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1. Σε 1 mole νερού περιέχονται 6.0231023 μόρια νερού. 

Σωστό   Λάθος 

 

2. 1 mole αμμωνίας (ΝΗ3) αποτελείται από ένα άτομο 

αζώτου και τρία άτομα υδρογόνου. 

Σωστό   Λάθος 

 

3. 1 mole ΝΗ3 και 1 mole K2SO4 ζυγίζουν το ίδιο: 

Σωστό   Λάθος 

 

4. 1 mole K2SO4:     

ii.. περιέχει 6 άτομα,   iiii.. περιέχει ένα άτομο θείου,  

iiiiii.. ζυγίζει 174.3 gr,   iivv.. περιέχει 3.0151023 μόρια, 

iivv.. περιέχει 1.205x1024 άτομα καλίου. 

 

5. Το μοριακό βάρος του ένυδρου θειϊκού χαλκού 

CuSO4∙5H2O είναι:    

ii.. 245.6  iiii.. 219.2 iiiiii.. 177.5 iivv.. 249.5 

 

6. Ο αριθμός των ατόμων άνθρακα σε 0.062 mole οξικού 

οξέος (C2H4O2) είναι: 

ii..  7.51022 άτομα,   iiii..  1.51023 άτομα, 

iiiiii..  3.71022 άτομα,   iivv..  61023 άτομα, 

vv..  0.124 άτομα. 

 

7. Τα 3.15 mole Η2Ο2 περιέχουν: 

ii..  3 μόρια,   iiii..  3.81023 μόρια, 

iiiiii..  1.91024 μόρια,  iivv..  7.61023 μόρια. 

 

8. Αν το 1 mole ενός στοιχείου ζυγίζει 107.9 gr, το στοιχείο 

είναι: 

ii..  άργυρος,    iiii..  χαλκός,   

iiii..  μαγνήσιο,    iivv..  οξυγόνο. 

 

9. 1 mole ατόμων οξυγόνου : 

ii.. περιέχει 6.0231023 άτομα,  

iiii.. περιέχει 16 άτομα,  

iiiiii.. ζυγίζει 32 gr, 

vvii.. ζυγίζει 1 gr,   

vv.. καμμία από τις παραπάνω απαντήσεις. 

 

10. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες περιέχει το μεγαλύτερο 

αριθμό ατόμων:   

ii.. 50 gr Zn,   iii.. 50 gr Al,  

iiiiii.. 50 gr Fe,   iivv.. 50 gr Cu,  

vv.. όλες περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων. 

 

11. Ποιο από τα παρακάτω ζυγίζει περισσότερο:    

ii.. 1 mole Zn,   iiii.. 1 mole Al,   

iiiiii.. 1 mole Fe,   iivv.. 1 mole Cu,  

vv.. ζυγίζουν όλα το ίδιο. 

 

12. Ένα μόριο μίας ένωσης ζυγίζει 5.3410-23 gr, το μοριακό 

βάρος αυτής της ένωσης είναι: 

ii.. 12.5,      iiii.. 32.2,   

iiiiii.. 1.131046,   iivv..  5.3410-23. 

 

13.   Η μάζα του μοριακού υδρογόνου (Η2) είναι: 

ii.. 6.0231023 gr, iiii.. 6 gr,  
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iiiiii.. 121023 gr,   iivv.. 12 gr,  

vv.. καμμία από τις παραπάνω απαντήσεις. 

 

14. 1 mole μοριακού οξυγόνου (Ο2) περιέχει: 

ii.. 1.2041024 άτομα οξυγόνου,  

iiii.. 6.0231023 άτομα οξυγόνου,  

iiiiii.. 3.0151023 άτομα οξυγόνου,  

iivv.. 32 άτομα οξυγόνου,  

vv.. 16 άτομα οξυγόνου.  

 

15. Ποιά από τις παρακάτω ποσότητες περιέχει τη μικρότερη 

μάζα αζώτου:   

ii.. 100 gr HCN,   iiii.. 100 gr NH3,  

iiiiii.. 100 gr N2H4,  iivv.. 100 gr N2O,  

vv.. 100 gr HNO3,  vv..  όλα τα δείγματα περιέχουν την ίδια 

μάζα αζώτου. 

 

16. Η μάζα 20 moles He είναι: 

ii.. 5 gr,    iiii.. 1.21025 gr,  

iiiiii.. 1 gr,   iivv.. 80 gr  

vv.. 6.0231023 gr  

 

Ασκήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Socrative: 

 

17. Πόσα άτομα περιέχονται σε 2.75 moles χαλκού; 

 

18. Ποια είναι η μάζα 1.511024 ατόμων άνθρακα; 

 

19. Πόσα άτομα περιέχονται σε 3.91 moles νατρίου; 

 

20. Πόσα μόρια περιέχονται σε 31 gr αέριου χλωρίου (Cl2); 

 

21. Πόσα άτομα αζώτου περιέχονται σε 3.4 moles αμμωνίας 

(NH3); 

 

22. Ποια είναι η μάζα 4.521024 μορίων νερού; 

 

23. Πόσα άτομα οξυγόνου περιέχονται σε 2.310-8 gr 

οξυγόνου (O2); 

 

24. Πόσα άτομα περιέχονται σε 1 kg χρυσού; 

 

25. Πόσο ζυγίζουν 4 moles ζάχαρης(C12H22O11); 

 

26. Πόσα μόρια ζάχαρης (C12H22O11) μπορείτε να φτιάξετε 

από 1 kg άνθρακα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


