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Πρόλογος 

Η Χημεία (η λέξη προέρχεται είτε από τη λέξη «αλχημεία», που είναι παράγωγο της 

Αραβικής «al-kīmīā» που σήμαινε «μαύρη γη», σε αντίθεση με την γύρω έρημο είτε από 

την ελληνική «χημεία», με την έννοια «ανάμειξη») είναι η επιστήμη που μελετά την ύλη, 

τη σύνθεση, τη δομή, τις ιδιότητές της και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής της, 

δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις. Η Χημεία είναι ένας κλάδος των θετικών επιστημών 

μάλιστα, ονομάζεται συχνά η «κεντρική θετική επιστήμη» γιατί παρεμβάλλεται και συνδέει 

τη Φυσική (μέσω της Φυσικοχημείας) με τη Γεωλογία (μέσω της Γεωχημείας) και με τη 

Βιολογία (μέσω της Βιοχημείας).  

Ω κορωνίδα των Επιστημών, θαυματουργή Χημεία, 

που μέσα από τα σκύβαλα στολίδια βγάζεις και πετράδια, 

μπορείς τα τίμια να τα πλάσεις από την ατιμία, 

να βρεις ερωτικούς παλμούς και στην καρδιά την άδεια; 

Κωστής Παλαμάς 

Ιστορικά, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ραγδαία εξέλιξη της Χημείας από τα πρώτα χρόνια 

της εξέλιξης της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Οι ρίζες της Χημείας εντοπίζονται στην 

Αρχαία Αίγυπτο πριν 4000 χρόνια όπου και αναπτύχθηκε η τέχνη της <<υγρής>> 

συνθετικής Χημείας, ενώ η γένεσή της μπορεί να εντοπιστεί στην ευρύτερη παρατήρηση 

του φαινομένου της καύσης που οδήγησε στη μεταλλουργία, την τέχνη και επιστήμη της 

μετατροπής των ορυκτών σε χρήσιμα μέταλλα. Στη συνέχεια, η απληστία για χρυσό 

οδήγησε στην επινόηση των διεργασιών καθαρισμού του, ακόμη κι αν οι αρχές των 

χρησιμοποιούμενων τεχνικών δεν ήταν κατανοητές, αφού θεωρούσαν ότι μετέτρεπαν 

άλλες ουσίες σε χρυσό, ενώ απλά καθάριζαν τον υπάρχοντα χρυσό. Έτσι, μέχρι το 1000 

π.Χ. οι γνωστοί αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν τεχνολογίες που αποτέλεσαν τις 

βάσεις για διάφορους κλάδους της χημείας, όπως η μεταλλουργία, η ζύμωση μπύρας και 

κρασιού, η βυρσοδεψία, η μετατροπή λίπους σε σαπούνια, η παραγωγή κεραμικών, 

χρωστικών ουσιών (εκχυλίζοντας χημικές ουσίες από φυτά) για διακοσμητικά και βαφές, 

η παρασκευή φαρμάκων, αρωμάτων, γυαλιών και κραμάτων  μετάλλων, όπως ο 

ορείχαλκος.  
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Η Χημεία, ως σύγχρονος επιστημονικός κλάδος, άρχισε, ουσιαστικά, με τον Ρόμπερτ 

Μπόιλ και την ομώνυμη εξίσωσή του (Νόμος του Μπόιλ) για τα χαρακτηριστικά της αέριας 

κατάστασης, ενώ ενηλικιώθηκε στ' αλήθεια όταν ο Λαβουαζιέ ανακάλυψε τη θεωρία 

διατήρησης της ύλης το 1783, και την ανάπτυξη της ατομικής θεωρίας από τον Τζον 

Ντάλτον γύρω στο 1800. Ο νόμος διατήρησης της ύλης κατέληξε στην τυποποίηση της 

Χημείας πάνω στο νόμο αυτό και τη θεωρία της κατανάλωσης του οξυγόνου, που 

βασίστηκε πολύ στο έργο του Λαβουαζιέ. Η συνεισφορά του Λαβουαζιέ αποτέλεσε το 

θεμέλιο της Χημείας και ήταν αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας να ταιριάξουν όλα τα 

πειραματικά του δεδομένα σε μια μοναδική θεωρία. Εγκαινίασε τη χημική ισορροπία, 

χρησιμοποίησε το οξυγόνο για να εξουδετερώσει τη θεωρία του «φλόγιστου», ανακάλυψε 

ένα νέο σύστημα χημικής ονοματολογίας και είχε μια συνεισφορά στο σύγχρονο μετρικό 

σύστημα. Ο Λαβουαζιέ εργάστηκε ακόμη ώστε να μεταφράσει την αρχαϊκή και τεχνική 

γλώσσα της αλχημείας στη σύγχρονη και επιστημονική της Χημείας, που γίνεται πιο 

εύκολα κατανοητή από ευρύτερες ανθρώπινες μάζες, οδηγώντας το κοινό σε μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για τη Χημεία. Όλα αυτά τα βήματα αποτέλεσαν αυτό που ονομάστηκε «χημική 

επανάσταση.» Η συνεισφορά του Λαβουαζιέ έφερε τη Χημεία σε θέση να μπορεί να 

ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα όλου του κόσμου. Για όλα τα παραπάνω συχνά 

αναφέρεται ως ο «πατέρας της σύγχρονης Χημείας». 

Στο βιβλίο ‘’Χημεία Α΄ Λυκείου’’ αναπτύσσεται σε βάθος η εξεταστέα ύλη της Χημείας 

όπως αυτή έχει καθοριστεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Α΄ τάξης του Γενικού 

Λυκείου. Αρχικά, στο 1ο Κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται, συμπληρώνονται και 

επεκτείνονται οι βασικές έννοιες της Χημείας όπως τα γνωρίσματα της ύλης και οι 

μονάδες μέτρησής τους, τα δομικά σωματίδια της ύλης (άτομα –δομή ατόμου, ατομικός και 

μαζικός αριθμός, ισότοπα-, ιόντα, μόρια), οι φυσικές καταστάσεις της ύλης και η 

ταξινόμησή της σε καθαρές ουσίες και μίγματα ομογενή και ετερογενή, ενώ γίνεται μια 

πρώτη επαφή με τα διαλύματα, τις περιεκτικότητές τους και τη διαλυτότητα. Στη 

συνέχεια, στο 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου, ως συνέχεια της δομής του ατόμου παρουσιάζεται 

το ατομικό πρότυπο του Bohr και η ηλεκτρονιακή δόμηση, η οποία συνδέεται με την 

κατάταξη των στοιχείων στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα, με τις περιοδικές ιδιότητες που 

αυτά παρουσιάζουν και την τάση που έχουν να συνδέονται μεταξύ τους με χημικούς 

δεσμούς (ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός). Τέλος, το 2ο Κεφάλαιο κλείνει με την 

παρουσίαση της έννοιας του αριθμού οξείδωσης και τη χρησιμότητά του στη γραφή των 

χημικών τύπων των χημικών ουσιών. Στη συνέχεια, στο 3ο Κεφάλαιο του βιβλίου, ως 

συνέχεια της γραφής των χημικών τύπων, παρουσιάζεται, συμπληρώνεται και 

επεκτείνεται η κατάταξη των χημικών ενώσεων σε οξέα, βάσεις και άλατα καθώς και η 

ονομασία τους. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια πρώτη αναλυτική προσέγγιση στα 
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είδη των χημικών αντιδράσεων (απλή αντικατάσταση, εξουδετέρωση, διπλή 

αντικατάσταση κ.α.) καθώς και στη γραφή των χημικών εξισώσεων που περιγράφουν 

καθεμιά από αυτές. Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο του βιβλίου, παρουσιάζονται οι βασικές 

έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς (Ar, Mr, mole κ.α.), η καταστατική εξίσωση των 

αερίων, η συγκέντρωση ενός διαλύματος και οι μέθοδοι επίλυσης ασκήσεων με 

στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. 

Το βιβλίο ‘’Χημεία Α΄ Λυκείου’’ είναι αποτέλεσμα της συσσωρευμένης εμπειρίας που έχει 

συγκεντρώσει η πολυμελής ομάδα των χημικών του φροντιστηρίου <<Ε. Δ. Στογιάννη>> 

λόγω της πολυετούς διδασκαλίας του μαθήματος της Χημείας για την πρώτη τάξη του 

λυκείου. Το βιβλίο έχει ως στόχο να δώσει στο μαθητή της Α΄ Λυκείου γνωστικά εφόδια, 

τα οποία με την καθοδήγηση του καθηγητή του και την απερίσπαστη και μεθοδική μελέτη 

από μέρους του, θα του δώσουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό αλλά και 

συγχρόνως εξαιρετικά ενδιαφέρον μάθημα της Χημείας, ώστε τελικά να πετύχει στις 

εξετάσεις του.  

Με γνώμονα τα παραπάνω δημιουργήθηκε ένα πληρέστατο βιβλίο στο οποίο περιέχονται 

ανά κεφάλαιο: 

 Στοιχεία θεωρίας, όπου περιέχονται: αναλυτική θεωρία, ορολογία (σύμφωνα με το

σχολικό βιβλίο), παρατηρήσεις, παραδείγματα και συμπεράσματα.

 Μεθοδολογία και λυμένα παραδείγματα. Τα πολλά και κατηγοριοποιημένα λυμένα

παραδείγματα που περιέχονται στο βιβλίο, έχουν σκοπό, όχι μόνο να εξασκήσουν τους

μαθητές στη λύση των ασκήσεων, αλλά με βάση τη μεθοδολογία που προηγείται, να

τους δώσουν τη χαρά και την εμπιστοσύνη να <<βλέπουν>> τη λύση σχετικά δύσκολων

ασκήσεων, μέσα από το σωστό οικοδόμημα της επιστήμης της Χημείας,

επιβραβεύοντας έτσι τις γνώσεις τους.

 Ασκήσεις για λύση, όπου περιέχονται: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις

σωστού – λάθους με αιτιολόγηση, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις κρίσεως και

ανάπτυξης και άλυτα προβλήματα (με τις απαντήσεις τους)

 Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

διαβαθμισμένης δυσκολίας

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μαθητές Α΄ Λυκείου, όμως αποτελεί ένα χρήσιμο και 

εύχρηστο βοήθημα αναφοράς και για καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.  

Το βιβλίο αυτό είναι αυτοδύναμο, με την έννοια ότι δε χρειάζεται αναφορά σε άλλα 

βοηθητικά βιβλία. Επίσης, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα από γνώσεις προηγούμενων 

τάξεων του γυμνασίου. 

Οι συγγραφείς 
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Κεφάλαιο 1 

1.Βασικές έννοιες

Χημεία:είναι η επιστήμη των ουσιών, της δομής τους, των ιδιοτήτων τους και των 

αντιδράσεων, με τις οποίες μετατρέπονται αυτές σε άλλες ουσίες. 

Με τη βοήθεια της χημείας έχει αλλάξει η καθημερινή ζωή του ανθρώπου με τη 

δημιουργία νέων μορφών ύλης, που δεν προϋπήρχαν στη φύση. 

Με τα υλικά αυτά έχουν κατασκευαστεί πολλά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος: 

φάρμακα, χρώματα, συντηρητικά τροφίμων, καύσιμα, λιπάσματα, απορρυπαντικά και άλλα. 

Εισαγωγή 

Δηλαδή η Χημεία ερευνά: 

• τη σύσταση της ύλης.

• τις ιδιότητες της ύλης.

• τις ριζικές μεταβολές της ύλης, δηλαδή τα χημικά φαινόμενα.

• τις συνθήκες και τους νόμους με τους οποίους γίνονται αυτές οι μεταβολές.

• τον τρόπο παρασκευής των διαφόρων σωμάτων.

• τις εφαρμογές και τη χρησιμότητα αυτών.

• τις ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν τα χημικά φαινόμενα.
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Πίνακας 1.3: Πολλαπλάσια – Υποπολλαπλάσια μονάδων

 Μια άλλη μονάδα μήκους: 1Ǻ=10-10m, χρησιμοποιείται συνήθως για την έκφραση της

ατομικής ακτίνας, του μήκους του δεσμού κ.λ.π.
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Όγκος 

Όγκος(V) ονομάζεται ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. 

 Η μονάδα μέτρησης του όγκου στο διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης (S.I.) είναι το

1m3.

Χρησιμοποιούνται και μονάδες που είναι υποδεκαπλάσια του  m3:

1m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 

Για τα υγρά συνήθως χρησιμοποιούμε ως μονάδα το λίτρο (L): 

1L = 1 dm3 και 1mL=1 cm3 

1L = 1000 mL 

 Όργανα μέτρησης του όγκου είναι διάφορα όπως η προχοΐδα, το σιφώνιο,  ο 

ογκομετρικός κύλινδρος και η ογκομετρική φιάλη (φαίνονται στο παρακάτω σχήμα).

μετατροπές 

μονάδων 

μέτρησης
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Ισότοπα και ισοβαρή άτομα 

Πίνακας 1.5: Πίνακας συμβόλων των κυριοτέρων ατόμων με τους ατομικούς τους αριθμούς (Ζ) και τις σχετικές ατομικές 

τους μάζες (Ar*) 

Όνομα Σύμβολο Z Ar Όνομα Σύμβολο Z Ar 

Υδρογόνο Η 1 1,008 Χρώμιο Cr 24 52,00 

Ήλιο He 2 4,003 Μαγγάνιο Mn 25 54,94 

Λίθιο Li 3 6,941 Σίδηρος Fe 26 55,85 

Βηρύλλιο Be 4 9,012 Κοβάλτιο Co 27 58,93 

Βόριο B 5 10.81 Νικέλιο Ni 28 58,64 

Άνθρακας C 6 12,01 Χαλκός Cu 29 63,55 

Άζωτο Ν 7 14,01 Ψευδάργυρος Zn 30 65,39 

Οξυγόνο Ο 8 16,00 Αρσενικό As 33 74,92 

Φθόριο F 9 19,00 Σελήνιο Se 34 78,96 

Νέο Ne 10 20,18 Βρόμιο Br 35 79,90 

Νάτριο Na 11 22,99 Κρυπτό Kr 36 83,80 

Μαγνήσιο Mg 12 24,31 Άργυρος Ag 47 107,9 

Αργίλιο Αl 13 26,98 Κασσίτερος Sn 50 118,7 

Πυρίτιο Si 14 28,09 Ιώδιο I 53 126,9 

Φώσφορος Ρ 15 30,97 Ξένο Xe 54 131,3 

θείο S 16 32,07 Βάριο Ba 56 137,3 

Χλώριο Cl 17 35,45 Λανθάνιο La 57 138,9 

Αργό Ar 18 39,95 Λευκόχρυσος Pt 78 195,1 

Κάλιο K 19 39,10 Χρυσός Au 79 197,0 

Ασβέστιο Ca 20 40,08 Υδράργυρος Hg 80 200,6 

Σκάνδιο Sc 21 44,96 Μόλυβδος Pb 82 207,2 

Τιτάνιο Ti 22 47,88 Ραδόνιο Rn 86 222,0 

Βανάδιο V 23 50,94 Ακτίνιο Ac 89 227,0 
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Το κατιόν Κ+ σχηματίζεται από το άτομο του Κ όταν αυτό αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο, οπότε 

το κατιόν Κ+ έχει 1 ηλεκτρόνιο λιγότερο από το άτομο του Κ αλλά τον ίδιο αριθμό 

πρωτονίων με αυτό. 

β.2. ανιόντα ονομάζονται τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα. 

Τα μονοατομικά ανιόντα ( Ψ-φ ) σχηματίζονται όταν το άτομο ( Ψ), προσλάβει φ

ηλεκτρόνια, οπότε το ανιόν ( Ψ-φ ) έχει φ  ηλεκτρόνια περισσότερα από το άτομο ( Χ)

αλλά τον ίδιο αριθμό πρωτονίων με αυτό. 

Παράδειγμα: 

Το ανιόν Ο2- σχηματίζεται από το άτομο του Ο όταν αυτό προσλάβει 2 ηλεκτρόνια, οπότε 

το κατιόν Ο2- έχει 2 ηλεκτρόνια περισσότερα από το άτομο του Ο αλλά τον ίδιο αριθμό 

πρωτονίων με αυτό. 

Γενικά ισχύει 

Φορτίο Ιόντος = πρωτόνια – ηλεκτρόνια  φ = p – e 

1.2.2. Μεθοδολογία ασκήσεων - Λυμένα παραδείγματα 

Εύρεση Ζ, Α, p, n, e 

Ο ατομικός αριθμός δείχνει τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόμου ή 

ιόντος (p=Z). 

Η διαφορά μαζικού και ατομικού αριθμού δίνει τον αριθμό των νετρονίων στον πυρήνα 

ατόμων και ιόντων (n=Α-Ζ). 

Για τον αριθμό των ηλεκτρονίων ισχύει: 

Στα ουδέτερα άτομα είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων (e=p). 

Στα κατιόντα(X+φ) είναι μικρότερος από τον αριθμό των πρωτονίων, όσο είναι το 

θετικό τους φορτίο (e=p-φ). 
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Στα ανιόντα (Ψ-φ) είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων, όσο είναι το 

αρνητικό τους φορτίο (e=p+φ). 

    Δηλαδή στα ιόντα γενικά ισχύει ότι: 

Ο αριθμός ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό πρωτονίων, μείον την αλγεβρική 

τιμή φορτίου: 

Φορτίο Ιόντος = πρωτόνια – ηλεκτρόνια  φ = p – e 

Στα ισότοπα ισχύει :
A A
1 2

Z Z 1 2 1 2 1 2
1 2
X, X  Ζ = Ζ p = p e = e  και Α1≠Α2

Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 
23 35 108

11 17 47
Na, Cl,  Ag  

23

11
Na : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 11 άρα το άτομο έχει 11 πρωτόνια. 

Ο μαζικός αριθμός (Α) είναι 23 ισχύει Α = p + n n = 23 - 11 n = 12 

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων άρα 11. 

Συνεπώς για το 23

11
Na : 11p, 12n, 11e. 

Όμοια έχουμε: 
35
17
Cl : Ζ=17=p, n =Α-Ζ=35-18=18 , e=p=17 

108
47
Ag : Ζ=47=p, n =Α-Ζ=108-47=61 , e=p=47 

Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα ιόντα: 
24 2 14 3 39

12 7 19
Mg , N ,  K . 

24 2+

12
Mg : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 12 άρα το άτομο έχει 12 πρωτόνια. 

Ο μαζικός αριθμός (Α) είναι 24 ισχύει Α = p + n n = 24 - 12 n = 12 

Το Mg2+ έχει φορτίο +2 και τα ηλεκτρόνια είναι κατά 2 λιγότερα από τα πρωτόνια 

δηλαδή ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι e = p-2= 12 - 2 = 10 

Συνεπώς για το 24 2

12
Mg :12p, 12n, 10e 

Όμοια έχουμε: 
14 3-
7
N : Ζ=7=p, n =Α-Ζ=14-7=7 , e=p+3=10 

39 +
19
K : Ζ=19=p, n =Α-Ζ=39-19=20 , e=p-1=18 

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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1.2.3.  Ασκήσεις για λύση 

1.2.3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχησης 

1. Ένα μονατομικό ιόν με θετικό φορτίο +1 προκύπτει από ένα άτομο όταν:

α. Αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο

β. Αποβάλλει ένα νετρόνιο

γ. Δίνει ένα πρωτόνιο

δ. Δίνει ένα νετρόνιο

2. Το Al έχει ατομικό αριθμό 13 και σχηματίζει κατιόντα Al+3. Ο αριθμός ηλεκτρονίων

στο κατιόν είναι:

α. 16,           β. 3,        γ. 13,        δ. 23,        ε. 10

3. Το κατιόν του ασβεστίου έχει φορτίο +2 (Ζ=20). Αυτό σημαίνει για το κατιόν ότι:

α. Έχουμε δύο πρωτόνια παραπάνω από τα ηλεκτρόνια.

Β.Έχουμε 18p και 20e.

γ. Έχουμε δύο ηλεκτρόνια παραπάνω από τα πρωτόνια.

δ. Έχουν προσληφθεί δύο πρωτόνια.

4. Η διαφορά μεταξύ του Α και του Ζ οφείλεται στην παρουσία:

α. ηλεκτρονίων,  β. πρωτονίων , γ. νετρονίων , δ. κανένα απ’ αυτά.

5. Το σωματίδιο με τη μικρότερη μάζα είναι:

α. το ηλεκτρόνιο,  β. το πρωτόνιο,  γ. το νετρόνιο, δ. το άτομο Ηe4

2  

6. Το ανιόν 31
15

3-P περιέχει:

α. 15p, 16n, 16e, 

β. 15p, 16n, 18e, 

γ. 18p, 15n, 16e, 

δ. 31p, 15n, 18e  

7. Το ανιόν 39
19

+K  περιέχει:

α. 19p, 20n, 20e, 

β. 39p, 19n, 20e, 

γ. 19p, 20n, 18e, 

δ. 20p, 19n, 18e 

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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Παράγοντες διαλυτότητας 

Η διαλυτότητα μιας ουσίας εξαρτάται από: 

1. Τη φύση του διαλύτη: Γενικά ισχύει ότι “τα όμοια διαλύουν τα όμοια”, δηλαδή, όσο

μεγαλύτερη είναι η ομοιότητα της χημικής δομής του διαλύτη με αυτή της διαλυμένης 

ουσίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαλυτότητα της σε αυτόν τον διαλύτη. 

παράδειγμα 

Το υδροχλώριο (HCl) είναι ανόργανη ουσία και διαλύεται στο νερό που είναι ανόργανος 

διαλύτης ενώ διαλύεται ελάχιστα σε οργανικούς διαλύτες όπως ο τετραχλωράνθρακας ή 

ο διαιθυλαιθέρας. 

2. Τη θερμοκρασία:

α. Αύξηση της θερμοκρασίας, συνήθως αυξάνει τη διαλυτότητα των στερεών στο νερό. 

β. Αύξηση της θερμοκρασίας, συνήθως ελαττώνει τη διαλυτότητα αερίων στο νερό. 

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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2.Περιοδικός  Πίνακας - Δεσμοί

Στο δεύτερο κεφάλαιο της Χημείας γνωρίζουμε από κοντά το θεμελιώδες κομμάτι ύλης, 

το άτομο όπως αυτό περιγράφεται από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή μας. Επίσης, 

κατανοούμε πώς ένα στοιχείο έχει τα ηλεκτρόνιά του κατανεμημένα και πώς αυτό 

συμπεριφέρεται κατά το συνδυασμό του με άλλα στοιχεία. Παρατηρούμε τον Περιοδικό 

Πίνακα των στοιχείων,-αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη- , τον μελετάμε και τον 

ερμηνεύουμε. Ακόμη, μαθαίνουμε γιατί ενώνονται τα στοιχεία στη φύση και με τι τρόπο 

ενώνονται. Αποκτούμε ευχέρεια στο να σχεδιάζουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο μιας ένωσης 

μέσα από παραδείγματα και άλυτες εφαρμογές. Τέλος, ξεκινάμε να μαθαίνουμε τα φορτία 

των μετάλλων και αμετάλλων καθώς και τα ονόματα και φορτία των σημαντικότερων 

πολυατομικών ιόντων ώστε να φτάσουμε σιγά-σιγά στην ονοματολογία διαφόρων χημικών 

ουσιών. 

Εισαγωγή 
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σφαιρικό σταφιδόψωμο μέσα στο οποίο είναι ενσωματωμένα τα ηλεκτρόνια όπως οι 

σταφίδες (εικόνα 2.1.). 

Εικόνα 2.1: Το άτομο όπως το περιέγραψε ο Thomson 

Εν συνεχεία, ο Rutherford και οι μαθητές του ξεκίνησαν να μελετούν πειραματικά την 

εσωτερική δομή του ατόμου και τα αποτελέσματα ήρθαν σε αντίθεση με το πρότυπο του 

Thomson. Σύμφωνα με τον Rutherford το θετικό φορτίο του ατόμου και σχεδόν όλη η 

μάζα του είναι συγκεντρωμένη σε μια πολύ μικρή περιοχή που λέγεται πυρήνας (εικόνα 

2.2.) και τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα σε κυκλικές τροχιές όπως οι 

πλανήτες γύρω από τον ήλιο (εικόνα 2.3.). Το πρότυπο αυτό ονομάζεται και πλανητικό 

μοντέλο καθώς αποτελεί μικρογραφία του πλανητικού μας συστήματος.  

Εικόνα 2.2: Ο Rutherford μιλάει για ύπαρξη πυρήνα στο κέντρο κάθε ατόμου 

πυρήνας ηλεκτρόνιο 

Εικόνα 2.3: Πλανητικό πρότυπο του πυρηνικού ατόμου του 

Rutherford 
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2.1.2. Μεθοδολογία ασκήσεων – Λυμένα παραδείγματα 

2.1.2.1 Ζητείται η ηλεκτρονιακή κατανομή των ατόμων 

 Για να κάνουμε την ηλεκτρονική δομή ενός ατόμου θα πρέπει να γνωρίζουμε 

τον αριθμό των ηλεκτρονίων του. Στα ουδέτερα άτομα ο αριθμός των 

ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον ατομικό αριθμό. Δηλαδή: Το άτομο ΖΑ έχει z 

ηλεκτρόνια. 

Έτσι κοιτάμε προσεκτικά τον ατομικό αριθμό του ατόμου και εάν αυτός δεν 

μας δίνεται κατευθείαν, τότε τον βρίσκουμε από τις υπόλοιπες πληροφορίες 

της άσκησης. 

Εφαρμόζουμε με προσοχή τους κανόνες που έχουν προαναφερθεί για το 

μοίρασμα ηλεκτρονίων σε στοιβάδες προσέχοντας να μην υπερβούμε κανέναν 

από αυτούς. 

Δίνεται το στοιχείο θείο 16S. Na γίνει κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στοιβάδες. 

Αν θέλουμε να κατανείμουμε τα 16 ηλεκτρόνια του στοιχείου S σε στοιβάδες θα βάλουμε 

πρώτα στη Κ 2 ηλεκτρόνια, μετά  στην L 8 ηλεκτρόνια και στην εξωτερική στοιβάδα Μ 

τα 6 ηλεκτρόνια που περισσεύουν και έτσι ακολουθούμε όλους τους κανόνες, δηλαδή 

χρησιμοποιήσαμε τις στοιβάδες υπακούοντας στην αρχή ελαχίστης ενέργειας και 

προσέξαμε στην τελευταία στοιβάδα να μη βάλουμε πάνω από 8 ηλεκτρόνια, ενώ στην 

προτελευταία βάλαμε 8 (πάντα θα βάζουμε ή 8 ή 18). 

Δίνεται το στοιχείο Ca με ατομικό αριθμό Z=20. Na κάνετε ηλεκτρονιακή κατανομή σε 

στοιβάδες.  

Αν θέλουμε να κατανείμουμε τα 20 ηλεκτρόνια του στοιχείου Ca σε στοιβάδες θα 

ξεκινήσουμε με τη στοιβάδα Κ η οποία χαρακτηρίζεται από τη μικρότερη ενέργεια, στην 

οποία θα βάλουμε 2 ηλεκτρόνια, έπειτα στην L 8 ηλεκτρόνια και τα άλλα 10 που 

περισσεύουν θα τα σπάσουμε σε 8 στη στοιβάδα Μ και 2 στην εξωτερική στοιβάδα Ν ώστε 

και στην προτελευταία στοιβάδα να έχουμε ή 8 ή 18 ηλεκτρόνια και στην τελευταία να μην 

έχουμε πάνω από 8. 
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2.1.3. Ασκήσεις για λύση 

2.1.3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχησης 

1. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να τοποθετηθεί στη στιβάδα Ρ είναι:

α. 72, όπως προκύπτει από τον τύπο 2n2 

β. 8, επειδή είναι πάντα εξωτερική στιβάδα 

γ. 32, επειδή τόσα στοιχεία έχει η 6η περίοδος του Π.Π. 

δ. 18 

2. Η εξωτερική στιβάδα οποιουδήποτε ατόμου είναι:

α. η Q 

β. αυτή που έχει 8 ηλεκτρόνια 

γ. από τις στιβάδες που έχουν ηλεκτρόνια, εκείνη η οποία αντιστοιχεί στη 

μέγιστη τιμή του αριθμού n 

δ. αυτή που χαρακτηρίζεται από τη λιγότερη ενέργεια. 

3. Η εξωτερική στιβάδα του ατόμου ενός στοιχείου Χ έχει 7 ηλεκτρόνια.

Ο ατομικός αριθμός αυτού του στοιχείου μπορεί να είναι: 

α. 7 ,    β. 35 ,    γ. 127 ,    δ. 67 

4. Η εξωτερική στιβάδα του ατόμου ενός στοιχείου Ψ έχει 4 ηλεκτρόνια.

Ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ δε μπορεί να είναι: 

α. 32,     β. 14,     γ. 50,     δ. 24 

5. Ποια είναι η σωστή ηλεκτρονιακή κατανομή για το Βr το οποίο έχει Ζ = 35;

α. (2,8,10,15),    β. (2,8,18,7),    γ. (2,8,25),    δ. (2,8,8,8,8,1) 

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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Η ταξινόμηση των στοιχείων σε σειρές και στήλες υπό μορφή πίνακα, η οποία τονίζει 

την κανονική επανάληψη των ιδιοτήτων των στοιχείων ονομάζεται περιοδικός πίνακας. 

Οι σχετικές έρευνες στις αρχές του 20ού αιώνα έδειξαν όμως ότι τα στοιχεία 

χαρακτηρίζονται κατά βάση από τους ατομικούς τους αριθμούς και όχι από τα ατομικά 

τους βάρη. Όταν τα στοιχεία ταξινομούνται βάσει του ατομικού τους αριθμού δεν υπάρχει 

καμία ασυμφωνία ως προς την κατάταξη των στοιχείων.  

Έτσι λοιπόν το κριτήριο ταξινόμησης των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα θα είναι ο 

ατομικός τους αριθμός. Ο περιοδικός πίνακας εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο τις 

ανάγκες μας σε χημική πληροφόρηση. 

Ακολούθως παρουσιάζεται μια μορφή του σύγχρονου περιοδικού πίνακα όπου τα στοιχεία 

χωρίζονται χρωματικά σε κατηγορίες ανάλογα με τις χημικές τους ιδιότητες. 

Πίνακας 2.2 Περιοδικός πίνακας 
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Το Cl έχει 7 ηλεκτρόνια σθένους και ανήκει στην κατηγορία των στοιχείων που έχουν 

πολλά στην εξωτερική στοιβάδα και ζητάνε ηλεκτρόνια. Θα ζητήσει λοιπόν ένα ηλεκτρόνιο 

και θα συμπληρώσει και αυτό τη τελευταία του στοιβάδα L με 8 ηλεκτρόνια. 

Έτσι λοιπόν, το μέταλλο Na και το αμέταλλο Cl θα σχηματίσουν μεταξύ τους ιοντικό δεσμό 

όπως περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα. 

Να (2,8,1)  Να +1(2,8) + 1e- 

Cl   (2,8,7) + 1e-
Cl-(2,8,8) 

Na+1 + Cl-ΝαCl (χλωριούχο νάτριο) 

Προσοχή!! Στη περίπτωση των ιοντικών ενώσεων ο μοριακός τύπος δείχνει την αναλογία 

ιόντων στον κρύσταλλο!! Έτσι λοιπόν ο μοριακός τύπος NaCl δείχνει ότι στο κρυσταλλικό 

πλέγμα του χλωριούχου νατρίου τα ιόντα βρίσκονται σε αναλογία κατιόντων – ανιόντων 1 

: 1 . 

Κρύσταλλοι χλωριούχου νατρίου 

http://www.popsci.com/files/imagecache/article_image_small/articles/Rock_salt_crystal.jpg
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Κεφάλαιο 3 

3.Οξέα-Βάσεις-Οξείδια-Άλατα & Χημικές

αντιδράσεις 

1) ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΟΞΕΙΔΙΑ-ΑΛΑΤΑ

2) ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

3) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

(Οι θεματικές ενότητες 1 και 2 είναι εκτός διδακτέας ύλης. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να 

ενσωματωθούν στο βιβλίο, προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει μια πληρέστερη και 

καλύτερη εικόνα για το κεφάλαιο των χημικών αντιδράσεων). 
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Τιμές του pH για διαλύματα συνηθισμένων ουσιών 

Ουσία/Διάλυμα pH 

Διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) 1 M 0 

Γαστρικό υγρό 1,5 

Χυμός λεμονιού 2,4 

Coca-Cola 2,5 

Ξύδι 2.9 

Χυμός πορτοκαλιού 3 

Μπύρα 4,5 

καφές 5,0 

Τσάι 5,5 

όξινη βροχή < 5,6 

Γάλα 6,5 

Καθαρό νερό 7,0 

Σάλιο υγιούς ατόμου 6,5-7,4 

Αίμα 7,35 – 7,45 

Θαλασσινό νερό 8,0 

Σαπούνι 9,0 – 10,0 

αμμωνία εμπορίου 11,5 

χλωρίνη 12 

Διάλυμα NaOH 1 Μ 14 

Πίνακας 3.1: Τιμές του pH για διαλύματα συνηθισμένων ουσιών. 
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3.1.7. Ασκήσεις για λύση 

3.1.7.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης 

1. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω ενώσεις δεν είναι οξύ ή οξέα;

    α. HCl    β.H2S     γ.H2SO4 δ.NH3 ε.CH4

2. Σε ποια από τις παρακάτω ομάδες οξέων περιέχονται οξέα που παρέχουν τον ίδιο

αριθμό κατιόντων υδρογόνου, όταν διαλυθούν στο νερό;

   α. H3PO4 , H3AsO4 , HBr   β. HCl, H2SO4 , H2SO3

   γ. Η2ΣΟ4 , Η2Σ, Η2ΨΟ3   δ. ΗΨΝ, ΗΙ, Η2Σ 

3. Σε ποια από τις παρακάτω ομάδες βάσεων περιέχονται βάσεις που παρέχουν τον ίδιο

αριθμό ανιόντων υδροξειδίου, όταν διαλυθούν στο νερό;

α. KOH, NaOH, NH3 β. NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3

γ. LiOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2 δ. NH3 , Fe(OH)2, NaOH 

4. Η αμμωνία είναι βάση, γιατί:

α. μπορεί να διαλυθεί στο νερό     γ. περιέχει ανιόν ΟΗ-

β. είναι ένωση δύο αμετάλλων     δ. ιοντίζεται και δίνει ΟΗ- 

5. Με την ηλεκτρόλυση ενός υδατικού διαλύματος οξέος ελυθερώνεται:

α. Ο2 στην άνοδο     β. Ο2 στην κάθοδο 

γ. Η2 στην άνοδο    δ. Η2  στην κάθοδο 

6. Σε ένα υδατικό διάλυμα HBr με pΗ=2 προστίθεται υδατικό διάλυμα ΚΟΗ με pH=11.

Το διάλυμα που θα προκύψει μπορεί να έχει pH:

α. 13,          β. 0,          γ. 1,          δ. 5 

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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4.Στοιχειομετρία

Στο 4ο Κεφάλαιο της Χημείας θα γνωρίσουμε πώς μετράται η ύλη, θα έρθουμε σε επαφή 

με ένα καινούριο μέγεθος μέτρησης της ύλης, το mol και θα αντιμετωπίσουμε μια ποικιλία 

προβλημάτων με τα οποία θα μάθουμε να μετατρέπουμε τη μάζα μιας ένωσης, τον όγκο 

που η ένωση καταλαμβάνει σε ορισμένες συνθήκες καθώς και τον αριθμό μορίων που 

περιέχει μια ένωση σε mol. Επίσης, θα διατυπώσουμε την καταστατική εξίσωση των 

αερίων, η οποία θα μας βοηθάει να περιγράφουμε πλήρως τη συμπεριφορά ενός αερίου ή 

ενός μείγματος αερίων. Επιπρόσθετα, θα ξαναθυμηθούμε την έννοια του διαλύματος και 

θα έρθουμε σε επαφή με ένα νέο μέγεθος μέτρησης της περιεκτικότητας ενός διαλύματος, 

το οποίο λέγεται συγκέντρωση ( C ). Θα μιλήσουμε για αραίωση,  συμπύκνωση και ανάμειξη 

διαλυμάτων και θα λύσουμε προβλήματα για κάθε κατηγορία. Τέλος, θα ασχοληθούμε με 

στοιχειομετρικούς υπολογισμούς, δηλαδή θα έχουμε μία ή περισσότερες χημικές 

αντιδράσεις και σύμφωνα με τους στοιχειομετρικούς συντελεστές κάθε αντίδρασης θα 

παίρνουμε διάφορες ποσοτικές πληροφορίες για τις διάφορες χημικές ουσίες μας.  
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Εικόνα 4.1. Αναπαράσταση των ισοτόπων του άνθρακα και του υδρογόνου 

Επισήμανση!! Προαναφέραμε ότι η σχετική ατομική μάζα μπορεί να είναι και δεκαδικός 

αριθμός. Π.χ. το στοιχείο Cl έχει Ar = 35.5 . Το γεγονός αυτό αιτιολογείται διότι αρκετά 

στοιχεία εμφανίζονται στη φύση με τη μορφή ισοτόπων (διαφορετικές μορφές του ίδιου 

στοιχείου) και το κάθε ισότοπο έχει το δικό του ατομικό βάρος. Στην περίπτωση αυτή 

βγάζουμε το μέσο όρο των σχετικών ατομικών μαζών των ισοτόπων, βασιζόμενοι στο 

ποσοστό με το οποίο εμφανίζεται κάθε ισότοπο στη φύση. 

Εικόνα 4.2. Εάν εικονικά κόβαμε το άτομο του C – 12 σε δώδεκα ίσες φέτες, τότε το amu θα ήταν η 

μάζα που αντιστοιχεί στη μία φέτα. 

Παράδειγμα : 

O χαλκός, με σύμβολο Cu και πολλές χρήσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων 

εμφανίζεται στη φύση με τη μορφή δύο ισοτόπων : 63Cu (σε ποσοστό 69,09 % ) και 65Cu 

(σε ποσοστό 30,91 % ). Για να υπολογιστεί η σχετική ατομική μάζα του χαλκού θα 

πολλαπλασιάσουμε το μαζικό αριθμό του κάθε ισοτόπου (ο οποίος δείχνει τη μάζα του 

πυρήνα, δηλ. σχεδόν όλη τη μάζα του ατόμου) με το ποσοστό με το οποίο συναντάται το 

ισότοπο στη φύση και θα προσθέσουμε τα δύο γινόμενα ώστε να βρούμε μέση ατομική 

μάζα του χαλκού. 
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4.1.1.3 Το mol σαν μονάδα μέτρησης ύλης στον μικρόκοσμο. 

Όταν παρασκευάζουμε μια ένωση σε βιομηχανική κλίμακα ή ακόμα και εάν κάνουμε ένα 

πείραμα στο εργαστήριο, έχουμε να κάνουμε με τρομακτικούς αριθμούς μορίων, ή ιόντων. 

Φανταστείτε ότι μία ποσότητα αιθανόλης λιγότερη από 3 κουταλάκια περιέχει 1,31∙1023 

μόρια αιθανόλης. Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μεγάλος. Αρκεί να σκεφτούμε πώς εάν 

είχαμε φτιάξει μια μηχανή η οποία θα μπορούσε να μετράει ένα εκατομμύριο μόρια στο 

δευτερόλεπτο, τότε αυτή η μηχανή για να μετρήσει τα 1,31∙ 1023 μόρια αιθανόλης θα 

έπρεπε να δουλεύει σε καθημερινή βάση για πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, 

σχεδόν όσο είναι η ηλικία του πλανήτη Γη. Οι χημικοί λοιπόν υιοθέτησαν την έννοια ενός 

μεγέθους που λέγεται mol και συμβολίζεται με το γράμμα n ως ένα πρόσφορο μέσον  για 

να διαχειρίζονται τους ασύλληπτους αριθμούς μορίων ή ιόντων που υπάρχουν μέσα στα 

δείγματα των ουσιών που μελετούν. Το mole ή γραμμομόριο ορίζεται ως η ποσότητα 

μιας δεδομένης ουσίας η οποία περιέχει τόσες οντότητες (τυπικές μονάδες ) όσες 

είναι ο αριθμός των ατόμων που υπάρχουν σε ακριβώς 12 g του ισοτόπου άνθρακα-

12. Έτσι, ένα mole αιθανόλης περιέχει τόσα μόρια αιθανόλης όσα είναι τα  άτομα C που

έχουμε σε 12 g άνθρακα-12. Ωστόσο, δεν είναι ίδια ποσότητα οπτικά ένα mol κάθε ουσίας. 

Παρατηρήστε την εικόνα που ακολουθεί (Εικόνα 4.3.) για να δείτε πώς φαίνεται με το 

μάτι 1 mol από κάθε διαφορετική ουσία. 

Εικόνα 4.3. Διακρίνονται 1 mol των εξής χημικών σωμάτων (από αριστερά προς τα δεξιά): 

 1 mol μεταλλικού χαλκού (Cu), 1 mol μεταλλικού αλουμινίου (Αl), 1 mol του αμετάλλου θείου (S), 1 mol διαλύματος 

διχρωμικού καλίου (K2Cr2O7), 1 mol καθαρού νερού (Η2Ο), 1 mol εφυδατωμένου χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2)  
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Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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Ποσότητα ΝΗ3 ζυγίζει 3,4 g. 

Πόσα mol είναι η ποσότητα αυτή; 

Πόσο όγκο καταλαμβάνει η ποσότητα αυτή σε STP συνθήκες; 

Πόσα μόρια ΝΗ3 περιέχονται στην ποσότητα αυτή; 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες (Αr):Η = 1,    Ν = 14 . 

Παρατηρούμε ότι μας δίδεται η μάζα της ένωσης. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο 

n = m / Mr  ο οποίος μας βοηθάει να μετατρέψουμε μάζα ουσίας σε mol. Πριν 

προχωρήσουμε σε αντικατάσταση των γνωστών μεγεθών στον τύπο θα υπολογίσουμε 

το Mr της ένωσης: 

Μr(NH3) = 1 ∙ArN+ 3  ∙ArH = 1  ∙  14 + 3  ∙  1 = 14 + 3 = 17 

Περνάμε τώρα σε αντικατάσταση στον τύπο: 

n = m / Mrn = 3,4 / 17 n = 0,2 mol. 

Εφόσον γνωρίζουμε τον αριθμό των mol και μας ζητάνε τον όγκο της ένωσης σε STP 

συνθήκες θα ακολουθήσουμε τον τύπο n = V / Vm 

Λύνουμε τον τύπο ως προς το ζητούμενο μέγεθος: 

V = n∙VmV = 0,2∙22,4  V = 4,48 L. 

Εφόσον έχουμε βρει τον αριθμό mol και μας ζητάνε τον αριθμό μορίων που 

αντιστοιχούν σε αυτά τα mol, παίρνουμε τον τύπο n = N / NA .

 Λύνουμε τον τύπο ως προς το ζητούμενο μέγεθος, δηλ. τον  αριθμό μορίων (Ν): 

n = N / NA Ν = n ∙ NAN = 0,2 ∙ NA μόρια. 
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Τέλος, για να βρούμε το συνολικό όγκο του μείγματος σε συνθήκες STP θα 

χρησιμοποιήσουμε τον κατάλληλο  τύπο 

    ολ.
ολ. ολ. ολ. ολ.

m

V
n = V =n 22,4 V =5 22,4

V ολ.V =112L

4.1.3. Ασκήσεις για λύση 

4.1.3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης 

1. Η σχετική ατομική  μάζα του Al  είναι 27.  Αυτό σημαίνει ότι η  μάζα ενός ατόμου Al

είναι:

α. 27g  

β. 27 φορές μεγαλύτερηαπότη μάζαενόςατόμου  C - 12 

γ. 27 φορές μεγαλύτερηαπότo 1/12 της μάζαςενόςατόμου 12C  

δ. 27 φορές μεγαλύτερηαπότo 1/12 της μάζαςενόςατόμου  C - 6 . 

2. Η σχετική ατομική μάζα του οξυγόνου είναι 16. Από αυτό προκύπτει ότι µάζα ενός

µορίου οξυγόνου (Ο2) είναι:

α. 16 φορές μεγαλύτερηα πότo 1/12 της μάζαςενόςατόμου  C - 12 

β. 32 φορές μεγαλύτερη απότη μάζαενόςατόμου  C - 12 

γ. 32 φορές μεγαλύτερη απότo 1/12 της μάζαςενόςατόμου C  

δ. 32 φορές μεγαλύτερη από τo 1/12 της μάζαςενόςατόμου  C - 12 

3. Το άτομο ενός στοιχείου Α είναι 2 φορές βαρύτερο από το άτοµο του C-12 . Αυτό

σημαίνει ότι η σχετική ατομική μάζα του στοιχείου Αείναι:

α. 2  β. 12  γ. 24  δ. 14. 

4. 1mol µορίων NH3αποτελείται συνολικά από:

α. 4 άτομα  β. 4 µόρια γ. 4ΝΑάτομα  δ. 4ΝΑ µόρια. 

5. Η σχετική ατομική  μάζατου C  προσδιορίστηκε  µε  μεγάλη ακρίβεια και βρέθηκε ίση

µε 12,0115 και όχι 12 ακριβώς. Αυτό οφείλεται στο ότι:

α.  κατά τον ακριβή προσδιορισμό της σχετικής ατομικής  μάζαςτου C  

λαμβάνεται υπόψη και η μάζατων ηλεκτρονίων του. 

β.  ο υπολογισμός του βάρους του C - 12 έγινε στον Ισημερινό, όπου 

το g = 9,79 m/s2, ενώ ο υπολογισμός της σχετικής ατομικής μάζαςτου C 

σε τόπο όπου το g = 9,81 m/s2 

γ.  ο φυσικός C αποτελείται και από άλλα ισότοπα πλην του  C - 12  

δ.  για διαφορετικό λόγο που δεν αναφέρεται παραπάνω.  

Φροντιστήρια Ε.Δ. Στογιάννης
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