λα ην πεηύρνπκε κε 
δηάιπζε πνζόηεηαο δάραξεο ζε 
λεξό. Ζ δάραξε ηόηε ρσξίδεηαη ζε 
ηόζν κηθξά θνκκάηηα, πνπ δελ κπν-
ξνύκε πηα λα ηα δηαθξίλνπκε νύηε 
κε κηθξνζθόπην. Παξ’ όια απηά ε 
δάραξε εμαθνινπζεί λα θξαηά ηηο 
ηδηόηεηέο ηεο, π.ρ. ην δηάιπκα είλαη 
γιπθό. Ο δηαρσξηζκόο βέβαηα 
απηόο ηεο ύιεο δελ κπνξεί λα ζπλε-
ρίδεηαη επ’ άπεηξνλ. Τπάξρεη έλα 
πάξα πνιύ κηθξό θνκκάηη δάραξεο, 
πνιύ κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη κά-
δαο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα θνπεί 
ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα, ρσξίο λα 
ράζεη ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Απηό είλαη 
ην κόξην. 
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  Έλα κόξην δάραξεο δπγίδεη  

5,7·10
-22 

g. 

 Μόξην είλαη ην κηθξόηεξν θνκκάηη 
κηαο θαζνξηζκέλεο νπζίαο (έλσζεο 
ή ζηνηρείνπ) πνπ κπνξεί λα ππάξμεη 
ειεύζεξν, δηαηεξώληαο ηηο 
ηδηόηεηεο ηεο ύιεο από ηελ νπνία 
πξνέξρεηαη. 

Σα κόξηα ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζπγθξνηνύληαη 

από έλα είδνο αηόκσλ, π.ρ. O2, N2, 

O3, P4, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ρεκηθώλ ελώζεσλ από δύν ή 
πεξηζζόηεξα είδε αηόκσλ, π.ρ. 

H2O, CH4, C12H22O11.  

 Σα κόξηα δειαδή είλαη νκάδεο 
αηόκσλ κε θαζνξηζκέλε γεσκεηξη-
θή δηάηαμε ζην ρώξν, όπσο 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:  
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ΣΧΗΜΑ 1.6 Μνξηαθά κνληέια ησλ 

ζηνηρείσλ: πδξνγόλνπ (Η2), νμπγό-

λνπ (Ο2), θαη ησλ ελώζεσλ: λεξνύ 

(Η2Ο), δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CΟ2) 

θαη νηλνπλεύκαηνο (C2Η5ΟΗ). 
 

H 

O 

O 

C 

O 
C 

H 
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 Τα αηοκηθά θαη κορηαθά κοληέια 
κάο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπκε θα-
ιύηεξα ηελ έλλνηα ησλ αηόκσλ θαη 
κνξίσλ. Σα κνληέια ηύπνπ ζθαί-
ξαο–ξάβδνπ, πνπ απεηθνλίδνληαη 
ζην ζρήκα ηεο ζει. 51, είλαη από ηα 
πιένλ δηαδεδνκέλα. Σα άηνκα ζπκ-
βνιίδνληαη κε ζθαίξεο (ιόγσ ηεο 
ζθαηξηθήο ζπκκεηξίαο πνπ παξνπ-
ζηάδνπλ ηα άηνκα), κε δηάκεηξν 
αλάινγε ηνπ κεγέζνπο ηνπ αηόκνπ. 
Ζ ξάβδνο αλάκεζα ζηα άηνκα ζπκ-
βνιίδεη ην ρεκηθό δεζκό πνπ αλα-
πηύζζεηαη αλάκεζα ζηα άηνκα. Σα 
ρξώκαηα ζηηο ζθαίξεο θσδηθνπνη-
νύληαη σο εμήο: Ζ (ιεπθή ζθαίξα)   
C (καύξε ζθαίξα) 
Ο (θόθθηλε ζθαίξα)  
θαη θπζηθά δελ αληαπνθξίλνληαη 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ ηα 
άηνκα είλαη άρξσκα. 
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Ζ έλλνηα ηνπ αηόκνπ, όπσο ζα 
δνύκε ακέζσο παξαθάησ, απνηειεί 
ηε βάζε ηεο αηνκηθήο ζεσξίαο.  

  Άηνκν είλαη ην κηθξόηεξν ζσκα-
ηίδην ελόο ζηνηρείνπ, πνπ κπνξεί λα 
πάξεη κέξνο ζην ζρεκαηηζκό 
ρεκηθώλ ελώζεσλ. 

Σα κόξηα ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ 
δελ απνηεινύληαη πάληνηε από ηνλ 
ίδην αξηζκό αηόκσλ. Έηζη ππάξ-

ρνπλ ζηνηρεία κολοαηοκηθά, όπσο 
είλαη ηα επγελή αέξηα, π.ρ. ήιην 

(He), ζηνηρεία δηαηοκηθά, όπσο 

είλαη ην νμπγόλν (Ο2), ην πδξνγόλν 

(Ζ2), ή αθόκα θαη ηρηαηοκηθά, όπσο 

είλαη ην όδνλ (Ο3).  
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 Σν άηνκν είλαη έλα απεηξνειά-
ρηζην ζσκαηίδην, κε κέγεζνο πνπ 
μεπεξλά ηα όξηα ηεο θαληαζίαο καο. 
Χζηόζν, λέεο ηερληθέο ζηελ κηθξν-
ζθνπία επηηξέπνπλ ηελ παξαηήξε-
ζή ηνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 
κεγέζνπο ηνπ. 

  Ο αξηζκόο πνπ δείρλεη από πόζα 
άηνκα ζπγθξνηείηαη ην κόξην ελόο 
ζηνηρείνπ νλνκάδεηαη αηνκηθόηεηα 
ζηνηρείνπ.  

Ζ αηνκηθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ αλα-
γξάθεηαη σο δείθηεο ζην ζύκβνιν 
ηνπ ζηνηρείνπ. Παξαθάησ δίλεηαη 
πίλαθαο κε ηηο αηνκηθόηεηεο ησλ  
ζεκαληηθόηεξσλ ζηνηρείσλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1.3: 
Αηνκηθόηεηεο ζηνηρείσλ 

ΜΟΝΟΑΣΟΜΗΚΑ: Δπγελή αέξηα: He, 
Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, θαη ηα κέηαιια ζε 
θαηάζηαζε αηκώλ. 
Δπίζεο, ζηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο 
γξάθνληαη ζαλ κνλναηνκηθά ηα 
ζηνηρεία C, S θαη P. 

ΓΗΑΣΟΜΗΚΑ: Ζ2, Ο2, Ν2, F2, Cl2, Br2, 

I2. 

ΣΡΗΑΣΟΜΗΚΑ: Ο3. 

ΣΔΣΡΑΣΟΜΗΚΑ: P4, As4, Sb4. 

 

  Σν ζείν (S) έρεη αηνκηθόηεηα 2 ή 4 
ή 6 ή 8. 
  ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο όια ηα 
ζηνηρεία εθηόο από ηα δηαηνκηθά 
γξάθνληαη ζαλ κνλναηνκηθά. 
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Ηόληα 
 

Σα άηνκα είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξα, 
αθνύ όπσο ζα δνύκε πην θάησ 
έρνπλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ θαη 
ειεθηξνλίσλ. Σα άηνκα όκσο 
κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε ηόληα 
κε απνβνιή ή κε πξόζιεςε ελόο ή 
πεξηζζνηέξσλ ειεθηξνλίσλ. 

 Θόληα είλαη είηε θνξηηζκέλα 
άηνκα (κνλναηνκηθά ηόληα), π.ρ. 

Na
+
, Ca

2+
, S

2-
, Cl

-
 είηε θνξηηζκέλα 

ζπγθξνηήκαηα αηόκσλ (πνιπαηνκη-

θά ηόληα), π.ρ. NH4
+
, CO3

2-
, H2PO4

-
. 

Σα ηόληα πνπ έρνπλ ζεηηθό ειεθηξη-
θό θνξηίν νλνκάδνληαη θαηηόληα, 

π.ρ. Na
+
,
 
θαη εθείλα πνπ έρνπλ αξ-

λεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν νλνκάδν-

ληαη αληόληα, π.ρ. Cl
-
. Σα ηόληα απν-

ηεινύλ ηα δνκηθά ζσκαηίδηα ησλ 
ηνληηθώλ ή εηεξνπνιηθώλ ελώζεσλ, 
πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ. 
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ΣΧΗΜΑ 1.7 Ο θξύζηαιινο ηνπ NaCl 

ζπγθξνηείηαη από ηόληα Na
+ 

 θαη 
 
Cl

-
. 

 

Γνκή ηνπ αηόκνπ 
 

Σνλ 5
ν
 π.Υ. αηώλα νη Έιιελεο θηιό-

ζνθνη Γεκόθξηηνο θαη Λεύθηππνο, 
δηαηύπσζαλ ηελ άπνςε όηη ε ύιε 
απνηειείηαη από πνιύ κηθξά ζσκα-
ηίδηα πνπ δελ κπνξνύλ λα δηαηξε-
ζνύλ ζε άιια απινύζηεξα. Σα 
ζσκαηίδηα απηά νλόκαζαλ αηόκνπο 

(άηοκα). Να ζεκεησζεί όηη ε άπνςε 

Na
+
 Cl

-
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απηή ήηαλ αληίζεηε κε ηε ζεώξεζε 
ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε 
γηα ηε ζπλερή δηαίξεζε ηεο ύιεο. 
 

 Χζηόζν, ηα άηνκα ηνπ Γεκόθξη-
ηνπ μεράζηεθαλ γηα ηα επόκελα 
2000 ρξόληα, κέρξηο όηνπ ζηηο αξρέο 
ηνπ 19νπ αηώλα ν Άγγινο ρεκηθόο 

Dalton δηαηππώζεη ηελ αηοκηθή 
ζεφρία. ύκθσλα κε ηελ αηνκηθή 
ζεσξία, πνπ απνηειεί ζεκέιην ιίζν 
ζηελ αλάπηπμε ηεο ρεκείαο, νη 
δνκηθέο κνλάδεο ηεο ύιεο είλαη ηα 
άηνκα θαη ηα κόξηα (ζπγθξνηήκαηα 
αηόκσλ). Βέβαηα ν Dalton δελ κπό-
ξεζε λα εξκελεύζεη ηε ζπλέλσζε 
αηόκσλ ίδηνπ ζηνηρείνπ πξνο ζρε-
καηηζκό κνξίσλ. Απηό μεθαζαξί-
ζηεθε αξγόηεξα (1811) από ηνλ 
Ηηαιό Avogadro. Δπίζεο, ηα άηνκα 
ηνπ Dalton ήηαλ ζπκπαγή θαη αδηαί-
ξεηα, άπνςε πνπ ήξζε ζε αληίζεζε 
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κε ηελ αλαθάιπςε ησλ πξσηνλίσλ, 
ειεθηξνλίσλ θαη λεηξνλίσλ 
(ππναηνκηθά ζσκαηίδηα).  
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 1.8  Ο Δεκόθξηηνο ήηαλ  
ν πξώηνο πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα 

ηεο αζπλέρεηαο ηεο ύιεο θαη  
ηνπ αηόκνπ.  
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Μεξηθέο από ηηο πην ιακπξέο πξν-
ζσπηθόηεηεο πνπ δηακόξθσζαλ ηε 
γλώζε γύξσ από ην άηνκν. 

1. Dalton  (1808 ) ζεκειίσζε ηελ 
αηνκηθή ζεσξία. 

2. Rutherford (1911) αλαθάιπςε  
ηνλ ππξήλα. 

3. Bohr (1913) εηζήγαγε ηελ έλλνηα 
ηεο ειεθηξνληαθήο ζηηβάδαο. 

4. Sommerfield (1916) εηζήγαγε ηελ 
έλλνηα ηεο ππνζηηβάδαο. 

5. Schrödinger (1926) Αλέπηπμε ηε 
ζεσξία ηεο θβαληνκεραληθήο, πνπ 
απνηειεί ηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ 
αληηιήςεσλ γηα ην άηνκν. 
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Με ηελ αλαθάιπςε ησλ ππναηνκη-
θώλ ζσκαηηδίσλ άλνημε ν δξόκνο 
γηα ηε δηαηύπσζε λέσλ ζεσξηώλ. 
Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο απ’ απηέο, 
κε επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζηε δηακόξθσζε 
ηεο γλώζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ 
αηόκνπ, είλαη :  

1. Rutherford (1911): ε κάδα ηνπ 
αηόκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζ’ έλα 
πνιύ κηθξό ρώξν πνπ ιέγεηαη 
ππξήλαο. 

2. Bohr (1913): ηα ειεθηξόληα 
θηλνύληαη ζε θαζνξηζκέλεο θπθιηθέο 
ηξνρηέο γύξσ από ηνλ ππξήλα, πνπ 
νλνκάδνληαη ζηηβάδεο.  

3. Sommerfield (1916): ηα ειεθηξό-
ληα δηαγξάθνπλ εθηόο από θπθιηθέο 
ηξνρηέο (ζηηβάδεο), θαη ειιεηπηηθέο 
(ππνζηηβάδεο). 
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4. Σύγτρολες αληηιήυεης γηα ηε 
δοκή ηφλ αηόκφλ: ην ειεθηξόλην 
ζπκπεξηθέξεηαη σο θύκα, ζπλεπώο 
δελ κπνξνύκε κε αθξίβεηα λα γλσ-
ξίδνπκε ηελ ηξνρηά πνπ δηαγξάθεη. 
Δηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ αηνκηθνύ 
ηξνρηαθνύ, ηνπ ρώξνπ γύξσ από 
ηνλ ππξήλα όπνπ έρεη κεγάιε πηζα-
λόηεηα λα βξεζεί έλα ειεθηξόλην. 
 ε απιέο γξακκέο έρεη δηακνξ-
θσζεί ε εμήο εηθόλα γηα ην άηνκν. Ζ 
κάδα ηνπ αηόκνπ είλαη ζπγθεληξσ-
κέλε ζ’ έλα ρώξν πνπ νλνκάδεηαη 
ππξήλαο. Ο ππξήλαο ζπγθξνηείηαη 
από πξσηόληα (p), πνπ θέξνπλ 
ζεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν, θαη από 
νπδέηεξα λεηξόληα (n). Γύξσ από 
ηνλ ππξήλα θαη ζε ζρεηηθά κεγάιεο 
απνζηάζεηο απ’ απηόλ, θηλνύληαη ηα 
ειεθηξόληα (e), πνπ θέξνπλ αξλεηη-
θό ειεθηξηθό θνξηίν θαη επζύλνληαη 
γηα ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

62 / 13-14 



αηόκσλ. Σα άηνκα είλαη ειεθηξηθά 
νπδέηεξα, θαζώο ηα πξσηόληα θαη 
ηα ειεθηξόληα έρνπλ αληίζεην 
ζηνηρεηώδεο ειεθηξηθό θνξηίν θαη ν 
αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ είλαη ίζνο 
κε ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξνλίσλ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑ 1.9  Τα πξσηόληα θαη ηα 
λεηξόληα είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε 
έλα εμαηξεηηθά κηθξό ρώξν, ηνλ 

ππξήλα. Τα ειεθηξόληα είλαη ππό 
κνξθή λέθνπο γύξσ από ηνλ 

ππξήλα. 
 

Ππξήλαο 

Νεηξόληα 

Νεηξόληα 
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σκαηί
-δην 

(ζύκβν
-ιν) 

Θέζε Μάδα /g ρεηη-
θή 

κάδα 

Φνξηίν /C ρεηη-
θό 

θνξ-
ηίν 

Ζιε-
θηξό-
λην(e) 

Γύξσ 
από ηνλ 
ππξήλα 

9,1110
-28

 1/1830 -1,6010
-19

 -1 

Πξσηό-
λην (p) 

Ππξήλαο 1,6710
-24

 1 +1,6010
-19

 +1 

Νεηξό-
λην (n) 

Ππξήλαο 1,6710
-24

 1 0 0 

 ΠΗΝΑΚΑ 1.4: Μάδα θαη θνξηίν ππναηνκηθώλ  
 ζσκαηηδίσλ 
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 άηνκν (atom): από ην α-ηέκλσ 
 
 Ο ππξήλαο θαζνξίδεη ηε κάδα ηνπ 
αηόκνπ, δειαδή m αηόκνπ = m 
πξσηνλίσλ + m λεηξνλίσλ 
 
 Ο ρώξνο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ 
ππξήλα, όπνπ δηεπζεηνύληαη ηα 
ειεθηξόληα, θαζνξίδεη ην κέγεζνο 
ηνπ αηόκνπ. 
 
 Σα ειεθηξόληα θαζνξίδνπλ ηε 
ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ, 
θαζώο νη αιιεινεπηδξάζεηο κεηαμύ 
ησλ ειεθηξνλίσλ δηαθόξσλ 
αηόκσλ νδεγνύλ ζηε ρεκηθή 
αληίδξαζε. 
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Αλ είζηε ζηε ζέζε ηνπ ππξήλα, ηόηε 
ηα ειεθηξόληα είλαη ζθνξπηζκέλα 
ηνπιάρηζηνλ 61 Km καθξηά ζαο.  
 

Αηνκηθόο αξηζκόο– Μαδηθόο 
αξηζκόο – Ηζόηνπα. 

 Αηνκηθόο αξηζκόο (Ζ) είλαη ν 
αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ 
ππξήλα ηνπ αηόκνπ ελόο ζηνηρείνπ. 
Ο αξηζκόο απηόο θαζνξίδεη ην 
είδνο ηνπ  ηόκνπ, απνηειεί δειαδή 
έλα είδνο ηαπηόηεηαο γηα απηό. 
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Ζ ηηκή ηνπ Ε δείρλεη επίζεο ηνλ 
αξηζκό ησλ ειεθηξνλίσλ. Μελ 
μερλάηε όηη ζην άηνκν ν αξηζκόο 
ειεθηξνλίσλ ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό 
ησλ πξσηνλίσλ, ώζηε ην άηνκν λα 
είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν. Γηα 
παξάδεηγκα, όηαλ ιέκε όηη ν αην-
κηθόο αξηζκόο ηνπ λαηξίνπ (Na) 
είλαη 11, ελλννύκε όηη ην άηνκν ηνπ 
Na έρεη 11p ζηνλ ππξήλα ηνπ, αιιά 
θαη 11e γύξσ από ηνλ ππξήλα. 
Δπεηδή όκσο ν αηνκηθόο αξηζκόο 
είλαη ν θαζνξηζηηθόο αξηζκόο γηα ην 
είδνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ, κπνξνύκε 
λα πνύκε όηη θάζε άηνκν ζηε θύζε 
πνπ έρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 11p, 
είλαη άηνκν λαηξίνπ. 

 Μαδηθόο αξηζκόο (Α) είλαη ν 
αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 
λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ελόο 
αηόκνπ.  
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Α = Ζ + Ν 
 

Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ιέκε όηη ν 
καδηθόο αξηζκόο ηνπ θζνξίνπ (F) 
είλαη 19 θαη ν αηνκηθόο ηνπ αξηζκόο 
είλαη 9, ελλννύκε όηη ζηνλ ππξήλα 
ηνπ αηόκνπ ηνπ ππάξρνπλ 9 πξσηό-
ληα θαη 19 λνπθιεόληα (πξσηόληα 
θαη λεηξόληα καδί). Άξα ζηνλ 
ππξήλα ηνπ ππάξρνπλ 10 λεηξόληα. 
 Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Ν ηνλ 
αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ, 
ηόηε πξνθαλώο ηζρύεη:  
 
 
Σν άηνκν ελόο ζηνηρείνπ Υ 
ζπκβνιίδεηαη:  
 
 

 Θζόηνπα νλνκάδνληαη ηα άηνκα 
πνπ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αιιά 
δηαθνξεηηθό καδηθό αξηζκό.  

Α     

Ε  X  
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Σα ηζόηνπα είλαη, κε άιια ιόγηα, 
άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο (ζηνηρείνπ) 
κε δηαθνξεηηθή κάδα. Γηα παξάδεηγ-
κα, ν άλζξαθαο (C) έρεη ηέζζεξα 
ηζόηνπα:  
   
 

C     C     C    C  
 

 
Απ’ απηά ην πιένλ δηαδεδνκέλν ζηε 

θύζε είλαη ν    C πνπ απαληά ζε 

πνζνζηό 99%. 

 

  Ννπθιεόληα είλαη ηα ζσκαηίδηα 
ηνπ ππξήλα, δειαδή πξσηόληα θαη 
λεηξόληα. Από ην nuclear πνπ 
ζεκαίλεη ππξήλαο. 

 
 

11 

6 

 

12 

6 

 

13 

6 

 

14 

6 

 

12 

6 
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1.4 Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο - 
Ηδηόηεηεο ηεο ύιεο - Φπζηθά θαη 
Υεκηθά θαηλόκελα 
 

Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 
 

Ζ ύιε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, βξίζθεηαη 
ζε ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο: ηε 
ζηεξεά (s), ηεο πγξή (l) θαη ηελ 

αέξηα (g). 
 

 ζηεξεό: (s) solid 
 πγξό: (l) liquid 
 αέξην: (g) gas 

 
ΣΧΗΜΑ 1.10  Τν λεξό απαληά ζπρλά 
θαη ζηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ: αέξηα (πδξαηκνί π.ρ. ζηα 
ζύλλεθα) πγξή (π.ρ. ζάιαζζα) θαη 

ζηεξεή (π.ρ. πάγνο). 
( ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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ηε ζηερεά θαηάζηαζε ηα 
δνκηθά ζσκαηίδηα (π.ρ. κόξηα) 
βξίζθνληαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο 
κεηαμύ ηνπο, είλαη ζρεδόλ αθίλεηα, 
νη δε ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ 
αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο είλαη 
ηζρπξέο. Έηζη ην ζρήκα θαη ν όγθνο 
ηνπο πξαθηηθά δελ αιιάδεη, εθ’ 
όζνλ νη ζπλζήθεο πίεζεο θαη  
ζεξκνθξαζίαο δε κεηαβάιινληαη. 

Αέρηο 

Υγρό 

Σηερεό 
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ηελ σγρή θαηάζηαζε ηα δνκηθά 
ζσκαηίδηα βξίζθνληαη, ζπγθξηηηθά 
κε ηε ζηεξεά θαηάζηαζε, ζε κεγα-
ιύηεξεο απνζηάζεηο. Δπίζεο νη 
ειθηηθέο δπλάκεηο κεηαμύ ησλ ζσ-
καηηδίσλ είλαη αζζελέζηεξεο, κε 
απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγαιύηε-
ξε θηλεηηθόηεηα. Έηζη ηα πγξά 
έρνπλ θαζνξηζκέλν όγθν, δελ έρνπλ 
όκσο θαζνξηζκέλν ζρήκα θαη 
παίξλνπλ θάζε θνξά ην ζρήκα ηνπ 
δνρείνπ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη. 

Σέινο, ζηελ  αέρηα θαηάζηαζε, 
ηα δνκηθά ζσκαηίδηα θηλνύληαη 
άηαθηα πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο, 
θαζώο νη δπλάκεηο ζπλνρήο είλαη 
ακειεηέεο. Έηζη ζηα αέξηα δελ 
έρνπκε νύηε θαζνξηζκέλν ζρήκα, 
νύηε όγθν. Μάιηζηα εδώ πξνθύ-
πηνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ 
όγθσλ, όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζεξκν-
θξαζία ή θαη ε πίεζε. Σε ζρέζε  
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ησλ κεηαβνιώλ απηώλ κεηαμύ ηνπ 
όγθνπ ηνπ αεξίνπ θαη ηεο ζεξκνθξα-
ζίαο ή ηεο πίεζεο ζα κειεηήζνπκε 
αλαιπηηθά ζην 4ν θεθάιαην. 
 

 Δμάρλσζε είλαη ε κεηάβαζε 
απεπζείαο από ηε ζηεξεά ζηελ  
αέξηα θάζε. Απηό ζπκβαίλεη π.ρ. 
ζην ηώδην θαη ζηε λαθζαιίλε.   
 

 Πιάζκα ζεσξείηαη κηα εηδηθή 
θαηάζηαζε ηεο ύιεο πνπ 
ζπγθξνηείηαη από θνξηηζκέλα 
(ειεθηξόληα, ηόληα) θαη νπδέηεξα 
ζσκαηίδηα (άηνκα, κόξηα).Σν 
πιάζκα είλαη ε πην δηαδεδνκέλε 
θαηάζηαζε ηεο ύιεο πνπ απαληά 
ζην ζύκπαλ. 

 
Όπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή 

απηήο ηεο ελόηεηαο, νη δηάθνξεο 
νπζίεο κπνξνύλ λα κεηαπεδνύλ 
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από ηε κία θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ 
άιιε. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε 
κεηαβνιή ησλ ζπλζεθώλ πίεζεο θαη 
ζεξκνθξαζίαο. Έηζη π.ρ. κε αύμεζε 
ηεο  ζεξκνθξαζίαο πεξλάκε από  ην 
ζηεξεό ζην πγξό (ηήμε) θαη από ην 
πγξό ζην αέξην (εμάηκηζε). Αληί-
ζηξνθα, κε κείσζε ηεο ζεξκνθξα-
ζίαο έρνπκε ηελ αληίζεηε πνξεία 
(πήμε θαη πγξνπνίεζε, αληίζηνηρα). 
 

 Σα αέξηα δελ έρνπλ νύηε 
θαζνξηζκέλν ζρήκα νύηε όγθν. 
 
 Σα πγξά έρνπλ θαζνξηζκέλν όγθν 
αιιά όρη ζρήκα. 
 
 Σα ζηεξεά έρνπλ θαζνξηζκέλν 
ζρήκα θαη όγθν. 
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ΣΧΗΜΑ 1.11 Απεηθόληζε ησλ ηξηώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ύιεο. 
 
 
  

ζηεξεό πγξό αέξην 
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Ηδηόηεηεο ηεο ύιεο 
 

Κάζε πιηθό έρεη κία ζεηξά από 
ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο. Γηα 
παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί θαίλνληαη κεξηθέο από 
ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ 
λεξνύ, ηνπ πδξνγόλνπ θαη ηνπ 
νμπγόλνπ, πνπ καο επηηξέπνπλ λα 
δηαθξίλνπκε ην έλα από ην άιιν. 
 
Οπζία Νεξό Τδξνγό

-λν 
Ομπγό-
λν 

θπζηθή 
θαηάζηαζε (l) (g) (g) 

ζεκείν 
βξαζκνύ/ 

ν
C 100 -253 -183 

Ππθλόηε-

ηα/ g L
-1

 1 000 0,084 1,33 
θαύζηκν όρη λαη όρη 
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Οη ηδηόηεηεο ηεο ύιεο δηαθξίλνληαη 
ζε δύν θαηεγνξίεο, ηηο θπζηθέο θαη 
ηηο ρεκηθέο.  

 Οη θπζηθέο ηδηόηεηεο θαζνξίδν-
ληαη από ηελ νπζία απηή θαζ’ απηή, 
ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε άιιεο 
νπζίεο.  

Π.ρ., ην ρξώκα, ην ζεκείν ηήμεο, ην 
ζεκείν βξαζκνύ, ε ππθλόηεηα απν-
ηεινύλ θπζηθέο ηδηόηεηεο κηαο 
νπζίαο. Έηζη, κπνξνύκε λα κεηξή-
ζνπκε ην ζεκείν ηήμεο ηνπ πάγνπ, 
ζεξκαίλνληαο έλα θνκκάηη πάγνπ 
θαη κεηξώληαο ηε ζεξκνθξαζία 
ζηελ νπνία ν πάγνο κεηαηξέπεηαη 
ζε πγξό λεξό. Να παξαηεξήζνπκε 
όηη λεξό θαη πάγνο δηαθέξνπλ κόλν 
σο πξνο ηε κνξθή ηεο ύιεο θαη όρη 
σο πξνο ηε ρεκηθή ηνπο ζύζηαζε. 

Ο προζδηορηζκός δειαδή ηες 
θσζηθής ηδηόηεηας κηας οσζίας  
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δε κεηαβάιιεη ηε τεκηθή ηες 

ζύζηαζε.  
 
[ 

 Φπζηθέο ζηαζεξέο είλαη ην ζεκείν 
βξαζκνύ θαη ην ζεκείν ηήμεσο (ή 
πήμεσο) κηαο νπζίαο. Οη ζηαζεξέο  
απηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ 
γηα ηελ ηαπηνπνίεζε (δηάθξηζε) 
κηαο νπζίαο θαη ηελ εμαθξίβσζε αλ 
ε νπζία είλαη ζε θαζαξή κνξθή ή 
όρη. 
 

 Οη ρεκηθέο ηδηόηεηεο θαζνξίδνπλ 
ηε ζπκπεξηθνξά κηαο νπζίαο ζε 
ζρέζε κε κίαλ άιιε.  

Όηαλ γηα παξάδεηγκα ιέκε όηη ην 
πδξνγόλν θαίγεηαη κε ην νμπγόλν 
πξνο ζρεκαηηζκό λεξνύ, πεξηγξά-
θνπκε κία ρεκηθή ηδηόηεηα ηνπ 
πδξνγόλνπ. Να παξαηεξήζνπκε όηη 
ην πδξνγόλν θαη ην λεξό δελ έρνπλ 
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ηελ ίδηα ρεκηθή ζύζηαζε. Γειαδή, 

ο προζδηορηζκός κηας τεκηθής 
ηδηόηεηας προθαιεί κεηαβοιή ζηε 
τεκηθή ζύζηαζε ηες οσζίας.  
 

Φπζηθά  θαη ρεκηθά θαηλόκελα 
 

Καη’ αλαινγία κε ηηο ηδηόηεηεο ησλ 
νπζηώλ, ηα θαηλόκελα (νη κεηαβνιέο 
δειαδή ηεο ύιεο) δηαθξίλνληαη ζε 
θπζηθά θαη ρεκηθά θαηλόκελα.  

 Σηα θπζηθά θαηλόκελα αιιάδνπλ 
νξηζκέλεο κόλν από ηηο θπζηθέο 
ηδηόηεηεο ησλ νπζηώλ, ελώ ε ρεκηθή 
ηνπο ζύζηαζε δηαηεξείηαη.  

Γηα παξάδεηγκα ε εμαέξσζε ηνπ 
λεξνύ είλαη θπζηθό θαηλόκελν, 
θαζώο ε κόλε αιιαγή πνπ ζπκβαί-
λεη είλαη ε αιιαγή ηεο θπζηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ λεξνύ, πνπ από 
πγξό γίλεηαη αέξην.  
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 Παξαδείγκαηα θπζηθώλ θαηλνκέ-
λσλ είλαη ε πήμε ηνπ λεξνύ, ε δηά-
ιπζε ηεο δάραξεο ζην λεξό, ε εμά-
ηκηζε ηνπ νηλνπλεύκαηνο. 

 

 Σηα ρεκηθά θαηλόκελα (ρεκηθέο 
αληηδξάζεηο) έρνπκε ξηδηθή αιιαγή 
ζηε ζύζηαζε θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ 
νπζηώλ.  

Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ην πδξνγόλν 
θαίγεηαη ζηνλ αέξα, κεηαηξέπεηαη ζε 
λεξό, πνπ έρεη δηαθνξεηηθή ζύζηα-
ζε θαη δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο (θπζη-
θέο θαη ρεκηθέο) από ην πδξνγόλν. 

 Παξαδείγκαηα ρεκηθώλ θαηλνκέ-
λσλ είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ κνύζηνπ 
ζε θξαζί, ε θαύζε ηνπ μύινπ, ε κε-
ηαηξνπή ηνπ ραιθνύ ζε άιαο ηνπ. 
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[[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΧΗΜΑ 1.12  Σηηο ρεκηθέο αληηδξά-
ζεηο (ρεκηθά θαηλόκελα) αιιάδεη ε 

κνξηαθή ζύζηαζε, δειαδή άιια 
κόξηα έρνπκε ζηα αληηδξώληα θαη 

άιια ζηα πξντόληα. 

 
 
 
 
 
 

Μίγκα πδξνγόλνπ 
θαη νμπγόλνπ 

Νεξό 

 

Καύζε 
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1.5  Σαμηλόκεζε ηεο ύιεο – 
Γηαιύκαηα – Πεξηεθηηθόηεηεο 
δηαιπκάησλ – Γηαιπηόηεηα 
 

Σαμηλόκεζε ηεο ύιεο 
 

Ζ ύιε, ηα εθαηνκκύξηα δειαδή 
νπζηώλ πνπ καο πεξηβάιινπλ, 
κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ην 
παξαθάησ ζρήκα: 
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ΤΛΖ 

ΜΗΓΜΑΣΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΔ 

ΟΤΗΔ 

ΟMΟΓΔΝΖ 

ΔΣΔΡΟΓΔΝΖ 

ΣΟΗΥΔΗΑ  

ΔΝΧΔΗ 
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Καζαξέο νπζίεο θαη κίγκαηα  
 

Καη’ αξράο νη νπζίεο κπνξνύλ λα 
δηαθξηζνύλ ζε θαζαξέο νπζίεο θαη 
κίγκαηα. 

 Καζαξέο ή θαζνξηζκέλεο νπζίεο 
είλαη εθείλεο πνπ αλεμάξηεηα από 
ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπο 
έρνπλ θαζνξηζκέλε ζύζηαζε θαη 
ηδηόηεηεο.  

Σν λεξό (H2O), ε δάραξε 

(C12H22O11), ην νηλόπλεπκα 

(C2H5OH), ην νμπγόλν (Ο2), ν ζίδε-

ξνο (Fe) είλαη θαζαξέο νπζίεο. Σν 
λεξό γηα παξάδεηγκα έρεη θαζν-
ξηζκέλε ζύζηαζε, δειαδή απνηε-
ιείηαη από πδξνγόλν θαη νμπγόλν 
κε αλαινγία καδώλ 1:8. 
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 Τα κίγκαηα έρνπλ κεηαβιεηή ζύ-
ζηαζε αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξα-
ζθεπήο  θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο.  

Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο νπζίεο 
πνπ ζπλαληάκε είλαη κίγκαηα, ησλ 
νπνίσλ ε ζύζηαζε πνηθίιιεη π.ρ. 
ην γάια, ην ιάδη, ην ζαιαζζηλό 
λεξό, ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ν 
αηκνζθαηξηθόο αέξαο δελ έρεη 
παληνύ ηελ ίδηα ζύζηαζε, π.ρ. ν 
αέξαο ηεο πόιεο έρεη δηαθνξεηηθή 
ζύζηαζε από ηνλ αέξα ηνπ βνπλνύ. 
 

ηνηρεία θαη ρεκηθέο ελώζεηο  
 

Οη θαζαξέο νπζίεο δηαθξίλνληαη ζηα 
ρεκηθά ζηνηρεία θαη ζηηο ρεκηθέο 

ελώζεηο. Σηοητεία είλαη νη απιέο 
νπζίεο , απηέο πνπ δελ κπνξνύλ λα 
δηαζπαζηνύλ ζε απινύζηεξεο. 
ήκεξα είλαη γλσζηά 112 ζηνηρεία. 
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Απ’ απηά ηα 88 ππάξρνπλ ζηε θύζε, 
ελώ ηα ππόινηπα είλαη ηερλεηά. Σν 
ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ 
ζηνηρείσλ είλαη όηη ηα κόξηά ηνπο 
απνηεινύληαη από άηνκα ηνπ ίδηνπ 
είδνπο. πλνςίδνληαο,  

 Σηνηρείν ή ρεκηθό ζηνηρείν 
νλνκάδεηαη ε θαζαξή νπζία πνπ δε 
δηαζπάηαη ζε απινύζηεξε θαη 
απνηειείηαη από έλα είδνο αηόκσλ 
(άηνκα κε ηνλ ίδην αηνκηθό αξηζκό). 

Πίλαθαο κε ηα ζύκβνια θαη ηελ 
νλνκαζία ησλ ζηνηρείσλ δίλεηαη ζην 
παξάξηεκα, ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ. 
Να παξαηεξήζνπκε όηη ην κεγαιύ-
ηεξν κέξνο ηεο γεο θαη ηνπ αλζξώ-
πηλνπ ζώκαηνο απνηειείηαη από 7 
κόλν ζηνηρεία, όπσο ραξαθηεξηζηη-
θά απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα. 
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Σρήκα 1.13  
Ιαηαλνκή 
ρεκηθώλ ζηνη-
ρείσλ ζηε γε 
θαη ζηνλ 
άλζξσπν. 

Αζβέζηην 

3,4% 

ίδεξνο 

4,7% 

Αξγίιην 

7,5% Άιια 

9,2% 

Ππξίηην 

25,7% 
Ομπγόλν 

49,5% 



Σα ζηνηρεία ζπλδπαδόκελα δίλνπλ 
εθαηνκκύξηα ρεκηθέο ελώζεηο. Π.ρ. 
ν άλζξαθαο θαίγεηαη κε ην νμπγόλν 
θαη παξάγεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξα-
θα. Οη ρεκηθέο ελώζεηο έρνπλ ην 
ραξαθηεξηζηηθό, όηη κπνξνύλ λα 
δηαζπαζηνύλ ζε άιιεο απινύζηε-
ξεο. Δπίζεο, ηα κόξηά ηνπο απνηε-
ινύληαη από δηαθνξεηηθά είδε 
αηόκσλ. ην παξάδεηγκα πνπ 
αλαθέξακε, ην δηνμείδην ηνπ άλζξα-
θα απνηειείηαη από άηνκα C θαη Ο. 
πλνςίδνληαο,  
Χεκηθέο ελώζεηο είλαη θαζαξέο 
νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα δηαζπα-
ζηνύλ ζε άιιεο απινύζηεξεο θαη 
απνηεινύληαη από δύν ηνπιάρηζηνλ 
είδε αηόκσλ (άηνκα κε δηαθνξεηηθό 
αηνκηθό αξηζκό). 
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Οκνγελή θαη εηεξνγελή κίγκαηα  

 Τα νκνγελή κίγκαηα (δηαιύκαηα) 
είλαη νκνηόκνξθα κίγκαηα, έρνπλ 
δειαδή ηελ ίδηα ζύζηαζε θαη ηηο 
ίδηεο ηδηόηεηεο ζ’ όιε ηελ έθηαζή 
ηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθό ησλ νκνγελώλ 
κηγκάησλ είλαη πσο δελ κπνξνύκε  
λα δηαθξίλνπκε ηα ζπζηαηηθά ηνπο. 
Γηα παξάδεηγκα, ζην λεξό ηεο 
ζάιαζζαο δελ κπνξνύκε λα 
δηαθξίλνπκε ην αιάηη.  

Τα εηεξνγελή κίγκαηα είλαη 
αλνκνηόκνξθα, δειαδή δελ έρνπλ 
ηελ ίδηα ζύζηαζε ζ’ όιε ηελ έθηαζή 
ηνπο.  

ηα κίγκαηα απηά δηαθξίλνπκε 
αξθεηέο θνξέο ηα ζπζηαηηθά ηνπο 
θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο, 
π.ρ. ιάδη κε λεξό. Σα νκνγελή κέξε 
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ελόο κίγκαηνο νλνκάδνληαη θάζεης. 
ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα 
δηαθξίλνπκε ηε θάζε ηνπ ιαδηνύ 
(πνπ επηπιέεη) θαη ηε θάζε ηνπ 
λεξνύ (πνπ βξίζθεηαη θάησ).  
 

 
 
 
 
Γηαρσξηζκόο ξηληζκάησλ ζηδήξνπ 
από ρώκα, ζε εηεξνγελέο κίγκα, κε 
ηε βνήζεηα καγλήηε. 
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Γηαιύκαηα - Πεξηεθηηθόηεηεο 
δηαιπκάησλ 
 

Γεληθά γηα δηαιύκαηα  
 

Όπσο ήδε έρνπκε νξίζεη, δηάισκα 
είλαη έλα νκνγελέο κίγκα δύν ή 
πεξηζζνηέξσλ νπζηώλ, νη νπνίεο 
απνηεινύλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ δηαιύ-
καηνο. Από ηα ζπζηαηηθά απηά, 
εθείλν πνπ έρεη ηελ ίδηα θπζηθή 
θαηάζηαζε κ’ απηή ηνπ δηαιύκαηνο 
θαη βξίζθεηαη ζπλήζσο ζε πεξίζ-

ζεηα, νλνκάδεηαη δηαιύηες. Σα 
ππόινηπα ζπζηαηηθά ηνπ δηαιύκα-

ηνο νλνκάδνληαη δηαισκέλες 
οσζίες. Σα δηαιύκαηα έρνπλ κεγάιν 
πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, θαζώο νη 
πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο 
ζην εξγαζηήξην, ηε βηνκεραλία θαη 
ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα γίλνληαη ζε 
κνξθή δηαιπκάησλ. 
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Σα δηαιύκαηα δηαθξίλνληαη ζε 
αέξηα (π.ρ. αηκνζθαηξηθόο αέξαο), 
πγξά (π.ρ. ζαιαζζηλό λεξό) θαη 
ζηεξεά (π.ρ. κεηαιιηθά λνκίζκαηα). 
Μπνξνύλ επίζεο λα ηαμηλνκεζνύλ 

ζε κορηαθά δηαιύκαηα, ησλ 
νπνίσλ ε δηαιπκέλε νπζία είλαη ζε 

κνξθή κνξίσλ, θαη ζε ηοληηθά ή 

ειεθηροισηηθά, ηα νπνία πεξηέ-
ρνπλ ηε δηαιπκέλε νπζία κε ηε 
κνξθή ηόλησλ.  

Σα πην ζπλεζηζκέλα δηαιύκαηα 
είλαη ηα πδαηηθά, όπνπ ν δηαιύηεο 
είλαη  λεξό.  ’ απηά ε δηαιπκέλε 
νπζία κπνξεί λα είλαη αέξην, π.ρ. 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ 

coca-cola, ή ζηεξεό, π.ρ. ρισξηνύ-
ρν λάηξην (NaCl) ζην λεξό ηεο 
ζάιαζζαο, ή πγξό, π.ρ. νηλόπλεπκα 

(C2H5OH) ζην θξαζί.. Βέβαηα ν 

δηαιύηεο κπνξεί λα είλαη θαη  
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νξγαληθή  νπζία, όπσο ε αθεηόλε, 
ην βελδόιην, ν αηζέξαο, ε βελδίλε, ν 
ηεηξαρισξάλζξαθαο. 
 

 Οη πεξηζζόηεξεο αληηδξάζεηο 
γίλνληαη ζε δηαιύκαηα. Μ’ απηό ηνλ 
ηξόπν ηα δηαιπκέλα αληηδξώληα, 
έρνληαο ιεπηόηαην δηακεξηζκό 
(άηνκα, κόξηα ή ηόληα), έξρνληαη ζε 
θαιύηεξε επαθή κεηαμύ ηνπο θαη 
αληηδξνύλ πην εύθνια. 

 

 Σν λεξό είλαη άξηζηνο δηαιύηεο 
γηα ηηο πεξηζζόηεξεο νπζίεο.  ε 
κεγάιε θιίκαθα ρξεζηκνπνηνύληαη 
επίζεο σο δηαιύηεο ε βελδίλε , ν 
αηζέξαο, ην νηλόπλεπκα, ε αθεηόλε 
θιπ.  
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Πεξηεθηηθόηεηεο Γηαιπκάησλ 
 

Γηαβάδνληαο ζηελ εηηθέηα ελόο 
εκθηαισκέλνπ θξαζηνύ ηελ έλδεημε 

12
o
 (12 αιθννιηθνί βαζκνί), 

θαηαιαβαίλνπκε ζε πνηα αλαινγία 

βξίζθεηαη ην νηλόπλεπκα (C2H5OH) 

ζην θξαζί. Έρνπκε δειαδή κία 
έλδεημε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ 

δηαιύκαηνο. Ζ περηεθηηθόηεηα 

δειαδή εθθράδεη ηελ ποζόηεηα 
ηες δηαισκέλες οσζίας ποσ 
περηέτεηαη ζε ορηζκέλε ποζόηεηα 
δηαιύκαηος. Πνιιέο θνξέο ρξεζη-
κνπνηνύκε θαη ηνπο πνηνηηθνύο 

όξνπο πσθλό θαη αραηό γηα δηαιύ-
καηα ζρεηηθά κεγάιεο ή ζρεηηθά 
κηθξήο πεξηεθηηθόηεηαο, αληίζηνηρα. 
Σέινο, λα παξαηεξήζνπκε όηη, αλ 
ην δηάιπκα πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο 
από κία δηαιπκέλεο νπζίεο, ζα έρεη 
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ηόζεο πεξηεθηηθόηεηεο όζεο είλαη 
θαη νη δηαιπκέλεο νπζίεο ηνπ. 
 

 w = weight, βάξνο παξ’ όιν πνπ 
ζηε ρεκεία ρξεζηκνπνηείηαη ε κάδα. 
 
 v = volume, όγθνο. 
 

Δθθξάζεηο πεξηεθηηθόηεηαο  
 

Ζ πεξηεθηηθόηεηα ελόο δηαιύκαηνο 
εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε ηνπο εμήο 
ηξόπνπο: 
 

1. Περηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό θαηά 

βάρος (% w/w) 
 

Όηαλ ιέκε όηη έλα δηάιπκα δάραξεο 

(C12H22O11) είλαη 8% w/w (ή θ.β), 

ελλννύκε όηη πεξηέρνληαη 8 g 
δάραξεο ζηα 100 g δηαιύκαηνο. 

Γειαδή, ε  % w/w πεξηεθηηθόηεηα 
εθθξάδεη ηε κάδα (ζε g) ηεο 
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δηαιπκέλεο νπζίαο ζε 100 g 
δηαιύκαηνο. 
 

2. Περηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό 

βάροσς θαη’ όγθολ (% w/v) 
 

Όηαλ ιέκε όηη έλα δηάιπκα π.ρ. 
ρισξηνύρνπ λαηξίνπ (NaCl) είλαη 

10% w/v (ή θ.ν), ελλννύκε όηη 

πεξηέρνληαη 10 g NaCl ζηα 100 mL 
δηαιύκαηνο.  Γειαδή,  

 Η % w/v πεξηεθηηθόηεηα εθθξάδεη 
ηε κάδα (ζε g) ηεο δηαιπκέλεο 
νπζίαο ζε 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο. 
 

3. Περηεθηηθόηεηα ζηα εθαηό 

όγθοσ ζε όγθο (% v/v) 
 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθόηεξεο 
πεξηπηώζεηο: 
α.  Γηα λα εθθξάζεη ηελ πεξηεθηη-
θόηεηα πγξνύ ζε πγξό. Γειαδή,  
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ε έλδεημε ζηε κπίξα 3% v/v ή 3
o
 

(αιθννιηθνί βαζκνί) ππνδειώλεη 
όηη πεξηέρνληαη 3 mL νηλνπλεύκα-
ηνο ζηα 100 mL ηεο κπίξαο.  

β.  Γηα λα εθθξάζεη ηελ πεξηεθηηθό-
ηεηα ελόο αεξίνπ ζε αέξην κίγκα. 
Γειαδή ε έθθξαζε όηη ν αέξαο έρεη 

πεξηεθηηθόηεηα 20% v/v ζε νμπγό-

λν, ππνδειώλεη όηη πεξηέρνληαη 20 
cm3 νμπγόλνπ ζηα 100 cm3 αέξα.  

 Η % v/v πεξηεθηηθόηεηα εθθξάδεη 
ηoλ όγθν (ζε mL) ηεο δηαιπκέλεο 
νπζίαο ζε 100 mL ηνπ δηαιύκαηνο. 

 Ζ % v/v ρξεζηκνπνηείηαη ζπλή-
ζσο ζε αιθννινύρα πνηά θαη ζε 
πγξά θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

 
Όηαλ ηα δηαιύκαηα είλαη πνιύ 
αξαηά (π.ρ. ξύπνη ζηνλ αέξα ή ζηε 
ζάιαζζα), κπνξνύκε λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο 
εθθξάζεηο πεξηεθηηθόηεηαο: 

4. ppm ην νπνίν εθθξάδεη ηα κέξε 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ πεξηέ-

ρνληαη ζε 1 εθαηνκκύξην  (10
6
 ) 

κέξε δηαιύκαηνο. 

5. ppb  ην νπνίν εθθξάδεη ηα κέξε 
ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο πνπ 
πεξηέρνληαη ζε 1 δηζεθαηνκκύξην  

(10
9
 ) κέξε δηαιύκαηνο. 

 

Γηαιπηόηεηα 
 

ε 100 g H2O ζηνπο 20 
ν
C κπνξνύκε 

λα δηαιύζνπκε ην πνιύ 35,5 g 
ζηεξενύ ρισξηνύρνπ λαηξίνπ 
(NaCl), ελώ κπνξνύκε λα δηαιύ-
ζνπκε ην πνιύ 0,00016 g ζηεξενύ 
ρισξηνύρνπ αξγύξνπ (AgCl). Έηζη, 
ιέκε όηη ην NaCl είλαη κηα επδηάιπηε 

νπζία κε κεγάιε δηαισηόηεηα, ελώ 
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ν AgCl είλαη κηα δπζδηάιπηε νπζία 

κε πνιύ κηθξή δηαισηόηεηα. 

 Δηαιπηόηεηα νξίδεηαη ε κέγηζηε 
πνζόηεηα κηαο νπζίαο πνπ κπνξεί 
λα δηαιπζεί ζε νξηζκέλε πνζόηεηα 
δηαιύηε, θάησ από νξηζκέλεο 
ζπλζήθεο (π.ρ. ζεξκνθξαζία). 

 Ζ δηαιπηόηεηα κπνξνύκε λα 
πνύκε όηη εθθξάδεη ηελ  πεξηεθηηθό-
ηεηα ελόο θνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο. 

 
Σα δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε 
κέγηζηε πνζόηεηα δηαιπκέλεο 

νπζίαο νλνκάδνληαη θορεζκέλα 
δηαιύκαηα. Αληίζεηα ηα δηαιύκαηα 
πνπ πεξηέρνπλ κηθξόηεξε πνζόηεηα 
δηαιπκέλεο νπζίαο από ηε κέγηζηε 

δπλαηή νλνκάδνληαη αθόρεζηα.  
Ζ δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο επεξεά-
δεηαη από ηνπο εμήο παξάγνληεο: 
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α. ηε θύζε ηοσ δηαιύηε 

Δδώ ηζρύεη ν γεληθόο θαλόλαο «ηα 
όκνηα δηαιύνπλ όκνηα». Απηό 
ζεκαίλεη όηη δηαιύηεο θαη δηαιπκέλε 
νπζία ζα πξέπεη λα έρνπλ παξα-
πιήζηα ρεκηθή δνκή (π.ρ. κνξηαθή 
ή ηνληηθή ζύζηαζε).  

β. ηε ζερκοθραζία  

πλήζσο ε δηαιπηόηεηα ησλ ζηε-
ξεώλ ζην λεξό απμάλεηαη κε ηελ 
αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελώ ε 
δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ ζην λεξό 
κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο.  

γ. ηελ πίεζε  

Γεληθά, ε δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ 
ζην λεξό απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε 
ηεο πίεζεο. Γη’ απηό, κόιηο 
αλνίμνπκε κία θηάιε κε αεξηνύρν 
πνηό (ε πίεζε ειαηηώλεηαη θαη 
γίλεηαη ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή),  
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ε δηαιπηόηεηα ηνπ CO2 ζην λεξό 

ειαηηώλεηαη θαη ην πνηό αθξίδεη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ζηελ επόκελε ζειίδα) 
ΣΧΗΜΑ 1.14 Τν λεξό είλαη άξηζηνο 
δηαιύηεο. Έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηα-
ιύεη, όπσο θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά, 
ηόζν ηα κόξηα (δηάιπζε δάραξεο– 

κνξηαθή έλσζε C12H22O11) όζν θαη 
ηα ηόληα (δηάιπζε άιαηνο-ηνληηθή 
έλσζε- NaCl).  
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102 / 22 



  Γλσξίδεηο όηη…… 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Πξσηόλην 

10
-15

 m 

DNA 

10
-7

 m 

Quarks 

<10
-18

 m 

Άηνκν 

10
-10

 m  

Μόξην 

10
-9 m 

Ππξήλαο 

10
-14

 m 
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 Ζ ύιε: ζπλερήο  ή  αζπλερήο;  
 

Από «παιηά» νη θηιόζνθνη είραλ 
δηαθσλήζεη πάλσ ζηε δηαηξεηόηεηα 
ηεο ύιεο. Δίλαη δπλαηόλ έλα θνκκά-
ηη ύιεο λα δηρνηνκείηαη ζπλερώο ζε 
νινέλα κηθξόηεξα θνκκάηηα – 
πξάγκα πνπ ε αξηζηνηειηθή ζεσξία 
επλννύζε – ή ππάξρεη έλα όξην ζ’ 
απηή ηε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζεο, 
όπσο ν Γεκόθξηηνο – γελλεκέλνο 
ην 460 π.X.– είρε πξνηείλεη; Πνηα 
άπνςε είλαη «νξζή» κε ηα ζεκεξηλά 
δεδνκέλα; Βέβαηα θαίλεηαη όηη νη 
«αηνκηζηέο»  είλαη νη ληθεηέο απηήο 
ηεο δηακάρεο. Άιισζηε ν Dalton ην 
δηθό ηνπο θόζκν αλέπηπμε κε ηελ 
αηνκηθή ηνπ ζεσξία. Δίραλ όκσο 
δίθην νη Έιιελεο «αηνκηζηέο»; Δμαξ-
ηάηαη από ην πώο θαλείο νξίδεη ηελ 
αζπλέρεηα – αδηαηξεηόηεηα απηή. 
Βέβαηα είλαη απνδεθηό όηη ηα άηνκα 
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είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο. Αιιά 
είλαη επίζεο γλσζηό όηη ηα άηνκα 
δελ είλαη αδηαίξεηα, όπσο νη Έιιε-
λεο «αηνκηζηέο» θαη ν Dalton πξό-
ηεηλαλ. Δμάιινπ, αθόκα θαη ν Dalton 
πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ έθαλε 
ηε ζεκαληηθή «πξνθεηεία» όηη κεγά-
ιε πνζόηεηα ελέξγεηαο ζα εθιύεηαη, 
αλ ην άηνκν ζπάζεη. Γελ ππάξρεη 
πεηξακαηηθή απόδεημε όηη ε ύιε δελ 
είλαη επ’ άπεηξνλ δηαηξεηή.  Πξνθα-
λώο, όζν κηθξόηεξν είλαη ην πιηθό 
ζσκαηίδην ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε 
δπζθνιία δηαίξεζήο ηνπ. Ο θαζνξη-
ζηηθόο γη’ απηό παξάγνληαο είλαη ε 
ελέξγεηα πνπ θάζε θνξά ζ’ απαηηεί-
ηαη γηα ηε δηαίξεζε απηή. Κακηά από 
ηηο γεληθέο απηέο αξρέο δελ κπνξεί 
«άκεζα» λα ειεγρζεί ζαλ νξζή ή όρη 
κηα θαη ζα πξέπεη λα εμαληιεζνύλ 
όιεο νη δπλαηέο πεξηπηώζεηο.  
Δμαξηάηαη δειαδή ε αιήζεηα ησλ  
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όζσλ ιέεη θαλείο πάλσ ζηε δηαηξε-
ηόηεηα ηεο ύιεο από ην ελεξγεηαθό 
πεδίν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε ππό 
εμέηαζε νπζία. Παξαθάησ, δίλνληαη 
ηα ελεξγεηαθά όξηα θάησ από ηα 
νπνία ηα αλαθεξόκελα ζσκαηίδηα 

είλαη ζηαζεξά θαη αληηπξνζσ-
πεύνπλ ηα ειαρηζηόηαηα αδηαίξεηα 
θνκκάηηα ύιεο. 
 

Σφκαηίδηο Δλεργεηαθή περηοτή 
 eV ζσκαηί-

δην
-1

 
J mol

-1
 

 
Μόξην 10 έσο 100 9,6510

5
 - 

9,6510
6
 

Άηνκν 100 - 10
6
 9,6510

6
 - 

9,6510
10

 

Ππξήλαο 
(p, n)  

10
6
 - 10

9
 9,6510

10
 - 

9,6510
13

 

quarks   >10
9
 >9,6510

13
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Οη δύν ηειεπηαίεο ελεξγεηαθέο 
πεξηνρέο απνηεινύλ αληηθείκελν 
ηεο θπζηθήο ησλ πςειώλ ελεξγεηώλ. 
Γηα ζύγθξηζε αλαθέξεηαη  όηη ε 
ελέξγεηα γηα ηε δηάζπαζε ηνπ 

δεζκνύ Ζ-Ζ είλαη 4,2610
5
 J mol

-1
 

θαη ηνπ C≡C  8,37105 J mol
-1

. Ζ 

ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
απνκάθξπλζε όισλ ησλ ειεθηξν-
λίσλ από ην άηνκν ηνπ νμπγόλνπ 

είλαη πεξίπνπ 108 J mol
-1

. Ζ ελέξ-

γεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάζπα-
ζε ηνπ ππξήλα ηνπ αδώηνπ ζηα 
πξσηόληα θαη λεηξόληα πνπ ηνλ 
απνηεινύλ είλαη πεξίπνπ  

10
13

 J mol
-1

. Σα πξσηόληα αθόκε 

δελ έρνπλ δηαζπαζζεί πεηξακαηηθά. 
Γελ κπνξεί θαλείο λα πεη κε 
βεβαηόηεηα όηη ζα δηαζπαζζεί ην 
πξσηόλην αιιά κπνξεί κε ζηγνπξηά 
λα πξνβιέςεη όηη γηα απηή ηε  
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δηάζπαζε ζα απαηηνύληαη πνιύ 
κεγαιύηεξα πνζά ελέξγεηαο. Σα 
πξσηόληα, ηα λεηξόληα θαη ηα 
ειεθηξόληα ιέγνληαη ζεκειηώδε 
ζσκαηίδηα, ζεκειηώδε κε ηελ έλλνηα 
όηη απαληνύλ ζε θάζε κνξθή ύιεο 
ζηε γε. Γελ κπνξνύκε όκσο λα 
πνύκε όηη δε δηαζπώληαη, δηόηη ηόηε 
ζα δηαηξέρνπκε ηνλ ίδην «θίλδπλν» 
κε ηνλ Dalton, πνπ όξηδε ην άηνκν 
ζαλ αδηάζπαζην... 
 

Γηαίρεζε ηες ύιες.  
 

ρεδόλ νπνηνδήπνηε ζηεξεό ζώκα 

κπνξεί κε ηελ άιεζε λα κεηαηξαπεί 

ζε αλαθή ζθόλε (θαξίλα). Ζ ελέξ-
γεηα πνπ απαηηείηαη γη’ απηό εμαξηά-
ηαη από ηε ζθιεξόηεηα ηνπ πιηθνύ. 
Σν κέγεζνο ησλ θόθθσλ ηεο ζθόλεο 
απηήο πξνζδηνξίδεηαη κε 
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θοζθίληζκα θαη είλαη ηεο ηάμεσο 

ησλ 10 κm (1κm =10
-6 

m). 

ηεξεά ζσκαηίδηα πνπ αησξνύληαη 
ζηνλ αέξα ή ην λεξό κπνξνύλ λα 
δηαρσξίδνληαη από ηελ αληίζηνηρε 
θάζε κε θπγνθέληξεζε θαη δηήζε-
ζε. Σν κέγεζόο ηνπο είλαη ηεο ηάμεο 
ησλ 2 κm ζε δηάκεηξν. Τπάξρνπλ 
αθόκε κηθξόηεξα ζσκαηίδηα πνπ 
αησξνύληαη ζηνλ αέξα ή ην λεξό θαη 
δηέξρνληαη θαη από ηα πην ιεπηά 
δηεζεηηθά θύιια. Σέηνηα αησξήκαηα 
θαινύληαη θνιινεηδή θαη ην κέγεζνο 
ησλ ζσκαηηδίσλ απηώλ είλαη πεξί-

πνπ 1 έσο 100 nm (1 nm = 10
-9

 m). 

Αλ θαλείο ζέιεη λα δηαζπείξεη κία 
νπζία ζε ζσκαηίδηα κνξηαθνύ 
κεγέζνπο ηεο ηάμεσο ησλ 0,1 έσο 10 
nm δελ έρεη παξά λα δηαιύζεη ή λα 
εμαεξώζεη ηελ νπζία. Χζηόζν, ε 
δηάιπζε είλαη κία ζπλζεηόηεξε  
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δηαδηθαζία θαη πεξηιακβάλεη εθηόο 
από ην δηαρσξηζκό ησλ ζσκαηη-
δίσλ θαη αληίδξαζε κε ην δηαιύηε.  
Ζ εμαέξσζε είλαη απινύζηεξε από 
άπνςε κεραληζκνύ. ε απηήλ έλα 
ζηεξεό ή πγξό ζώκα κε ζέξκαλζε 
κεηαπίπηεη ζηελ αέξηα θαηάζηαζε, 
όπνπ ηα ζηνηρεηώδε ζσκαηίδηα, 
κόξηα ή γηα κεξηθέο πεξηπηώζεηο 
άηνκα (επγελή αέξηα), είλαη κεκνλσ-
κέλα πνιύ πην «ειεύζεξα» θαη θαηα-
ιακβάλνπλ πνιύ κεγαιύηεξν ρώξν, 
όγθν. Καη κάιηζηα, όζν κηθξόηεξε 
είλαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ απηνύ, 
ηόζν ιηγόηεξα είλαη ηα κόξηα πνπ 
πεξηιακβάλεη ζηε κνλάδα όγθνπ.  
 

 
John Dalton 1766-1844 
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Γλσξίδεηο όηη…… 

 

 Έρνπλ πεη γηα ην άηνκν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έλα από ηα πξώηα αηνκηθά κνληέια 

(κνληέιν Rutherford) 
 

 
R. Feynman 

 

Ππξήλαο 
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R. Feynman  
(βξαβείν Νόκπει 1965) 
 

Αλ ζπλέβαηλε θάπνηα βηβιηθή θαηα-
ζηξνθή, ώζηε λα ραζεί όιε ε επη-
ζηεκνληθή γλώζε θαη λα απνκείλεη 
κόλν κία πξόηαζε γηα λα κεηαβηβα-
ζηεί ζηηο επεξρόκελεο γεληέο, πνηα 
δηαηύπσζε ζα εκπεξηείρε ηηο πεξηζ-
ζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηηο ιηγό-
ηεξεο ιέμεηο; Πηζηεύσ πσο ζα ήηαλ 
ε αηνκηθή ππόζεζε (ή αηνκηθή 
πξαγκαηηθόηεηα ή όπσο αιιηώο 
ζέιεηε λα ηελ νλνκάζεηε), πσο όια 
ηα πξάγκαηα απνηεινύληαη από 
άηνκα, δειαδή κηθξά ζσκαηίδηα 
πνπ θηλνύληαη αδηάθνπα ζην ρώξν 
θαη ηα νπνία έιθνληαη όηαλ ε κεηαμύ 
ηνπο απόζηαζε είλαη κηθξή, ελώ 
απσζνύληαη, όηαλ πξνζπαζνύκε 
λα ηα θέξνπκε πνιύ θνληά ην έλα 
ζην άιιν. Όπσο ζα δείηε, ζε απηή 
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ηελ πξόηαζε θαη κόλν ζπγθεληξώ-
λεηαη ηεξάζηηα πνζόηεηα πιεξνθν-
ξίαο ζρεηηθά κε ηνλ θόζκν, αξθεί λα 
ελεξγνπνηήζνπκε ιίγν ηε ζθέςε θαη 
ηε θαληαζία καο. 

….ηα άηνκα έρνπλ αθηίλα 1 ή 2.10
-8

 

cm. Σν 10
-8

 cm νλνκάδεηαη Αngstrom 

(πξόθεηηαη απιώο γηα έλα αθόκε 
όλνκα). Έηζη, ιέκε όηη ηα άηνκα 
έρνπλ αθηίλα 1 ή 2 Αngstrom. Έλαο 
δηαθνξεηηθόο ηξόπνο γηα λα ζπκά-
ζηε ην κέγεζνο είλαη ν εμήο: αλ έλα 
κήιν κεγεζπλζεί ζηηο δηαζηάζεηο 
ηεο Γεο, ηόηε ηα άηνκά ηνπ ζα έρνπλ 
θαηά πξνζέγγηζε ην κέγεζνο ηνπ 
αξρηθνύ κήινπ.  
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 Kerner 
 

Γελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα, έλα 
ειεθηξόλην κε θαζνξηζκέλε ζέζε 
θαη νξκή. Πξνζδηνξίδεηο ηε κία, 
ράλεηο ηελ άιιε θαη όια απηά ζπκ-
βαίλνπλ ρσξίο θόιπα (…) Όηαλ ηα 
πξάγκαηα γίλνληαη πξαγκαηηθά 
κηθξά, γίλνληαη ηξειά (…). θίμηε 
ινηπόλ ηώξα ηε γξνζηά ζαο, θαη αλ 
ε γξνζηά ζαο έρεη ην κέγεζνο ηνπ 
ππξήλα ελόο αηόκνπ, ηόηε ην άηνκν 
είλαη κεγάιν ζαλ ηνλ θαζεδξηθό λαό 
ηνπ Αγίνπ Παύινπ, θαη αλ ηπραίλεη 
λα είλαη ην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ, 
ηόηε έρεη έλα κνλαδηθό ειεθηξόλην, 
πνπ πεηάεη εδώ θαη εθεί ζαλ πεηα-
ινπδίηζα ζηνλ άδεην λαό, ηε κηα 
ζηνλ ηξνύιν θαη ηελ άιιε θνληά 
ζηελ Αγία Σξάπεδα (…). Κάζε άηνκν 
είλαη έλαο θαζεδξηθόο λαόο (…). 
Έλα ειεθηξόλην δε δηαγξάθεη κηα 
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ηξνρηά, όπσο έλαο πιαλήηεο. 
Μνηάδεη κε πεηαινπδίηζα πνπ ήηαλ 
εδώ πξηλ από κηα ζηηγκή, θεξδίδεη ή 
ράλεη έλα θβάληα ελέξγεηαο  θαη 
πεδάεη, θαη ηε ζηηγκή ηνπ θβαληηθνύ 
πεδήκαηνο κνηάδεη κε δύν πεηαινύ-
δεο, κηα πνπ είλαη εθεί θαη κηα πνπ 
παύεη λα είλαη εθεί. Έλα ειεθηξόλην 
είλαη ζαλ δίδπκα, ην θαζέλα 
κνλαδηθό, έλα κνλαδηθό δίδπκν. 
 
  
 
 
 
 

P. Atkins (θαζεγεηήο ζην 
παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο) 
 

Αλ «ζεθώζεηε» έλα άηνκν, ζα 
εθπιαγείηε από ην βάξνο ηνπ. Θα 
κείλεηε άλαπδνη, όηαλ δηαπηζηώζεηε 
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όηη ε ύπαξμή ηνπ είλαη ζρεδόλ 
αλύπαξθηε, ζαλ ηζηόο αξάρλεο. 
ηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα άηνκν, 
θαηλνκεληθά, είλαη ζρεδόλ ηίπνηε. 
Μόλν έλα ππεξάλζξσπα νμύ θαη 
δηαπεξαζηηθό βιέκκα ζα κπνξνύζε 
λα δεη ηε κηθξνζθνπηθή θνπθίδα 
ζην θέληξν ηνπ ηζηνύ- κηα θνπθίδα 
ζηελ νπνία, παξά ην αζήκαλην 
κέγεζόο ηεο, πεξηιακβάλεηαη ζρε-
δόλ νιόθιεξε ε κάδα ηνπ αηόκνπ. 
Σνύηε ε ζπκπαγήο αιιά κηθξν-
ζθνπηθή θνπθίδα απνηειεί ηνλ 
ππξήλα ηνπ αηόκνπ. Απηό πνπ καο 
ελδηαθέξεη είλαη όηη νη ππξήλεο 
ζπλίζηαληαη από δύν ηύπνπο ζηνη-
ρεησδώλ ζσκαηηδίσλ, ηα πξσηόληα 
θαη ηα λεηξόληα, πνπ ζπλδένληαη 
ηζρπξά κεηαμύ ηνπο (εμαίξεζε 
απνηειεί ην πδξνγόλν, ν ππξήλαο 
ηνπ νπνίνπ ζπλίζηαηαη από έλα 
κόλν πξσηόλην). Οη ππξήλεο 
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επηβηώλνπλ, επεηδή ηα πξσηόληα 
θαη ηα λεηξόληά ηνπο ζπγθνιιώληαη 
ππό ηελ επίδξαζε κηαο εηδηθήο 
δύλακεο πνπ αζθνύλ ην έλα ζην 
άιιν. Δλάληηα ζ’ απηή ηε δύλακε 
δξα ε άπσζε κεηαμύ ησλ νκσλύ-
κσλ θνξηίσλ, ραξαθηεξηζηηθή ησλ 
ζεηηθά θνξηηζκέλσλ πξσηνλίσλ  
πνπ ζπλσζνύληαη κέζα ζηνλ ππξή-
λα. Έλαο ππξήλαο κπνξεί λα επη-
βηώζεη κόλν αλ ππάξρνπλ αξθεηά 
λεηξόληα – ειεθηξηθά νπδέηεξα 
ζσκαηίδηα – πνπ ζπγθξαηνύληαη 
ζηαζεξά κε ηα πξσηόληα, ζαλ 
λαπαγνί επηδώληεο πάλσ ζε κηα 
εύζξαπζηε ζρεδία πνπ θιπδσλί-
δεηαη ζ’ έλα ηξηθπκηζκέλν σθεαλό. 
Έμσ από ηνλ ππξήλα θαηνηθνύλ ηα 
ειεθηξόληα. Δδώ ζπληειείηαη ε 
ρεκηθή δξάζε, θαη εδώ βξίζθνληαη 
νη αηηίεο ησλ δηαθόξσλ νκνηνηήησλ 
κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ. 
[ 
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  Γ. Κνλ θαη Σ. Πνπι 
(Βξαβείν Νόκπει 
Υεκείαο 1998) 

 

Ο Κνλ δηαηύπσζε κηα λέα ζεσξία 
γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξν-
λίσλ, κειεηώληαο πόζα ειεθηξόληα  
θαηά κέζν όξν βξίζθνληαη ζε θάζε 
ζεκείν ηνπ ρώξνπ. Έδεημε όηη δελ 
είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξάθνπκε 
κε εμηζώζεηο ηελ θίλεζε ησλ ειε-
θηξνλίσλ θαη έηζη, απινπνηώληαο 
ηα πξάγκαηα βνήζεζε ηνπο εξεπλε-
ηέο λα θόςνπλ πνιύ δξόκν σο ηνλ 
ηειηθό ζηόρν ηεο δηεξεύλεζεο ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ αηόκσλ. Ο Πνπι 
αμηνπνίεζε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 
ππνινγηζηηθώλ  κεραλώλ, θαηαξηί-
δνληαο έλα πξόγξακκα πνπ βνεζά 
λα δηεηζδύζνπκε αθόκε πεξηζζόηε-
ξν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ απεηξν-
ειάρηζησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ύιεο.   
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 Αλαθεθαιαίσζε 
 

 

1.  Ζ Υεκεία είλαη ε επηζηήκε ηεο 
ύιεο θαη ησλ κεηακνξθώζεώλ ηεο. 

2.  Σν Γηεζλέο ύζηεκα Μνλάδσλ 
(SI) πεξηέρεη 7 ζεκειηώδε κεγέζε κε 
ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο κνλάδεο. 

3.  Μάδα είλαη ην πνζό ηεο ύιεο 
πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα ζώκα. 

4.  Όγθνο είλαη ν ρώξνο πνπ 
θαηαιακβάλεη έλα ζώκα. 

5.  Χο ππθλόηεηα νξίδεηαη ην πειί-
θν ηεο κάδαο πξνο ηνλ αληίζηνηρν 
όγθν ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο πίεζεο 
(γηα ηα αέξηα) θαη ζεξκνθξαζίαο. 

6.  Άηνκν είλαη ην κηθξόηεξν ζσκα-
ηίδην ελόο ζηνηρείνπ πνπ κπνξεί λα 
πάξεη κέξνο ζην ζρεκαηηζκό 
ρεκηθώλ ελώζεσλ. 

7.  Μόξην είλαη ην κηθξόηεξν  
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θνκκάηη κηαο θαζνξηζκέλεο νπζίαο 
πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ειεύζεξν 
θαη λα δηαηεξεί ηηο ηδηόηεηεο ηνπ 
ζώκαηνο από ην νπνίν πξνέξρεηαη. 

8.  Σα ηόληα είλαη ηα θνξηηζκέλα 
άηνκα (κνλναηνκηθά ηόληα) ή ηα 
θνξηηζκέλα ζπγθξνηήκαηα αηόκσλ 
(πνιπαηνκηθά ηόληα). 

9.  Αηνκηθόηεηα ζηνηρείνπ νλνκάδε-
ηαη ν αξηζκόο πνπ δείρλεη από 
πόζα άηνκα απνηειείηαη ην κόξην 
ελόο ζηνηρείνπ. 

10.  Αηνκηθόο αξηζκόο (Ε) είλαη ν 
αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ 
ππξήλα ηνπ αηόκνπ ελόο ζηνηρείνπ. 

11.  Μαδηθόο αξηζκόο (Α) είλαη ν 
αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ 
λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ελόο 
αηόκνπ. 

12.  Ηζόηνπα νλνκάδνληαη ηα άηνκα 
πνπ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αιιά  
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δηαθνξεηηθό καδηθό αξηζκό. 

13.  Ζ ύιε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, βξίζθεηαη 
ζε ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο, ηε 
ζηεξεά, ηελ πγξή θαη ηελ αέξηα. 

14.  Ηδηόηεηεο είλαη ηα ραξαθηεξηζηη-
θά γλσξίζκαηα ησλ δηαθόξσλ 
νπζηώλ θαη δηαθξίλνληαη ζε θπζηθέο 
θαη ρεκηθέο. 

15.  Φαηλόκελα νλνκάδνληαη νη 
κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη ηα 
ζώκαηα θαη δηαθξίλνληαη ζε θπζηθά 
θαη ρεκηθά. 

16.  Όια ηα ζώκαηα πνπ καο πεξη-
βάιινπλ δηαθξίλνληαη ζε θαζαξέο 
νπζίεο θαη ζε κίγκαηα.  Οη θαζαξέο 
νπζίεο ή θαζνξηζκέλα ζώκαηα 
δηαθξίλνληαη ζε ζηνηρεία θαη 
ρεκηθέο ελώζεηο, θαη ηα κίγκαηα 
δηαθξίλνληαη ζε νκνγελή θαη 
εηεξνγελή. 
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17.  ηνηρείν νλνκάδεηαη ε νπζία 
πνπ απνηειείηαη από έλα είδνο 
αηόκσλ, δειαδή από άηνκα πνπ 
έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθό αξηζκό. 

18.  Γηάιπκα είλαη ην νκνγελέο 
κίγκα δύν ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηα-
ηηθώλ. Σν δηάιπκα απνηειείηαη από 
ην δηαιύηε θαη ηε δηαιπκέλε νπζία 
(κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξεο από 
κία). 

19.  Γηαιπηόηεηα είλαη ε πεξηεθηη-
θόηεηα ελόο θνξεζκέλνπ δηαιύκα-
ηνο. Κνξεζκέλν είλαη ην δηάιπκα ην 
νπνίν πεξηέρεη ηε κέγηζηε πνζό-
ηεηα ηεο νπζίαο πνπ κπνξεί λα 
δηαιπζεί ζην ζπγθεθξηκέλν δηαιύηε 
θαη ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο. 

20. Ζ δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο 
εμαξηάηαη από ηε θύζε ηνπ δηαιύηε, 
ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε (γηα 
αέξηα δηαιπκέλε νπζία). 
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Λέμεηο Κιεηδηά 
 

 

κάδα θπζηθό 
θαηλόκελν 

όγθνο ρεκηθό 
θαηλόκελν 

ππθλόηεηα θαζαξή 
νπζία 

άηνκν νκνγελέο 
κίγκα 

κόξην εηεξνγελέο 
κείγκα 

ηόλ ζηνηρείν 

αηνκηθόηεηα ρεκηθή 
έλσζε 

αηνκηθόο αξηζκόο δηάιπκα 

καδηθόο αξηζκόο δηαιύηεο 
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ηζόηνπα δηαιπκέλε 
νπζία 

ζηεξεά 
θαηάζηαζε 

πεξηεθηηθόηε-
ηα δηαιύκαηνο 

πγξή  
θαηάζηαζε 

δηαιπηόηεηα 

αέξηα  
θαηάζηαζε 

θνξεζκέλν 
δηάιπκα 

θπζηθέο  
ηδηόηεηεο 

επδηάιπηε 
νπζία 

ρεκηθέο  
ηδηόηεηεο 

δπζδηάιπηε 
νπζία 
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Δξσηήζεηο – Αζθήζεηο – 
Πξνβιήκαηα  
 

 
Δξσηήζεηο Δπαλάιεςεο 
 

1.  Να νλνκάζεηε ηα βαζηθά ζεκε-
ιηώδε κεγέζε πνπ ελδηαθέξνπλ ηε 
Υεκεία. Να δώζεηε ηηο κνλάδεο ζην 
ζύζηεκα SI γηα ηα παξαθάησ κεγέ-
ζε: α) κήθνο, β) όγθνο, γ) κάδα, δ) 
ρξόλνο, ε) ππθλόηεηα, ζη) ελέξγεηα, 
δ) ζεξκνθξαζία, ε) εκβαδόλ 
επηθαλείαο. 

2.  Να νξίζεηε θαη λα ζπκβνιίζεηε 
ηα ζεκειηώδε ππναηνκηθά ζσκα-
ηίδηα, αλαθέξνληαο όηη γλσξίδεηε 
ζρεηηθά κε ην ειεθηξηθό θνξηίν θαη 
ηε κάδα ηνπο . 

3.  α) Πώο ζπκβνιίδεηαη έλα άηνκν; 
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β) Πώο νξίδεηαη ν αηνκηθόο αξηζκόο 
ελόο ζηνηρείνπ θαη πώο ν καδηθόο 
αξηζκόο ελόο αηόκνπ; 

4.  Πνηα ζηνηρεία ιέγνληαη κνλναην-
κηθά; Αλαθέξεηε κεξηθά από απηά. 

5.  Πνηα είλαη ηα νλόκαηα θαη ηα 
ζύκβνια ησλ δηαηνκηθώλ ζηνηρείσλ; 

6.  Ση πιεξνθνξίεο κάο δίλεη ην 

 ζύκβνιν    C; 

7.  ε ηη δηαθέξεη ην κόξην ελόο ζηνη-
ρείνπ από ην κόξην κηαο ρεκηθήο 
έλσζεο; 

8.  Πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ζσκάησλ ζηηο ηξεηο θπζηθέο 
θαηαζηάζεηο θαη πώο εμεγείηαη; 

9.  Πώο νλνκάδνληαη νη κεηαβνιέο 
ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζσ-
κάησλ θαη νη αληίζηνηρεο ζεξκν-
θξαζίεο ζηηο νπνίεο πξαγκαην-
πνηνύληαη; 

14 

6 
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10.  Πώο νξίδνληαη ηα θπζηθά θαη 
πώο ηα ρεκηθά θαηλόκελα; ε ηη 
δηαθέξνπλ; 

11.  Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα 
νκνγελνύο κίγκαηνο θαη έλα 
παξάδεηγκα εηεξνγελνύο κίγκαηνο. 

12.  Να δώζεηε από δύν παξαδείγ-
καηα ζηνηρείσλ θαη ρεκηθώλ ελώ-
ζεσλ. Πνύ δηαθέξνπλ ηα ζηνηρεία 
από ηηο ρεκηθέο ελώζεηο; 

13.  Να δώζεηε ηα νλόκαηα ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ παξηζηάλνληαη από 
ηα ρεκηθά ζύκβνια: Li, K, Cl, P, N, 
S, Ba, Br, Fe, Al, U, Mg, Si. 

14.  Να δώζεηε ηα ρεκηθά ζύκβνια 
ησλ ζηνηρείσλ : λάηξην, ξνπβίδην, 
θζόξην, νμπγόλν, πδξνγόλν, αζβέ-
ζηην, καγγάλην, ήιην, άλζξαθαο, 
κόιπβδνο. 

15.  Ση νλνκάδεηαη δηάιπκα θαη πώο 
νλνκάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ; 
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 Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα 
πγξνύ θαη έλα παξάδεηγκα αέξηνπ 
δηαιύκαηνο. 

16.  Ση ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη έλα 
δηάιπκα είλαη: α. αξαηό, β. ππθλό. 

17.  Ση νλνκάδεηαη δηαιύηεο; Να 
αλαθέξεηε κεξηθνύο πγξνύο 
δηαιύηεο. Πνηνο είλαη ν 
ζπλεζέζηεξνο από απηνύο; 

18.  Από ηη θαη πώο εμαξηάηαη ε 
δηαιπηόηεηα κηαο ζηεξεήο θαη κηαο 
αέξηαο νπζίαο ζην λεξό; 
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Αζθήζεηο - Πξνβιήκαηα 
 

Μεηξήζεηο - Μνλάδεο - 
Γλσξίζκαηα ηεο Ύιεο 
 

19.  Πνηεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνύλ 
ζπλήζσο νη ρεκηθνί γηα ηελ ππθλό-
ηεηα ησλ: α) ζηεξενύ, β) πγξνύ θαη 
γ) αεξίνπ ζώκαηνο; Να εμεγήζεηε 
ηε δηαθνξά. 
 

20.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 

α. Ζ κάδα ελόο ζώκαηνο είλαη 
……………....... 
β. Ο όγθνο ελόο ζώκαηνο είλαη 
..………………. 
γ. Ζ ππθλόηεηα ελόο ζώκαηνο είλαη 
.......……..……. 
 

21.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 
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α. Ζ κάδα ελόο ζώκαηνο ππνινγί-
δεηαη πεηξακαηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ 
..…......... 
β.  Ο όγθνο ελόο πγξνύ ππνινγίδε-
ηαη πεηξακαηηθά κε ηε βνήζεηα  

Η. ηεο …………, ΗΗ. ηνπ  ν…………   
θ………… 

 

22.  Γηαζέηεηε δπγό αθξηβείαο, νγθν-
κεηξηθό θύιηλδξν, λεξό, ππνδεθά-
κεηξν θαη έλα κηθξό θύβν θαζαξνύ 
ζηδήξνπ. Να πεξηγξάςεηε δύν ηξό-
πνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα 
ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ ζηδεξέ-
ληνπ θύβνπ θαη θαηόπηλ ηελ ππθλό-
ηεηά ηνπ. Πνηνο από ηνπο δύν ηξό-
πνπο πηζηεύεηε όηη είλαη πην αθξη-
βήο γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο; 
 

23.  Αλ ε ππθλόηεηα ελόο ζώκαηνο 

εθθξάδεηαη ζην SI ζε g/cm
3
 κε ηη 
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πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί ε ηηκή 

απηή, ώζηε λα κεηαηξαπεί ζε kg/m
3
; 

 

24.  Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή 
απάληεζε: 

Γηα λα κεηξήζνπκε ηνλ όγθν κηαο 
πνιύ κηθξήο πνζόηεηαο ελόο 
πγξνύ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

α. ειεθηξνληθό δπγό 
β. θαξκαθεπηηθό δπγό 
γ. ππθλόκεηξν 
δ. ζηθώλην 
ε. πνηήξη δέζεσο 
ζη. νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. 
 

25.  Πνηα όξγαλα ζα ρξεζηκνπνηνύ-
ζαηε γηα λα κεηξήζεηε: 

α. ην κήθνο κηαο ξάβδνπ 
β. ηε κάδα κηαο πνζόηεηαο δάραξεο 
γ. ηνλ όγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο 
θνπηηνύ αλαςπθηηθνύ 
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δ. ην ρξόλν ζηνλ νπνίν έλαο 
δξνκέαο δηαλύεη 200 m 
ε. ηελ πίεζε ζ’ έλα ειαζηηθό 
απηνθηλήηνπ. 
 

26.  Ση είδνπο πνζόηεηα (γηα παξά-
δεηγκα, κήθνο, ππθλόηεηα θ.ι.π.), 
δείρλνπλ νη πην θάησ κεηξήζεηο; 

α. 8 ns δ. 412 km
2 

δ. 27 
ν
C 

β. 3,4 kg/L ε. 500 Κ ε. 410 mg 

γ. 4,2 nm ζη. 3 mm
3 

 
 

27.  Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζύκβνια 
κε ηνπο ζσζηνύο αξηζκνύο θαη 
κνλάδεο: 

α. l 1. 5 mol 

β. T 2. 7,8 g/cm
3
 

γ. n 3. 298 Κ 

δ. m 4. 2 m 

ε. V 5. 4 L 
ζη. ξ 6. 10 kg 
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28.  Έλα πγξό βξέζεθε κε ηε 
βνήζεηα ηνπ δπγνύ όηη έρεη κάδα     
22 g θαη κε ηε βνήζεηα  νγθνκεηξη-
θνύ θπιίλδξνπ όηη έρεη όγθν 20 mL. 
Ζ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ είλαη: 

α. 4,4 g/mL 
β. 1,1 g/mL 
γ. 2 g/mL 

 Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε 
δίλνληαο θάπνηα εμήγεζε. 
 

29.  To άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ έρεη 
αθηίλα ίζε κε 0,12 nm. Τπνζέηνληαο 
όηη έρεη ζθαηξηθό ζρήκα, ν όγθνο 

ηνπ ζε m
3
 είλαη: 

α. 8,0  10
-10

 

β. 4,5  10
20

 

γ. 7,2  10
-30

 

δ. 0,2 m
3
 

Vζθαίξαο=4/3·π·R
3 
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30.  Πνηεο από ηηο πην θάησ πξνηά-
ζεηο είλαη ζσζηέο () θαη πνηεο είλαη 
ιαλζαζκέλεο(Λ); 

α. ην 1 g έρεη όγθν 1 mL 
β. ην 1 nm είλαη 10 Α 
γ. ε κέηξεζε ηεο κάδαο γίλεηαη κε 
ηελ πξνρνΐδα 

δ. ην 1 cm
3
 ζηδήξνπ έρεη ίδηα κάδα 

κε 1 cm
3
 αξγηιίνπ 

ε. ε ππθλόηεηα ηνπ νμπγόλνπ 
εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία. 
 

31.  Μηα ζθαίξα από αινπκίλην έρεη 
κάδα m θαη όγθν V θαη ζην 
εζσηεξηθό ηεο  κία θνηιόηεηα όγθνπ 
V΄. Ζ ππθλόηεηα ηνπ αινπκηλίνπ 
δίλεηαη από ηε ζρέζε:  
 

 α. ξ =      ,  β. ξ = m  V,  γ. ξ =           
 
δ. ξ =                    
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*32.  Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ αηκν-
ζθαηξηθνύ αέξα ζε ζπλήζε πίεζε 

θαη ζηνπο 25 ºC είλαη 1,19 g/dm
3
, 

πόζν δπγίδεη ν αέξαο πνπ γεκίδεη 
έλα δσκάηην δηαζηάζεσλ 8,5 m, 
13,5 m θαη 2,8 m; 

382,35 kg 
 

33.  Ο πδξάξγπξνο έρεη ππθλόηεηα 

ξ = 13,594 g/mL ζηνπο 25 ºC. Έλαο 

θπιηλδξηθόο ζσιήλαο δηακέηξνπ 
8,00 mm γεκίδεη κε Hg κέρξηο ύςνπο 
78,3 cm. Πνηα είλαη ε κάδα ηνπ 
πδξαξγύξνπ ζην ζσιήλα ζηε 
ζεξκνθξαζία απηή;  

Vθπι=πR
2
h 

 

534,76 g 
 

34.  Σν «όξην επηθπιαθήο» γηα ηελ 
πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ηεο Αζήλαο 
ζε δηνμείδην ηνπ αδώηνπ ζύκθσλα 
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κε ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ΠΔΡΠΑ 

είλαη 200 κg/cm
3
. Να εθθξά-ζεηε 

ηελ πεξηεθηηθόηεηα απηή ζε g/m
3
, 

g/dm
3
, mg/dm

3
 (ή ppm) θαη g/cm

3
. 

200 g/m
3
 – 0,2 g/dm

3
 –  

200 mg/dm
3
 – 210

-4
 g/cm

3
  

 

35.  Οη αλάγθεο ζε λεξό ησλ θαηνί-
θσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο 

είλαη πεξίπνπ 300 εθαηνκκύξηα m
3
 

εηεζίσο (365 εκέξεο). Αλ νη θάηνη-

θνη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ είλαη 4  10
6
, 

πόζα L λεξνύ αληηζηνηρνύλ αλά 
θάηνηθν εκεξεζίσο;  

205,5 L 
 

36.  Ζ κέζε αθηίλα ηεο γεο είλαη 
6.340 km θαη ε κάδα ηεο είλαη      

6,59  10
21

 ηόλνη. Πνηα είλαη ε κέζε 

ππθλόηεηά ηεο;  
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Vζθαίξαο=4/3πR3 
 

6,16 g/cm
3
 ή 

6,16 ton/m
3
 

 

Δνκηθά ζσκαηίδηα ύιεο  
(Άηνκα – Μόξηα – Θόληα) 
Δνκή Αηόκνπ 
Αηνκηθόο αξηζκόο –  
Μαδηθόο αξηζκόο – Θζόηνπα 
 

37.  Με δεδνκέλν όηη ην ριώξην 
βξίζθεηαη ζηε θύζε κε ηε κνξθή  

κίγκαηνο ησλ δύν ηζνηόπσλ    Cl  

θαη     Cl, ελώ ην πδξνγόλν κε ηε  

κνξθή ηξηώλ ηζνηόπσλ  

   H,   H,    C, λα εμεηάζεηε πόζα 

 είδε κνξίσλ Ζ2, πόζα είδε κνξίσλ 

Cl2 θαη πόζα είδε κνξίσλ HCl 

ππάξρνπλ. 

35 

17 

 

37 

17 

 1 

1 

 

2 

1 

 

3 

1 
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38.  Δίλαη ζσζηό λα πνύκε όηη δνκη-
θέο κνλάδεο όισλ ησλ ρεκηθώλ ελώ-
ζεσλ είλαη ηα κόξηα ή όρη θαη γηαηί; 
 

39.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 
πξνηάζεηο: 
α. Άηνκν είλαη…......... 
β. Μόξην είλαη…........ 
γ. Ηόλ είλαη…........... 
δ. Αηνκηθόο αξηζκόο ελόο…............ 
ε. Μαδηθόο αξηζκόο ελόο….............. 
ζη. Ηζόηνπα νλνκάδνληαη ηα άηνκα 
ηα νπνία…............ 
 

40.  Σν κηθξόηεξν ζσκαηίδην ύιεο 
πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε ειεύζε-
ξε θαηάζηαζε θαη λα δηαηεξεί ηηο 
ηδηόηεηεο ηεο νπζίαο ζηελ νπνία 
αλήθεη είλαη: 

α. ην άηνκν β. ην κόξην 
γ. ην ηόλ δ. ην ειεθηξόλην  
ε. ην πξσηόλην 
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41.  Να ζπλδπάζεηε ηνπο αξηζκνύο 
κε ηα αληίζηνηρα γξάκκαηα: 

Υεκηθό ζηνηρείν Αηνκηθόηεηα 

1. πδξνγόλν α. 1 

2. ήιην β. 2 

3. όδνλ γ. 3 

4. αηκόο ζηδήξνπ δ. 4 

5. θσζθόξνο 
ε. πεξηζζόηεξν 

από κία 

6. ζείν  

7. ριώξην  
 

42.  Να ραξαθηεξίζεηε κε  ηηο πα-
ξαθάησ πξνηάζεηο αλ είλαη ζσζηέο 
θαη κε Λ αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α. H αηνκηθόηεηα ηνπ CO2 είλαη 3. 

β. H αηνκηθόηεηα ηνπ   Cείλαη 17. 

γ. H αηνκηθόηεηα ηνπ Ρ είλαη 4. 

35 

17 
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δ. H αηνκηθόηεηα ηνπ Ο είλαη 8. 
Ση εθθξάδεη ν αξηζκόο πνπ δίλεηαη 
ζην ηέινο θάζε ιαλζαζκέλεο 
πξόηαζεο; 
 

43.  Σν αληόλ ηνπ ρισξίνπ πεξηέρεη 
18 ειεθηξόληα θαη 20 λεηξόληα. Ο 
καδηθόο ηνπ αξηζκόο ζα είλαη: 

α. 20      β. 37      γ. 38       δ. 35 
 

44.  Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληε-
ζε ζηελ έθθξαζε: «Ζ ηαπηόηεηα 
ελόο αηόκνπ είλαη…» 

α. ν καδηθόο ηνπ αξηζκόο 
β. ν αξηζκόο ησλ λεηξνλίσλ ηνπ 
ππξήλα 
γ. ν αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 
έρεη 
δ. ν αηνκηθόο αξηζκόο 
ε. ε αηνκηθόηεηά ηνπ. 
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45.  Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή από ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο: «Ο αηνκηθόο 
αξηζκόο εθθξάδεη…» 

α. ην ειεθηξηθό θνξηίν ηνπ ππξήλα 
β. ηνλ αξηζκό ησλ λεηξνλίσλ ηνπ 
ππξήλα 
γ. ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξνλίσλ 
ελόο κνλναηνκηθνύ ηόληνο 
δ. ηνλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ 
ππξήλα θάζε αηόκνπ ελόο ζηνηρείνπ 
ε. ηνλ αξηζκό ησλ λνπθιενλίσλ 
ζηνλ ππξήλα ελόο αηόκνπ. 
 

46.  Έλα κνλναηνκηθό ηόλ κε ζεηηθό 
θνξηίν +2 πξνθύπηεη από έλα 
άηνκν όηαλ… 

α. απνβάιιεη δύν ειεθηξόληα 
β. πξνζιάβεη δύν ειεθηξόληα 
γ. πξνζιάβεη δύν πξσηόληα 
δ. απνβάιιεη δύν λεηξόληα 
ε. πξνζιάβεη δύν λεηξόληα. 
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47.  Πόζα πξσηόληα, λεηξόληα θαη 
ειεθηξόληα πεξηέρεη θαζέλα από ηα 
επόκελα άηνκα: 
 

     AL,    N ,     U ,    Fe ,       Pb,    

 

*48.  Πόζα πξσηόληα, λεηξόληα θαη 
ειεθηξόληα πεξηέρεη θαζέλα από ηα 
επόκελα ηόληα: 

       Al
3+

  ,     K
+
 ,     Cl

-
,      S

2-
 

 

49.  Ο καδηθόο αξηζκόο ζηνηρείνπ Υ 
είλαη 39. Αλ δίλεηαη όηη ν αξηζκόο 
ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ηνπ 
είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα από ηνλ 
αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ, λα βξείηε 
ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ ζηνηρείνπ. 
 

50.  Σν ξνπβίδην (Rb) έρεη αηνκηθό 
αξηζκό 37. Να βξείηε ηνλ καδηθό 
αξηζκό εθείλνπ ηνπ ηζνηόπνπ ηνπ 
ξνπβηδίνπ, ζηνλ ππξήλα ηνπ  

27 

13 

 

14 

7 

 

235 

92 

 

56 

26 

 

207 

82 

 

27 

13 

 

39 

19 

 

35 

17 

 

32 

16 
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νπνίνπ πεξηέρνληαη 9 λεηξόληα 
πεξηζζόηεξα από ηα πξσηόληα. 
 

51.  Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηνπο 
αξηζκνύο ειεθηξνλίσλ, πξσηνλίσλ 
θαη λεηξνλίσλ ζε άηνκα ή ηόληα 
ελόο αξηζκνύ ζηνηρείσλ. Να 
απαληήζεηε ζηα: 

α. Πνηα από ηα παξαθάησ είλαη 
νπδέηεξα; 
β. Πνηα είλαη θνξηηζκέλα ζεηηθά; 
γ. Πνηα είλαη θνξηηζκέλα αξλεηηθά; 
 

Άηοκο ή ηόλ Α Β Γ Γ Δ Ε 

Αρηζκός e 5 10 28 36 5 9 

Αρηζκός p 5 7 30 35 5 9 

Αρηζκός n 5 7 36 46 6 10 
 
 

52.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθά-
ησ πίλαθα:
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ηνηρείν 
ύκβν

-ιν 
Ζ Α e

-
 p n 

Κάιην  19 39    
Ηώδην   127 53   

Τδξάξγπ
-ξνο 

 
80    122 

Βηζκνύ-
ζην 

 
 209  83  

Ηόλ 
αβεζηίνπ 

 
 40 18   

Ηόλ 
ρισξίνπ 

 
 37 18   

Νέν  10 20    
 

*53.  Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ πίλαθα 
1.4 (ζει. 64) γηα ηε κάδα ηνπ πξσην-
λίνπ θαη δερόκελνη όηη ε δηάκεηξόο 

ηνπ είλαη 1  10
-15

 m, λα ππνινγίζεηε 

ηελ ππθλόηεηα ελόο πξσηνλίνπ ζε 

g/cm
3
. 

 

3,210
15

 g/cm
3
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54.  Σν δεπηέξην θαη ην ηξίηην είλαη ηα 
νλόκαηα πνπ δόζεθαλ ζηα ηζόηνπα 
ηνπ πδξνγόλνπ πνπ έρνπλ αληηζηνί-
ρσο έλα  θαη δύν λεηξόληα ζηνλ 
ππξήλα ηνπο. 

α. Να γξάςεηε ην πιήξεο ρεκηθό 
ζύκβνιν γηα ην δεπηέξην θαη ην  
ηξίηην. 
β. Να πεξηγξάςεηε ηηο νκνηόηεηεο 
θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ελόο 
αηόκνπ δεπηεξίνπ θαη ελόο αηόκνπ 
ηξηηίνπ. 
 

Ιαηαζηάζεηο ηεο Ύιεο 
Θδηόηεηεο ηεο Ύιεο 
Φπζηθά θαη Χεκηθά Φαηλόκελα 
 

55.  Να αλαθέξεηε έλα θπζηθό θαη 
έλα ρεκηθό θαηλόκελν πνπ παξα-
ηεξήζαηε θαηά ηε δηαδξνκή ζαο 
από ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη λα 
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εμεγήζεηε γηαηί ην θαηλόκελν απηό 
είλαη θπζηθό ή ρεκηθό. 
 

56.  Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
νξηζκέλσλ ρεκηθώλ θαηλνκέλσλ 
ειαηηώλεηαη ε εζσηεξηθή ελέξγεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 
εθδειώλεηαη απηό, κε απνηέιεζκα 
λα ειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα. Να 
πεξηγξάςεηε δύν πεξηπηώζεηο 
ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαηά ηηο 
νπνίεο γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο 
ελέξγεηαο απηήο. 
 

57.  Να δώζεηε από κία θπζηθή 
ηδηόηεηα, π.ρ. θπζηθή θαηάζηαζε, 
ζεκείν ηήμεο, ππθλόηεηα, ειεθηξηθή 
αγσγηκόηεηα, γηα θάζε κία από ηηο 
παξαθάησ νπζίεο: 

α. λεξό, β. δάραξε, γ. πδξάξγπξνο, 
δ. ραιθόο, ε. νμπγόλν,  
ζη. ρισξηνύρν λάηξην, δ. Υξπζόο. 
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58.  Ση κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε θάζε ρεκηθνύ 
θαηλνκέλνπ; 
α. ….…………………………… 
β. ...…………………………….. 
γ. ……………………………….. 
 

59.  Να ραξαθηεξίζεηε ηα παξαθά-
ησ θαηλόκελα σο θπζηθά ή ρεκηθά: 
α. ε θαύζε ηνπ άλζξαθα 
β. ην ζάπηζκα ελόο κήινπ 
γ. ην ζηέγλσκα ηεο κπνγηάο ιόγσ 
εμάηκηζεο ηνπ δηαιύηε 
δ. ε εμαέξσζε ηνπ λεξνύ 

ε. ε αληίδξαζε κεηαμύ ηνπ    C  θαη  

ηνπ     O πξνο ζρεκαηηζκό CO2. 

 
60.  Πνην από ηα παξαθάησ 
θαηλόκελα είλαη ρεκηθό;  
α. ε δηάιπζε ηνπ αιαηηνύ ζην λεξό 
β. ε εμάηκηζε ηνπ νηλνπλεύκαηνο 

16  

8 

 

12 

6 
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γ. ε εμάρλσζε ηνπ ησδίνπ 
δ. ην μίληζκα ζην γάια. 
 

61.  Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε 
θπζηθνύ θαηλνκέλνπ κεηαβάιιεηαη 
α. ε ζύζηαζε ησλ ζσκάησλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηό 
β. ε ζπλνιηθή κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο 
γ. κία ηνπιάρηζηνλ από ηηο κνξθέο 
ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
δ. νη ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ πνπ 
κεηέρνπλ ζ’ απηό. 
 

62.  Να βξείηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

Όηαλ ην νηλόπλεπκα (C2H5OH) 

εμαηκίδεηαη,  

α. δεκηνπξγνύληαη λέα κόξηα 
β. δηαζπώληαη ηα άηνκα ηνπ 
νμπγόλνπ 
γ. ηα κόξηα παξακέλνπλ 
ακεηάβιεηα 
δ. ηα κόξηα θηλνύληαη ιηγόηεξν από 
πξηλ 
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ε. ην κόξην δηαζπάηαη ζηα 
ζπζηαηηθά ηνπ. 
 

63.  Να βξείηε ηε ζσζηή απάληεζε: 
Σα κόξηα ηνπ λεξνύ θηλνύληαη πην 
γξήγνξα: 
α. ζηε ζηεξεά θαηάζηαζε (πάγνο) 
β. ζηελ αέξηα θαηάζηαζε (πδξαηκνί) 
γ. ζηελ πγξή θαηάζηαζε 
δ. ην ίδην ζ’ όιεο ηηο θαηαζηάζεηο. 
 

64.  Να κεηαηξέςεηε ηηο πην θάησ 
ζεξκνθξαζίεο ζε Κ. 

α. 113 
o
C, ην ζεκείν ηήμεο ηνπ ζείνπ 

β. 37 
o
C, ε θαλνληθή ζεξκνθξαζία 

ηνπ ζώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ 

γ. 357 
o
C, ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ 

πδξαξγύξνπ 
 

65. Να κεηαηξέςεηε ηηο πην θάησ 
ζεξκνθξαζίεο ζε βαζκνύο Κειζίνπ: 
α. 77 Κ, ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ 
πγξνύ αδώηνπ 
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β. 4,2 Κ, ην ζεκείν βξαζκνύ ηνπ 
πγξνύ ειίνπ 
γ. 601 Κ, ην ζεκείν ηήμεο ηνπ 
κνιύβδνπ 
 

66.  ηελ πνξεία ηεο πξνζπάζεηαο 
γηα ην ραξαθηεξηζκό κηαο νπζίαο, 
έλαο ρεκηθόο θάλεη ηηο αθόινπζεο 
παξαηεξήζεηο: 
 Ζ νπζία είλαη έλα αξγπξόιεπθν 
γπαιηζηεξό κέηαιιν. 

 Σήθεηαη ζηνπο 649 
o
C θαη βξάδεη 

ζηνπο 1105 
o
C. 

 Ζ ππθλόηεηά ηεο ζηνπο 20 
o
C 

είλαη 1,738 g/cm
3
. 

 Ζ νπζία θαίγεηαη ζηνλ αέξα παξά-
γνληαο έλα έληνλν άζπξν θσο. 
 Αληηδξά κε ην ριώξην δίλνληαο 
έλα εύζξαπζην άζπξν ζηεξεό. 
 Ζ νπζία κπνξεί λα δηακεξηζζεί ζε 
πνιύ ιεπηά θύιια. 
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• Δίλαη θαιόο αγσγόο ηνπ 
ειεθηξηζκνύ. 
•  Πνηα από ηα πην πάλσ 
ραξαθηεξηζηηθά είλαη θπζηθέο θαη 
πνηα ρεκηθέο ηδηόηεηεο; 
 

67.  Να δηαβάζεηε ηελ αθόινπζε 
πεξηγξαθή ηνπ ζηνηρείνπ βξσκίνπ 

(Br2) θαη δείμηε πνηεο είλαη θπζηθέο 

θαη πνηεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο. 
 Σν βξώκην είλαη έλα 
θαζηαλέξπζξν πγξό. 

 Βξάδεη ζηνπο 58,9 
o
C θαη πήδεη 

ζηνπο  -7,2 
o
C. 

 Ζ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ ζηνπο 

20
o
C είλαη 3,12 g/mL. 

 Σν πγξό βξώκην εύθνια 
δηαβξώλεη ηα κέηαιια. 
 Αληηδξά ηαρύηαηα κε ην αξγίιην 
δίλνληαο βξσκηνύρν αξγίιην.  
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68.  Να ζπκπιεξώζεηε ζσζηά ηελ 
ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα. 
 

ΟΥΣΗΑ 
ζ. η. / 

o
C 

ζ. β. 

/ 
o
C 

Φσζηθή 
θαηάζηα-
ζε ζηοσς 

25 
o
C 

Αζβέζηην 850 1487  
Ππξίηην 1410 2970  

Φεπδάξγπ-
ξνο 

420 907  

Νεξό 0 100  
Βελδόιην 5,5 80,1  
Ομηθό νμύ 16,6 118  
Βξώκην - 7,2 58,9  
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Ταμηλόκεζε ηεο Ύιεο 
Δηαιύκαηα – Δηαιπηόηεηα 
 
69.  Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή 
απάληεζε: 
Σν αιαηόλεξν είλαη κίγκα, δηόηη 
α. έρεη κάδα ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ 
καδώλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 
β. κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηα 
ζπζηαηηθά ηνπ κε εμάηκηζε ηνπ 
λεξνύ 
γ. έρεη ππθλόηεηα κεγαιύηεξε ηνπ 
λεξνύ 
δ. βξίζθεηαη ζε πγξή θπζηθή 
θαηάζηαζε, όπσο ην λεξό. 
 

70.  ε πνηεο από ηηο παξαθάησ 
πεξηπηώζεηο δε ζα ζρεκαηηζζεί 
κίγκα; 
α. θαηά ηελ πξνζζήθε δάραξεο ζην 
λεξό 
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β. θαηά ηελ πξνζζήθε λεξνύ ζε 
ιάδη 
γ. θαηά ηελ αλάκεημε δεζηνύ κε 
θξύν λεξό 
δ. θαηά ην επηθαλεηαθό ζθνύξηαζκα 
ηνπ ζηδήξνπ 
ε. θαηά ηε λνζεία ηεο βελδίλεο κε 
λεξό. 
 

71.  Πνηα από ηηο παξαθάησ 
ηδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
νκνγελή κίγκαηα δελ ηζρύεη; 
α. Έρνπλ  κεηαβιεηή ππθλόηεηα, 
πνπ εμαξηάηαη από ηελ αλαινγία κε 
ηελ νπνία αλακίρηεθαλ ηα 
ζπζηαηηθά ηνπο. 
β. Έρνπλ ίδηα ππθλόηεηα ζε όια ηα 
ζεκεία ηεο κάδαο ηνπο. 
γ. Ζ ππθλόηεηά ηνπο ηζνύηαη κε ην 
άζξνηζκα ησλ ππθλνηήησλ ησλ 
ζπζηαηηθώλ ηνπο. 
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72.  Να γξάςεηε πνηεο από ηηο παξα-
θάησ ηδηόηεηεο αλαθέξνληαη ζηα κίγ-
καηα θαη πνηεο ζηηο ρεκηθέο ελώζεηο: 
α. Έρνπλ θαζνξηζκέλε ζύζηαζε. 
β. Γηαηεξνύλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ 
ζπζηαηηθώλ ηνπο. 
γ. Μπνξεί λα απνηεινύληαη από 
πνιιέο θάζεηο. 
δ. Μπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε 
απινύζηεξα ζώκαηα κε θπζηθέο 
κεζόδνπο. 
 

73.  Να αλαπηύμεηε ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ δηαθνξέο κεηαμύ 
κηγκάησλ θαη ρεκηθώλ ελώζεσλ. 
 

74.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο: 
α. Καζαξή νπζία είλαη….……… 
β. Μίγκα είλαη………….. 
γ. Οκνγελέο κίγκα είλαη………..…. 
δ. Δηεξνγελέο κίγκα είλαη…………….. 
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ε. ηνηρείν είλαη……………. 
ζη. Υεκηθή έλσζε είλαη…………… 
 

75.  Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ 
πιηθά ζα ζηνηρεία, ρεκηθέο ελώζεηο 
θαη κίγκαηα: 
α. λεξό,   β. ζίδεξνο,   γ. κπίξα, 
δ. δάραξε,   ε. θξαζί,   ζη. αηζάιη,   
δ. ζείν,   ε. γάια,  ζ. αέξαο,    
η. ζεηηθό νμύ. 
 

76.  Με ηνλ όξν θαζαξή νπζία, 
ελλννύκε: 
α. έλα ρεκηθό ζηνηρείν, 
β. κία ρεκηθή έλσζε, 
γ. θάζε νκνγελέο θνκκάηη ύιεο πνπ 
έρεη κία θαζνξηζκέλε, ζηαζεξή 
ζύζηαζε θαη έλα ραξαθηεξηζηηθό 
θαη απνθιεηζηηθό ζύλνιν ρεκηθώλ 
θαη θπζηθώλ ηδηνηήησλ, 
δ. θάζε νξγαληθή έλσζε, 
Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
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77.  Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο είλαη: 
α. έλα κίγκα 
β. έλα νκνγελέο κίγκα 
γ. έλα δηάιπκα 
δ. έλα δηάιπκα νμπγόλνπ ζε άδσην 
ε. όια ηα παξαπάλσ 
Να δηαιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

78.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο: 
α. Γηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο νλνκά-
δεηαη………………… 
β. Ζ δηαιπηόηεηα κηαο νπζίαο 
εμαξηάηαη από: 
Η. ηε…………………   ηνπ 
…………………… 
ΗΗ. ηε ………………… 
ΗΗΗ. ηελ ……………….… 
IV. Έλα δηάιπκα ιέγεηαη αθόξεζην 
………………… 
V. Έλα δηάιπκα ιέγεηαη θνξεζκέλν 
………………… 
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79.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ 
πξνηάζεηο: 

α. Γηάιπκα δάραξεο 10% w/w 

ζεκαίλεη όηη………………. 

β. Γηάιπκα ησδηνύρνπ θαιίνπ 4% 

w/v ζεκαίλεη όηη………….. 

γ. Κξαζί 11
ν
 (βαζκώλ) ζεκαίλεη 

όηη……………. 

δ. Ο αέξαο πεξηέρεη 20% θαη’ όγθν 

(v/v) νμπγόλν ζεκαίλεη όηη…………. 
 

80.  Γηαζέηνπκε θνξεζκέλν δηάιπκα 

CO2 (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα) ζεξκν-

θξαζίαο 2 
o
C. Αλ ζεξκάλνπκε ην δηά-

ιπκα απηό ζηνπο 12 
o
C λα εμεηάζεηε: 

α. αλ ζα κεηαβιεζεί ε 
πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο θαη 
κε πνην ηξόπν, 

β. αλ ην δηάιπκα ησλ 12 
o
C ζα είλαη 

θνξεζκέλν ή αθόξεζην. 
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81.  Να δηαιέμεηε πνηα από ηηο 
παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή: 
Ζ δηαιπηόηεηα ηνπ AgCl ζην λεξό 
είλαη έλα κέγεζνο πνπ εθθξάδεη 
α. ηελ ειάρηζηε πνζόηεηα ηνπ 
λεξνύ πνπ κπνξεί  λα δηαιύζεη 
νξηζκέλε πνζόηεηα AgCl 
β. ηε κάδα ζε g ηνπ AgCl πνπ 
πεξηέρνληαη ζε 100 mL δηαιύκαηνο 
γ. ηελ ειάρηζηε πνζόηεηα AgCl πνπ 
κπνξεί λα δηαιπζεί ζε νξηζκέλε 
πνζόηεηα λεξνύ 
δ. ηε κέγηζηε πνζόηεηα ηνπ AgCl 
πνπ κπνξεί λα δηαιπζεί ζε 
νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ. 
 

82.  ε 180 g δηαιύκαηνο πδξνμεη-
δίνπ ηνπ λαηξίνπ πεξηέρνληαη 9 g 
θαζαξνύ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ.  
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Να βξείηε ηελ % w/w πεξηεθηηθό-

ηεηα ηνπ δηαιύκαηνο. 

5% w/w 
 

83.  ε 400 mL δηαιύκαηνο πδξν-
ρισξίνπ (πδξνρισξηθό νμύ) πεξηέ-
ρνληαη δηαιπκέλα 12 g πδξνρισ-

ξίνπ. Να βξείηε ηελ % w/v 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο. 

3% w/v 
 

84.  Πόζα g θαζαξνύ ζεηηθνύ νμένο 
πεξηέρνληαη ζε 200 g δηαιύκαηνο 

ζεηηθνύ νμένο πεξηεθηηθόηεηαο 4% 

w/w;  

8 g 
 

85.  Πόζα g θαζαξνύ ληηξηθνύ νμένο 
πεξηέρνληαη ζε 400 mL δηαιύκαηνο  
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ληηξηθνύ νμένο πεξηεθηηθόηεηαο  6% 

w/v;  

24 g 
 

*86.  Γίλεηαη θνξεζκέλν δηάιπκα 

νπζίαο Υ ζηνπο 40 
o
C πνπ έρεη κάδα 

140 g. Σν δηάιπκα απηό ςύρεηαη 

ζηνπο 30 
o
C. Από ην δηάιπκα απηό 

ζα απνβιεζνύλ : 

α. 15 g νπζίαο 
β. 5 g νπζίαο 
γ. θαζόινπ νπζία 
δ. όιε ε πεξηερόκελε πνζόηεηα. 

Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ηε θύζε ηεο 
δηαιπκέλεο νπζίαο; Να δώζεηε 
εμεγήζεηο κε ηε βνήζεηα ηεο  
γξαθηθήο παξάζηαζεο ζηελ 
επόκελε ζειίδα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 
 

Σν ppm θαη ε «θνηλή ινγηθή» 
 

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξππαληώλ 
ζηελ νξνινγία ησλ πεξηβαιινλην-
ιόγσλ εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζε 
«κέξε ζην εθαηνκκύξην», parts per 
million, ppm. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε 
1 ppm θαλεξώλεη ηελ παξνπζία 1 
«κέξνπο» ηνπ ξππαληή ζε 1 000 000 
«κέξε» ηνπ κέζνπ. Σα κέξε κπνξεί 
λα είλαη κέξε βάξνπο π.ρ. g ή κέξε 
όγθνπ. Έηζη, π.ρ. αλαθέξεηαη όηη 0,2 

ppm SO2 ζηνλ αέξα απμάλεη ηε 

ζλεζηκόηεηα ησλ αλζξώπσλ, 1 
ppm θαηλόιεο ζην λεξό ην θαζηζηά 
ηνμηθό ζε θάπνηα είδε ςαξηώλ θιπ.  
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Καιό ζα είλαη λα έρεη θαλείο 
θάπνηεο αλαινγίεο ζην κπαιό ηνπ 
γηα ην ppm θαη ηηο αλαινγίεο απηέο 
κπνξεί λα ηηο έρεη, αλ ην κεηαθέξεη 
ζε άιια πην θαζεκεξηλά κεγέζε.  
ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζαο δεηεί-
ηαη λα βξείηε κε ηη αληηζηνηρεί ην 
ppm ζε: 
 

Φρόλος : 1 second  ζε ........ 
εκέξεο 

Φρήκα:  1 δξαρκή ζε…δξαρκέο  

Απόζηαζε:  1 cm   ζε …… 
κέηξα 

Τροθή:  1 θνπηα-
ιηά αιάηη 
(6 g)   

ζε …… Kg 
ζαιάηα 

Αγώλες: 1 ειεύζε-
ξε βνιή 
ζην 
basket    

ζε ……. 
αγώλεο 
(κέζνο όξνο 
150 πόληνη) 
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[ 

Δπηθάλεηα:  1 m
2
  ζε ...... 

ζηξέκκαηα  

Όγθος: 1 ιίηξν 
πεηξέιαην 

ζε…… 
βαξέιηα 
πεηξέιαην 

 

Αλ πνιιαπιαζηάζεηε ηα 
απνηειέζκαηά ζαο επί ρίιηα ηόηε ζα 
έρεηε θαη ηελ εηθόλα ηνπ κέξνπο ζην 
δηζεθαηνκκύξην, ppb. 
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Απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο θαη 
ζσζηνύ ιάζνπο 
 
23. 1000 
24. δ 
27. (α-4), (β-3), (γ-1), (δ-6), (ε-5),  

(ζη-2) 
28. β 
29. γ 
30. α:Λ, β:, γ:Λ, δ:Λ, ε: 
31. δ 
38. όρη 
40. β 
41. (1-β), (2-α), (3-γ), (4-α), (5-δ),  

(6-ε), (7-β) 
42. α:Λ, β:Λ, γ:, δ:Λ 
43. β 
44. δ 
45. δ 
46. α 
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47.  Al:  13,14,13 
 N:  7,7,7  
 U:  92, 143, 92 
 Fe:  26, 30, 26 
 Pb:  82, 125, 82 

48. Al
3+

:  13, 14, 10 

 K
+
:  19, 20, 18 

 Cl
-
:  17, 18, 18 

 S2
-
:  16, 16, 18 

49. 19 
50. 83 
51. νπδέηεξα: Α, Δ, Ε 
 ζεηηθά: Γ 
 αξλεηηθά: Β, Γ 
 

54. Γεπηέξην:   Ζ 
  

 Σξίηην:   Ζ 
 

59. Υεκηθά: α, β, ε 
 Φπζηθά: γ, δ 
60. δ 
61. γ 

2 

1 

 

3 

1 

 

167 / 40 



62. γ 
63. β 
64. α: 386Κ, β: 310Κ, γ: 630Κ 

65. α: -196 
ν
C, β: -268,8 

ν
C,  

 γ: 328 
ν
C 

66. θαηά ζεηξά: Φ, Φ, Φ, Υ, Υ, Φ, Φ 
67. θαηά ζεηξά: Φ, Φ, Φ, Υ, Υ 
68. Σα ηξία πξώηα ζηεξεά θαη ηα  
 ηέζζεξα επόκελα είλαη πγξά 
69. β 
70. γ 
71. γ 
72. ζε ρεκηθή έλσζε: α 
 ζε κίγκα: β, γ, δ 
75. ζηνηρεία: β, δ 
 ρεκηθή έλσζε: α, δ, η 
 κίγκα: γ, ε, ζη, ε, ζ 
76. γ 
77. ε 
81. δ 
86.  β, ζηεξεό 
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη 
από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πώιεζε θαη δε θέξεη βηβιηόζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηώθεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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