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    ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΝΩΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ (ΠΔΔΥ) 

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑ ΜΔΛΔΣΗΔΣΔ ΜΔ ΠΡΟΟΥΗ ΣΙ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ  
ΠΡΙΝ ΑΡΥΙΔΣΔ ΝΑ ΓΡΑΦΔΣΔ 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

1. Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν κέξε: 

 Μέξνο Α: Τξηάληα (30) εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (30 κνλάδεο)  
 Μέξνο Β: Οθηώ (8) εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ (70 κνλάδεο). 
 

2. Να γξάθεηε ΜΟΝΟ κε κπιε κειάλη. 
 

3. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 
 

4. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 
 

5. Γηα ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο: 

 Η νξζή απάληεζε λα ζεκεηώλεηαη κε θύθιν γύξσ από ην γξάκκα ηεο 

απάληεζεο πνπ επηιέγεηε, π.ρ.  Β.             (Α    Β    Γ    Γ    Δ) 

 Σε πεξίπησζε ιάζνπο, λα δηαγξάςεηε ηελ απάληεζή ζαο  Β  θαη λα θάλεηε λέα 

επηινγή. 

 Υπάξρεη ΜΟΝΟ ΜΙΑ νξζή απάληεζε θαη βαζκνινγείηαη κε κηα (1)κνλάδα. 

 Γηα θάζε ιαλζαζκέλε απάληεζε ζα αθαηξνύληαη (0,25) ηεο κνλάδαο.  

 Δξώηεζε γηα ηελ νπνία δίλνληαη δύν ή πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο ζεσξείηαη 

ιαλζαζκέλε, νπόηε ζα αθαηξνύληαη (0,25) ηεο κνλάδαο. 

 Κάζε αλαπάληεηε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0) κνλάδεο. 

6. Οη απαληήζεηο γηα ηηο εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ λα θαηαγξάθνληαη ζην ρώξν πνπ 
παξαηίζεηαη θάησ από θάζε εξώηεζε. 
 
 

7. Τν Μέξνο A΄ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ απνηειείηαη από δέθα (10)  ζειίδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξώηεο ζειίδαο κε ηηο γεληθέο νδεγίεο. 
 

8. Τν Μέξνο Β΄ απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξώηεο 
ζειίδαο, ζηελ νπνία ζα δώζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηηο  εξσηήζεηο πνιιαπιήο 
επηινγήο (Μέξνο Α').  

 
16η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΥΗΜΕΙΑ 2016 

ΓΙΑ ΣΗΝ Α΄ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ                                     ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  ΔΤΟ  (2) ΩΡΕ 

 

ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
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Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο:  

 

Αηνκηθνί αξηζκνί ζηνηρείωλ:  

 1H,   3Li,   6C,   7N,   8O,   9F,   10Ne,   11Na,   12Mg,   13Al,   14Si,   15P,   16S,   17Cl,   19K,  

20Ca  

 

ρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Ar:   

H=1,     C=12,     N=14,     O=16,     Na=23,     Mg=24,    Al=27,     P=31,     S=32,     

Cl=35,5,     K=39,     Ca=40,     Fe=56,     Cu=63,5,     Zn=65      

 

Γξακκνκνξηαθόο όγθνο, Vm = 22,4 L                   Αξηζκόο Avogadro, ΝΑ = 6,02x1023 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ΜΔΡΟ Α'   

Απνηειείηαη από ηξηάληα (30) εξωηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.  

 

1.      Σν άηνκν: 

 Α.  απνηειείηαη από πξσηόληα θαη λεηξόληα 

 Β.  είλαη ρεκηθή έλσζε 

 Γ.  δελ παίξλεη κέξνο ζε ρεκηθά θαηλόκελα  

 Γ.  είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξν 

 Δ.  έρεη ζεηηθό θνξηίν 

 

2.      Σα αληόληα είλαη:  

 Α.  αξλεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα 

 Β.  ζεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα   

 Γ.  νπδέηεξα ζσκαηίδηα 

 Γ.  αξλεηηθά θνξηηζκέλα ειεθηξόληα  

 Δ.  ζεηηθά θνξηηζκέλα άηνκα  

 

3.      Γίλεηαη ηo ηόλ 
16 2

8O


. Πόζα ειεθηξόληα έρεη ζηελ εμωηεξηθή ηνπ ζηηβάδα; 

 Α. 2 

 Β. 8 

 Γ. 10 

 Γ. 16 

 Δ. 18 
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4.      Σν κηθξόηεξν ζωκαηίδην ηεο ύιεο, πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκό 

          ρεκηθώλ ελώζεωλ θαη λα δηαηεξεί ηηο ηδηόηεηεο ηεο νπζίαο ζηελ νπνία αλήθεη, 

          είλαη ην: 

 

 Α.  ειεθηξόλην 

 Β.  πξσηόλην 

 Γ.  λεηξόλην  

 Γ.  άηνκν 

 Δ.  κόξην 

 

5.      Σα κέιε, πνηνπ από ηα επόκελα δεύγε, είλαη ηζόηνπα;  

 Α.  Ο2  θαη  Ο3 

 Β.  
35

17Cl  θαη  
37

17Cl  

 Γ.  Ι2(g)  θαη  Ι2(s)      

 Γ.  Mg2+  θαη  Mg  

 Δ.  H–  θαη  H+    

  

6.      Πνην  από ηα επόκελα ηόληα έρεη ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δνκή κε ην θαηηόλ      ; 

 Α.   
32 2

16 S 
 

 Β.   
35

17Cl  

 Γ.   
40 2

20Ca 
 

 Γ.   
19

9 F 
  

 Δ.   
7

3Li                 

 

7.      Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ Πεξηνδηθό Πίλαθα είλαη  

         νξζή; 

 Α.   Τα ζηνηρεία ηεο VIA νκάδαο ζηηο ηνληηθέο ελώζεηο είλαη ππό κνξθή θαηηόλησλ                     

 Β.   Τα αινγόλα (VIIA νκάδα) είλαη όια αέξηα ζηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

 Γ.   Τα ζηνηρεία ηεο IIA νκάδαο είλαη όια ακέηαιια 

 Γ.   Τα ζηνηρεία ηεο IIIA νκάδαο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή 
ηνπο ζηηβάδα. 

 Δ.   Τα ζηνηρεία ηεο ίδηαο πεξηόδνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή 
ηνπο ζηηβάδα. 

327

13 Al
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8.      Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 
24

12 Mg  θαη 
16

8O . Η ρεκηθή έλωζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

           έλωζε ηωλ δύν απηώλ ζηνηρείωλ, είλαη ηεο κνξθήο:  

 Α.   MgO   

 Β.   Mg2O2 

 Γ.   Mg2O3 

 Γ.   MgO2 

 Δ.   Mg2O 

 

9.      Πνηα από ηηο επόκελεο ρεκηθέο ελώζεηο είλαη νκνηνπνιηθή πνιωκέλε;     

                Α.  O2 

 Β.  CΗ4 

 Γ.  ΝΗ3 

Γ.  MgCl2 

Δ.  NaCl 

 

10.      Οη εηεξνπνιηθέο ελώζεηο:    

       Α.  είλαη ζηεξεά θξπζηαιιηθά ζώκαηα 

       Β.  έρνπλ ςειά ζεκεία ηήμεσο 

       Γ.  ζε ζηεξεή θαηάζηαζε δελ άγνπλ ην ειεθηξηθό ξεύκα   

       Γ.  απνηεινύληαη από κέηαιια θαη ακέηαιια 

       Δ.  όια ηα παξαπάλσ 

 

11.      Πνηα από ηηο παξαθάηω ρεκηθέο ελώζεηο ΓΔΝ  είλαη νκνηνπνιηθή;     

 Α.  CH3CH3  

 Β.  CaCl2 

 Γ.  I2 

 Γ.  HF  

 Δ.  H2S 

 

12.      Ο ρεκηθόο ηύπνο ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ είλαη:  

 Α.  Al2O 

 Β.  AlO3 

 Γ.  Al2O3      

 Γ.  Al2O2 

 Δ.  Al3O2 
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13.      Πνην από ηα παξαθάηω ζηνηρεία έρεη ηε κηθξόηεξε αηνκηθή αθηίλα;  

 Α.  11Να 

 Β.  12Mg 

 Γ.  13Al 

 Γ.  14Si 

 Δ.  15P 

 

14.      Τδαηηθό δηάιπκα NaOH (Mr = 40) ζπγθέληξωζεο 1 Μ δείρλεη όηη:  

 A.  ζε 1000 mL δηαιύκαηνο κπνξεί λα δηαιπζνύλ ην πνιύ 40 g ΝaΟΗ.  

 B.  ζε 1000 mL δηαιύκαηνο είλαη δηαιπκέλα 40 g NaOH.  

 Γ.  ζε 100 mL λεξνύ είλαη δηαιπκέλα 1 mol NaOH 

 Γ.  ζε 1000 mL δηαιύκαηνο είλαη δηαιπκέλα 40 mol NaOH 

 Δ.  ζε 100 mL λεξνύ είλαη δηαιπκέλα 40 g NaOH 

 

15.      Τδαηηθό δηάιπκα NaCl,  πεξηεθηηθόηεηαο 10 % θ.κ. (w/w) (δηάιπκα Α), αλακεηγλύεηαη κε 

άιιν πδαηηθό δηάιπκα NaCl,  (δηάιπκα Β), νπόηε, πξνθύπηεη πδαηηθό δηάιπκα Γ 

πεξηεθηηθόηεηαο 4 % θ.κ. (w/w).  

Σν δηάιπκα B είλαη δπλαηό λα έρεη πεξηεθηηθόηεηα:  

   Α.    14 % w/w 

   Β.    6 % w/w 

   Γ.    12 % w/w 

   Γ.    2 % w/w 

                Δ.    4 % w/w 
 

 

16.      ε 4 mol Na2CO3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά: 

       Α.    3  άηνκα νμπγόλνπ   

       Β.    12  άηνκα νμπγόλνπ   

       Γ.    ΝΑ άηνκα νμπγόλνπ 

   Γ.   4 ΝΑ άηνκα νμπγόλνπ 

   Δ.   12 ΝΑ άηνκα νμπγόλνπ  
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17.      Πνηα από ηηο πην θάηω πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηα αέξηα Η2,  Ο2  θαη  Ν2  είλαη  

           νξζή, ζύκθωλα κε ηα δεδνκέλα πνπ δίλνληαη.  

 

 

 
 
 
  

Α.   Ο όγθνο 28 g Ν2 ,ζε STP ζπλζήθεο, είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ όγθν 4 g Η2. 

Β.   Μεηαμύ ησλ γξακκνκνξηαθώλ όγθσλ ησλ ηξηώλ αεξίσλ, ζε STP ζπλζήθεο, 

ηζρύεη ε ζρέζε:     Vm Ο2 < Vm Ν 2 < Vm Η 2      

Γ.   Ο γξακκνκνξηαθόο όγθνο (Vm) ηνπ Ο2 είλαη 16 θνξέο κεγαιύηεξνο  από ηνλ 
γξακκνκνξηαθό όγθν ηνπ Η2. 

Γ.   Ο ζπλνιηθόο όγθνο ησλ ηξηώλ αεξίσλ (Η2,  Ο2,  Ν2), ζε STP ζπλζήθεο, όπσο 

δίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα, είλαη 67,2 L. 

Δ.   Ο γξακκνκνξηαθόο όγθνο ( Vm) γηα ην θάζε έλα αέξην, μερσξηζηά, ζε STP 

ζπλζήθεο είλαη ίζνο κε 22,4 L. 

 

18.      Έλα αιθννινύρν πνηό πνπ έρεη πεξηεθηηθόηεηα 14 % v/v δείρλεη όηη: 

   Α.  ην πνηό έρεη όγθν 100 mL.  

   Β.  ζε 100 mL πνηνύ πεξηέρνληαη 14 mL αιθνόιεο. 

   Γ.   ζε 100 mL λεξνύ πεξηέρνληαη 14 mL αιθνόιεο. 

   Γ.  ζε 100 mL πνηνύ πεξηέρνληαη 14 g αιθνόιεο. 

   Δ.  ην πνηό πεξηέρεη 14 mL αιθνόιεο. 
 

19.      Γηα ηα ζώκαηα Α θαη Β δίλνληαη νη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:   

Σν ζώκα Α δηαρωξίδεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κε απόζηαμε. Σν ζώκα Β 

απνηειείηαη από δηαθνξεηηθά  είδε κνξίωλ θαη κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κε γπκλό κάηη.  

Πνηα από ηηο πην θάηω δειώζεηο είλαη νξζή θαη γηα ηα δύν ζώκαηα; 

   Α.    Τν Α είλαη νκνγελέο κίγκα θαη ην Β εηεξνγελέο κίγκα 

   Β.    Τν Α είλαη εηεξνγελέο κίγκα θαη ην Β νκνγελέο κίγκα 

   Γ.    Τν Α είλαη ρεκηθό ζηνηρείν θαη ην Β εηεξνγελέο κίγκα 

   Γ.    Τν Α είλαη ρεκηθή έλσζε θαη ην Β ρεκηθό ζηνηρείν 

   Δ.    Τν Α εηεξνγελέο κίγκα θαη ην Β ρεκηθή έλσζε 
 

1  mol N2 

(Mr=28) 

 

0,5 mol 

O2 

(Mr=32) 

 

 

2 mol H2 

(Mr=2) 
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20.      Γίλνληαη νη θακπύιεο δηαιπηόηεηαο ηωλ νπζηώλ Α θαη Β (g δηαιπκέλεο νπζίαο / 

           100 g δηαιύηε) ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία.  

Πνηα από ηηο πην θάηω πξνηάζεηο είλαη νξζή;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Α.  Σηνπο 20 νC  ε πην επδηάιπηε νπζία είλαη ε Β. 

   Β.  Οη νπζίεο Α θαη Β έρνπλ ηελ ίδηα δηαιπηόηεηα ζηνπο 30 νC. 

   Γ.  Η νπζία Α είλαη ζηεξεή ελώ ε νπζία Β είλαη αέξηα. 

   Γ.  Όηαλ ςύμνπκε θνξεζκέλν δηάιπκα ηεο νπζίαο Β  από ηνπο 30 νC ζηνπο 20 νC, ηόηε ζα 

        θαηαβπζηζηεί πνζόηεηα ζηεξενύ. 

   Δ.  Όηαλ ζεξκάλνπκε θνξεζκέλν δηάιπκα ηεο νπζίαο Α από ηνπο 20 νC ζηνπο 30 νC, ε 

δηαιπηόηεηα ηεο νπζίαο ζα απμεζεί. 

 

 

21.      Σν πνζνζηό ηνπ νμπγόλνπ, Ο2, ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα είλαη 21 % v/v.  

 Απηό ζεκαίλεη όηη: 

   Α.    21 g Ο2 πεξηέρνληαη ζε 1000 mL αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

   Β.    21 mL Ο2 πεξηέρνληαη ζε 1000 mL αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

   Γ.    21 mL Ο2 πεξηέρνληαη ζε 100 mL αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

   Γ.    21 mL Ο2 πεξηέρνληαη ζε 79 mL αηκνζθαηξηθνύ αέξα 

   Δ.    21 g Ο2 πεξηέρνληαη ζε 100 mL αηκνζθαηξηθνύ αέξα 
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22.      Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο παξαηεξείηαη ζόιωκα, όηαλ:  

   Α.  ειεπζεξώλεηαη αέξην 

   Β.  παξάγεηαη επδηάιπηε νπζία  

   Γ.  παξάγεηαη δπζδηάιπηε νπζία 

   Γ.  ε αληίδξαζε είλαη αξγή  

   Δ.  ε αληίδξαζε είλαη βίαηε  

 

23.      Πνην από ηα παξαθάηω ζα ζπκβεί, όηαλ ζεξκάλνπκε θνξεζκέλν πδαηηθό δηάιπκα     

           δάραξεο;    
 

   Α.  Θα πξνθύςεη αθόξεζην δηάιπκα 

   Β.  Θα θαηαβπζηζηεί  δάραξε 

   Γ.  Θα απμεζεί ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο 

   Γ.  Θα κεησζεί ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο 

   Δ.  Θα κεησζεί ε δηαιπηόηεηα ηεο δάραξεο 

 

24.      Γίλεηαη όηη, ην ριωξηνύρν λάηξην, NaCl, απνηειείηαη από θαηηόληα λαηξίνπ θαη 

αληόληα ριωξίνπ, ελώ ην ριωξηνύρν θάιην, ΚCl,  απνηειείηαη από θαηηόληα θαιίνπ 

θαη αληόληα ριωξίνπ.  

Γηαηί ηα δύν απηά άιαηα δίλνπλ δηαθνξεηηθό ρξώκα ζηε θιόγα ηνπ ιύρλνπ 
Bunsen;  

                Α.   Γηόηη ην ρξώκα ησλ αληόλησλ ρισξίνπ επηθαιύπηεηαη από ην ρξώκα ησλ 

                       θαηηόλησλ.   

   Β.   Γηόηη ηα αληόληα ρισξίνπ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε ζέξκαλζε ησλ δύν απηώλ 

          νπζηώλ.  

   Γ.   Γηόηη ηα αληόληα ρισξίνπ δεζκεύνληαη από ηα θαηηόληα ηνπ λαηξίνπ ή ηνπ θαιίνπ.  

   Γ.   Γηόηη ε ζέξκαλζε ησλ δύν απηώλ νπζηώλ είλαη εθξεθηηθή θαη παξάγεη δηάθνξα 

          ρξώκαηα.   

   Δ.   Γηόηη ην ρξώκα ηεο θιόγαο εμαξηάηαη κόλν από ηα θαηηόληα ησλ δύν αιάησλ πνπ  

          ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη δηαθνξεηηθά. 

 

25.      Πνηνο από ηνπο παξαθάηω ρεκηθνύο ηύπνπο είλαη ιαλζαζκέλνο; 

 

   Α.  Na2CO3 

   Β.  NaOH  

   Γ.  Na2SO4 

   Γ.  NaNO3 

   Δ.  Na2PO4 
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26.      Πνην από ηα αθόινπζα ζηνηρεία είλαη ην πην δξαζηηθό κέηαιιν; 

                Α.   3Li 

                Β.   11Na 

        Γ.   4Be 

        Γ.   19K 

        Δ.   20Ca 

 

27.      Μεηαθέξνπκε ζε πέληε (5) δνθηκαζηηθνύο ζωιήλεο κηθξή πνζόηεηα (0,5 g γηα ηηο 

           ζηεξεέο, 1 mL γηα ηηο πγξέο) από ηηο αθόινπζεο νπζίεο: ριωξηνύρν αζβέζηην,  

           CaCl2, πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ, ΚΟΗ, ζηεξεό ζείν, S, ηώδην, I2, θαη πεηξέιαην.  

ε πνην από ηνπο παξαθάηω δνθηκαζηηθνύο ζωιήλεο ην απνηέιεζκα ηεο  

           αλάκημεο κε ην λεξό νδεγεί ζε νκνγελέο δηάιπκα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A.   α θαη β   

   B.   α, β θαη δ 

   Γ.   γ, δ θαη ε 

   Γ.   γ θαη ε 

   Δ.   α θαη δ 

 

28.      Ο Μάξηνο πήξε νδεγίεο από ηνλ θαζεγεηή ηνπ λα παξαζθεπάζεη ζην εξγαζηήξην  

           100 mL δηαιύκαηνο  NaCl  10 % θ.ν. (w/v).  

Πνηνο από ηνπο παξαθάηω ζπλδπαζκνύο νξγάλωλ είλαη ν θαηαιιειόηεξνο, ώζηε 

λα παξαζθεπάζεη κε αθξίβεηα ην δηάιπκα πνπ ηνπ δεηήζεθε; 

   Α.   ζπάηνπια, ύαιν σξνινγίνπ, δπγαξηά, πνηήξη όγθνπ 100 mL  

   Β.   ζπάηνπια, πνηήξη δέζεσο 100 mL, δπγαξηά, νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 100 mL 

   Γ.   γπάιηλε ξάβδν, ύαιν σξνινγίνπ, δπγαξηά, νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο 100 mL 

   Γ.   ζπάηνπια, πνηήξη δέζεσο 100 mL, δπγαξηά, νγθνκεηξηθή θηάιε 100 mL 

   Δ.   γπάιηλε ξάβδν, ζπάηνπια, πνηήξη δέζεσο 100mL, νγθνκεηξηθή θηάιε 100 mL 
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29.      ε έλα ζρνιηθό εξγαζηήξην νη καζεηέο ζπλαξκνιόγεζαλ ηελ πην θάηω γπάιηλε  

ζπζθεπή. ηελ θωληθή θηάιε έβαιαλ κηθξή πνζόηεηα αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ, 

CaCO3 θαη κέζω ηεο ρνάλεο, πξόζζεζαλ κηθξή πνζόηεηα δηαιύκαηνο HCl. 

Ακέζωο κεηά ηνπνζέηεζαλ αλακκέλν θεξί ζηελ έμνδν ηνπ απαγωγνύ ζωιήλα.  

Ση αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί ζην ζεκείν απηό; 

 

   Α.   Αλαδσπύξσζε ηεο θιόγαο   

   Β.   Σβήζηκν ηεο θιόγαο   

   Γ.   Η θιόγα απνθηά ρξώκα θεξακηδί   

   Γ.   Η θιόγα απνθηά ρξώκα έληνλν θίηξηλν   

   Δ.   Δθξεθηηθή αληίδξαζε   

 

30.      Γίλεηαη όηη, ε δηαιπηόηεηα ηεο νπζίαο Α ζηνπο 20 νC,  είλαη 4,17 g/100 g Η2Ο θαη ε 

ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ξ=1 g/mL.  

Γηα λα παξαζθεπάζνπκε 200 g θνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο, ζηνπο 20 νC,  ζα  πξέπεη 

λα αλακίμνπκε: 

   Α.   4,17 g ηεο νπζίαο Α ζε 195,83 g H2O   

   Β.   8,34 g ηεο νπζίαο Α ζε 200 g H2O     

   Γ.   8 g ηεο νπζίαο Α ζε 192 mL H2O       

   Γ.   8 g ηεο νπζίαο Α ζε 200 mL H2O       

   Δ.   4,17 g ηεο νπζίαο Α ζε 200 g H2O     

 

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 

 

 

 


