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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α ΘΕΜΑ 
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Β ΘΕΜΑ 

Β1. α) Επιλογή 1. β) Από το φαινόμενο της ώσμωσης ξέρουμε ότι δια μέσω 
ημιπερατής μεμβράνης των κυττάρων του ματιού ρέει διαλύτης από το υποτονικό 
στο υπερτονικό, άρα εν προκειμένω για να ξεπρηστεί το μάτι θα ρέει κυτταρικό υγρό 
(διαλύτης) από το εσωτερικό των κυττάρων προς το κολλύριο με το οποίο έρχεται σε 
επαφή. 

Β2. Στην δομή Α δεν εμφανίζεται διπολική ροπή λόγω της συμμετρίας του μορίου, σε 
αντίθεση με τη δομή Β, όπου εμφανίζεται πόλωση (πολικά μόρια διαλύονται σε 
πολικούς διαλύτες όπως το νερό) με αποτέλεσμα η δομή Β να διαλύεται περισσότερο 
στο νερό. 

Β3. Το διάγραμμα Α. Tα ισομερή οκτάνια είναι υδρογονάνθρακες και επομένως μη 
πολικές ενώσεις. Έτσι, διαμοριακά εμφανίζουν δυνάμεις διασποράς ή London. Η 
ισχύς των δυνάμεων αυτών εξαρτάται από τη σχετική μοριακή μάζα (που είναι η ίδια 
στις ισομερείς ενώσεις) καθώς και από το σχήμα του μορίου. Μάλιστα, όσο πιο 
γραμμικό είναι το μόριο (δηλαδή με λιγότερες διακλαδώσεις) οι διαμοριακές 
δυνάμεις διασποράς είναι ισχυρότερες και επομένως το σημείο βρασμού είναι 
μεγαλύτερο. Έτσι, τα σημεία βρασμού των οκτανίων που δίνονται θα ακολουθούν τη 
σειρά: ΙV < III < II < I που αποδίδεται από το διάγραμμα Α. 

Β4. α) επιλογή 3. Β) Η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος (c3) θα δίνεται από τη 
σχέση: c·V + 3c·2V = c3·3V, c3 = 7c/3. Για τις ωσμωτικές πιέσεις των δύο αρχικών και 
του τελικού διαλύματος, ισχύουν: 

Π1 = c·R·T, Π2 = 3c·R·T, Π3 = (7/3)c·R·T 

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει η σχέση (3). 

Γ ΘΕΜΑ 

Γ1. Για το NaCl: c = =  =  
.

.

.
= 1 𝑀 

Το NaCl είναι ιοντική ένωση, οπότε Π = icRT = 2·1·0,082·300 = 49,2 atm 

Γ2. (A) α) CH3CH2CH3 (μη πολική ένωση) < CH3CH2CH2Cl (πολική ένωση) < 
CH3CH2CH2OH (πολική ένωση, δυνατότητα σχηματισμού δεσμού Η με το νερό) < 
HOCH2CH2CH2OH (πολική ένωση, μεγαλύτερη δυνατότητα σχηματισμού δεσμού Η με 
το νερό λόγω των δύο −ΟΗ). 



β) Η μεθυλαμίνη, CH3NH2 έχει δεσμό N−H και μπορεί να σχηματίσει δεσμό Η με μόρια 
νερού διευκολύνοντας τη διείσδυσή του ανάμεσα στα μόρια της αμίνης. 

γ) Οι αλκοόλες διαθέτουν την πολική ομάδα −ΟΗ που αυξάνει τη διαλυτότητα της 
ένωσης στο νερό σχηματίζοντας με αυτό δεσμούς υδρογόνου. Αντίθετα, τα αλκύλια 
(R−) είναι μη πολικές ομάδες και η παρουσία τους μειώνουν τη διαλυτότητα της 
ένωσης στο νερό που είναι πολικός διαλύτης. Με την αύξηση του μεγέθους του 
αλκυλίου η ένωση γίνεται όλο και λιγότερο πολική και τα αλκύλια συνδέονται μεταξύ 
τους με όλο και ισχυρότερες δυνάμεις διασποράς. Έτσι, η διαλυτότητα στο νερό 
μειώνεται μέχρι που πρακτικά μηδενίζεται. 

(B) α) Η CH3OH σχηματίζει διαμοριακά δεσμούς υδρογόνου, λόγω του δεσμού O−H 
που διαθέτει. Αντίθετα, τα αλκάνια είναι μη πολικές ενώσεις και σχηματίζουν 
αποκλειστικά διαμοριακές δυνάμεις διασποράς ή London που είναι πολύ 
ασθενέστερες. Καθώς το σημείο βρασμού αυξάνεται με την ισχύ των διαμοριακών 
δυνάμεων η CH3OH θα έχει πολύ υψηλότερο σημείο βρασμού από το μεθάνιο. 

β) Με την αύξηση των ατόμων C στο μόριο αυξάνεται και η ισχύς των δυνάμεων 
διασποράς που εμφανίζονται τόσο στα αλκάνια ως αποκλειστικές διαμοριακές 
δυνάμεις όσο και στις αλκοόλες οι οποίες για το λόγο αυτό γίνονται όλο και λιγότερο 
πολικές με την αύξηση της μοριακής τους μάζας. Έτσι, τα σημεία βρασμού 
αυξάνονται. 

γ) Η 1-προπανόλη είναι πολική ένωση και διαλύεται πολύ στο νερό που είναι πολικός 
διαλύτης. Αντίθετα, το βουτάνιο είναι μη πολική ένωση και δεν διαλύεται στο νερό. 

Γ3. α) Από το νόμο του van’t Hoff, έχουμε: 

 

β) Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ1 υπολογίζεται ως εξής: 

 

Η συγκέντρωση του διαλύματος Δ2 υπολογίζεται από την Π2: 

 

Από τη σχέση αραίωσης των διαλυμάτων έχουμε: c1·V1 = c2·V2. 

 

Επομένως πρέπει να προστεθούν: 0,5 ‒ 0,2 = 0,3 L ή 300 mL νερού. 

 
 



Δ ΘΕΜΑ 
Δ1. α) Σύμφωνα με το φαινόμενο της ώσμωσης περισσότερα μόρια νερού περνούν 
από το διάλυμα με τη μικρότερη συγκέντρωση (υποτονικό διάλυμα) προς το διάλυμα 
με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση (υπερτονικό) και το φαινόμενο θα «σταματήσει», 
όταν εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων στις δύο πλευρές της μεμβράνης. 
Για να συμβεί αυτό, η μεμβράνη, θα κινηθεί προς τα αριστερά ώστε το διάλυμα με τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση να αραιωθεί και ταυτόχρονα το διάλυμα με τη μικρότερη 
συγκέντρωση να συμπυκνωθεί. 
 

 
Λύνοντας την εξίσωση ως προς x προκύπτει: x = 4 cm. Επομένως το μήκος του 
κυλίνδρου που περιέχει το αριστερό διάλυμα θα είναι 16 cm και το μήκος του 
κυλίνδρου που περιέχει το δεξιό διάλυμα θα είναι 24 cm. Ο όγκος του αριστερού 
διαλύματος θα είναι: (16/40)·5 = 2 L και ο όγκος του διαλύματος στα δεξιά θα είναι 
(24/40)·5 = 3 L. 
 
β) Στην ισορροπία ισχύει:  

 
Η ωσμωτική πίεση των δύο διαλυμάτων υπολογίζεται από τη σχέση: Π = c·R·T = 
0,1·0,082·300 = 2,46 atm. 

Δ2. α) Εφαρμόζουμε νόμο ανάμειξης: Π1·V1 + Π2·V2 = Π3·V3 , Π3 = ∙ , ∙

,
= 8 𝑎𝑡𝑚 

β) Για να γίνει ισοτονικό το Δ2 με το Δ1, θα πρέπει Π2’ = Π1 = 4 atm. 

Εφαρμόζουμε για το Δ2 νόμο αραίωσης: Π2·V2 = Π2’·V2’, V2’ = ∙
= 2,5 𝐿 

Άρα: VH2O = 2,5 -1 = 1,5 L ή 1.500 mL 

γ) Εφαρμόζουμε νόμο ανάμειξης: Π1·V1 + Π2·V2 = Π3·V3 , 4V1 + 10V2 = 6(V1 + V2),  

4V1 + 10V2 = 6V1 + 6V2 , 4V2 = 2V1, 2V2 = V1 ή = 2 

 

 

Έστω ότι η διατομή του κυλίνδρου είναι S και ότι η 
μεμβράνη κινείται κατά x (σε cm) ώστε να επέλθει εξίσωση 
των συγκεντρώσεων. Στην τελική θέση (ισορροπίας) θα 
έχουμε: c1 = c2, οπότε: 

 


