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Θεωρία 

1. 2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και 

μονάδες. 

 

2.1. Τι είναι φυσικό μέγεθος; 

Τα φυσικά μεγέθη είναι ποσότητες  που προσδιορίζουν τις διαστάσεις ενός σώματος ή ενός φυσικού 

φαινομένου. Αποτελούνται από μία αριθμητική τιμή όπως το 1 το 2 κ.τ.λ. και από μία μονάδα 

μέτρησης. Μερικά φυσικά μεγέθη είναι το μήκος, ο χρόνος και η θερμοκρασία.  

2.2. Πως προσδιορίζονται τα φυσικά μεγέθη; 
Με τη χρήση της αριθμητικής τιμής και της μονάδας μέτρησης. Η αριθμητική τιμή δείχνει πόσο 

μεγαλύτερο ή μικρότερο είναι το μετρούμενο φυσικό μέγεθος σε σχέση με τη  μονάδα μέτρησης. Η 

μονάδα μέτρησης για κάθε μέγεθος έχει οριστεί επακριβώς από τους επιστήμονες. 

Παράδειγμα κατανόησης: Έστω ότι  ο όγκος ενός υγρού είναι 10L. To 10 είναι η αριθμητική τιμή και το 

L η μονάδα μέτρησης. Η αριθμητική τιμή του μεγέθους δηλώνει πως o συγκεκριμένος όγκος είναι 10 

φορές μεγαλύτερος από τη μονάδα μέτρησης που είναι το 1L. Το 1 λίτρο (1L) ορίζεται ως ο όγκος που 

καταλαμβάνει το 1 kg νερού στους 4ο C. 

2.3. Τι είναι το Διεθνές Σύστημα Μονάδων ( S.I.); 
Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων SI περιέχει 7 θεμελιώδη μεγέθη με τις χαρακτηριστικές μονάδες τους 

που αναγράφονται στον πίνακα 1.1-1. Όλα τα άλλα μεγέθη που χρησιμοποιούνται είναι παράγωγα των 

θεμελιωδών αυτών μεγεθών.  

2.4. Ποια είναι τα 7 θεμελιώδη μεγέθη στο SI 
 

Μέγεθος Σύμβολο μεγέθους Ονομασία μονάδας Σύμβολο μονάδας 

μήκος l μέτρο m 

μάζα m χιλιόγραμμο kg 

χρόνος t Δευτερόλεπτο s 

θερμοκρασία T κέλβιν K 

ποσότητα ύλης n μολ mol 

ένταση ηλεκτρικού ρεύματος I αμπέρ A 

φωτεινή ένταση Iu καντέλα cd 
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2.5. Ποια είναι τα συνηθισμένα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των θεμελιωδών 
μονάδων; 
 

Μπροστά από το σύμβολο της μονάδας στο SI προστίθεται ένα γράμμα του λατινικού αλφάβητου που 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος διαιρεί ή πολλαπλασιάζει τη μονάδα μέτρησης 

δημιουργώντας έτσι τα αντίστοιχα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των θεμελιωδών μονάδων. 

2.6. Πίνακας 1.1-2. Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια μονάδων1 
 

Πρόθεμα Σύμβολο Αριθμητική τιμή Δύναμη του 10 

exa- E 1 000 000 000 000 000 000 E=1018 

peta- P 1 000 000 000 000 000 P=1015 

tera- T 1 000 000 000 000 T=1012 

giga G 1 000 000 000 G=109 

mega M 1 000 000 M=106 

kilo k 1000 K=103 

hecto- h 100 H=102 

deca- da 10 da=101 

deci- d 0.1 d=10-1 

centi c 0.01 c=10-2 

milli- m 0.001 m=10-3 

micro-  μ 0.000 001 μ=10-6 

nano- n 0.000 000 001 N=10-9 

pico- p 0.000 000 000 001 p=10-12 

femto- f 0.000 000 000 000 001 f=10-15 

atto- a 0.000 000 000 000 000 001 a=10-18 

 

2.7. Τι γνωρίζετε για τη μονάδα 1 Å; 
Άλλη μονάδα μήκους είναι το  1 Å = 10-8cm = 10-10m. Χρησιμοποιείται συνήθως για την έκφραση της 

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

2.8. Αναφέρετε παραδείγματα παραγώγων μεγεθών. 
 

Παράγωγο φυσικό μέγεθος Συνηθισμένη μονάδα Θεμελιώδης μονάδα από την οποία 

παράγεται 

Όγκος dm3 (Μονάδα μέτρου)3 

Πυκνότητα kg/dm3 (μάζα)3/ (μέτρο)3 

 

 

                                                                 
1
 Δε χρειάζεται να απομνημονεύσεις άμεσα τον πίνακα, αλλά όταν λύνεις τις ασκήσεις να τον έχεις ανοιχτό για να βλέπεις 

τις αντιστοιχίες. Με την εξάσκηση θα τις μάθεις. 
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2.9. Ποια είναι τα συνηθέστερα μεγέθη που χρησιμοποιούμε στη χημεία; 
Μάζα, όγκος, πυκνότητα και θερμοκρασία. 

2.10. Ποιος είναι ο ορισμός της μάζας υλικού σώματος; 
1. Μάζα είναι το μέτρο της αντίστασης του υλικού στη μεταβολή της ταχύτητάς του . Η ιδιότητα αυτή 

της ύλης ονομάζεται αδράνεια 

2. Επίσης, η μάζα εκφράζει την ποσότητα της ύλης που περιέχεται σε μία ουσία. 

2.11. Ποια είναι η μονάδα μάζας στο SI  και σε άλλα συστήματα μέτρησης; 
Στο SI η μονάδα μάζας είναι το ένα χιλιόγραμμο (1kg).  

Άλλες μονάδες είναι το γραμμάριο (g), ο τόνος (ton), το χιλιοστόγραμμο (mg) και άλλες. 

Η σχέση των μονάδων με το χιλιόγραμμο (1kg) είναι οι: 

1kg=103 g =1000g,  1ton=1000 kg,   1kg=106mg =1.000.000 mg 

2.12. Μεταβάλλεται η μάζα από τόπο σε τόπο; 
Όχι. 

2.13. Με ποια όργανα υπολογίζουμε τη μάζα ενός σώματος; 
 

  
Εργαστηριακός ζυγός ενός δίσκου με βερνιέρο Σύγχρονοι ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας για τη 

μέτρηση μάζας. 

Με το ζυγό. Υπάρχουν διάφορα είδη ζυγών όπως ο εργαστηριακός ζυγός ενός δίσκου με βερνιέρο και 

οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας. 

2.14. Ποιος είναι ο ορισμός του βάρους υλικού σώματος; 
Είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η γη στα υλικά σώματα. 

2.15. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του διανύσματος του βάρους; 
Η κατεύθυνσή του ακολουθεί το νήμα της στάθμης. Το μέτρο της στο SI είναι το 1 Νewton (1N). 

2.16. Μεταβάλλεται το βάρος υλικού σημείου από τόπο σε τόπο; 
Ναι.  Το μέτρο του βάρους είναι ανάλογο της επιτάχυνσης της βαρύτητας του τόπου στον οποίο βρίσκεται 

το υλικό.  

Παράδειγμα: Το βάρος ενός σώματος είναι μεγαλύτερο στους πόλους της γης και μικρότερο στον 

ισημερινό. Επίσης το βάρος είναι μεγαλύτερο στην επιφάνεια της γης και μικρότερο στη σελήνη. Και στις 

δύο περιπτώσεις η αιτία είναι ότι το βάρος εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και την απόσταση του 

σώματος από την επιφάνεια της θάλασσας. 
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2.17. Με ποια όργανα υπολογίζουμε το βάρος ενός υλικού σώματος; 
 

Με το δυναμόμετρο. 

 

2.18. sos Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους υλικού σώματος; 
 

α/α Μάζα Δύναμη 

1. Μονόμετρο μέγεθος Διανυσματικό μέγεθος 

2. Μονάδα στο SI το 1kg Μονάδα στο SI το 1Ν 

3. Δε μεταβάλλεται από τόπο 

σε τόπο 

Μεταβάλλεται από τόπο σε 

τόπο 

4. Μετριέται με το ζυγό Μετριέται με το δυναμόμετρο 

 

2.19. Ποιος είναι ο ορισμός του όγκου υλικού σώματος; 
Όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα.  

2.20. Ποια είναι η μονάδα στο SI  και σε άλλα συστήματα μέτρησης; 
Στο SI είναι το κυβικό μέτρο (m3).  

Άλλες μονάδες είναι το κυβικό δεκατόμετρο (dm3), το κυβικό εκατοστόμετρο (cm3), το λίτρο (L), το 

χιλιοστόλιτρο (1mL) κ.ά. Στα προβλήματα θα χρησιμοποιείτε τις ισότητες: 

1m3=1000L , 1dm3=1L , 1dm3=1000cm3, 1L =1000mL, 1mL=1cm3 

2.21. Με ποια όργανα υπολογίζουμε τον όγκο των χημικών ουσιών; 
Η μέτρηση του όγκου στο χημικό εργαστήριο γίνεται με βαθμονομημένα όργανα όπως η προχοΐδα, το 

σιφώνιο, ο ογκομετρικός κύλινδρος, ογκομετρική φιάλη και το ποτήρι ζέσεως.   

     

σιφώνιο ογκομετρική φιάλη ποτήρι ζέσεως προχοΐδα Ογκομετρικός κύλινδρος 
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2.22. Ποια από τα παραπάνω σκεύη είναι μεγαλύτερης ακρίβειας; 
Από αυτά,  μεγάλης ακρίβειας είναι η προχοΐδα, η ογκομετρική φιάλη και το σιφώνιο πληρώσεως. 

2.23. Ποιες μονάδες όγκου χρησιμοποιούνται συνήθως, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση 
της χημικής ουσίας; 
Για εκπαιδευτικούς λόγους συχνά χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου των υγρών το mL ή το L, 

ενώ για τη μέτρηση των αερίων χρησιμοποιείται το cm3 ή το dm3. 

2.24. Ποια είναι η σχέση του 1cm3 και του 1mL; 
Λόγω της μικρής τους διαφοράς το mL και cm3,θα θεωρούμε πως 1mL =1 cm3. 

2.25. SOS  Ποιος είναι ο ορισμός του ενός λίτρου (1L); 
T o λίτρο (L) ορίζεται ως ο όγκος που καταλαμβάνει 1 kg νερού στους 4 °C.  

2.26. SOS  Ποιος είναι ο ορισμός της πυκνότητας υλικού σώματος; 
Η πυκνότητα (p) είναι το πηλίκο της μάζας (m) υλικού σώματος προς τον αντίστοιχο όγκο του (V) σε 

σταθερές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας 
m

p
V

. 

2.27. SOS  Επιλύεται τη σχέση 
m

p
V

 ως προς τη μάζα και ως προς την πυκνότητα; 

Ως προς τη μάζα:    
m

p m p V
V

 

Ως προς  τον όγκο:   
m m

p V
V p

 

2.28. Ποια είναι η μονάδα πυκνότητας στο SI  και σε άλλα συστήματα μέτρησης; 

Η μονάδα της πυκνότητας στο SI είναι το 1
3

kg

m
. 

Διευκρίνιση: Η πυκνότητα είναι παράγωγο μέγεθος του μέτρου και της μάζας, οπότε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παράγωγες μονάδες αυτών, όπως το 1
3

g

cm
. 

2.29. Ποιες μονάδες πυκνότητας χρησιμοποιούνται συνήθως, ανάλογα με τη φυσική 
κατάσταση της χημικής ουσίας; 

 Στα αέρια οι πυκνότητες συνήθως είναι μικρές και χρησιμοποιείται το  1
g

L
. 

 Στα υγρά συνήθως χρησιμοποιείται το  1
g

mL
. 

2.30. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η πυκνότητα ενός σώματος; 
1. Από τη θερμοκρασία και την πίεση, δηλαδή τους ίδιους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται και ο 

όγκος.  

2. Η μεταβολή της πίεσης μεταβάλει την πυκνότητα μόνο των αερίων σωμάτων. 

3. Με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται ο όγκος άρα ελαττώνεται η πυκνότητα του σώματος. 
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Ερωτήσεις 
 

1. Μετατροπές Μονάδων  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

2.31. Αν η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζεται στο SI σε g/cm3 με τι πρέπει να πολλαπλασιαστεί η 

τιμή αυτή. ώστε να μετατραπεί σε kg/m3: 

 

 

ΑΛΛΕΣ:  

2.32. Να κάνετε τις παρακάτω μετατροπές: 

1. 2,75 km σε cm 2. 0,005 km σε cm 3. 67 mm σε m 

4. 455 cm σε m 5. 3,5 hm σε m 6. 45 dm σε cm 

 

2.33. Να κάνετε τις παρακάτω μετατροπές: 

1. 89
0

A = ....Κm3 2. 560C =…0F 3. 450C =…K 4. 23g=….tn 

5. 19dm=…cm 6. 21Pa=…bar 7. 47μL=…cm 8. 57mg=…kg 

9. 36ml =…m3 10. 3,4atm=…Pa   

 

2.34. Συμπληρώστε τα κενά: 

1. ……..kg=3,69g =………cg=…….mg 

2. 1,5×10-5tn = ….kg =….. 

3.  22,4…..=……mL=0,0224m3 

4. ......... 
3

g

cm
 = 0,9 

3

kg

m
 =.............

3

g

m
 =...........

3

mg

m
. 

 

2.35. Τέσσερα δοχεία, Α, Β, Γ και Δ περιέχουν τις εξής μάζες τις ίδιας ουσίας: Α 250g, Β 25000mg, Γ 

0,24Kg και το Δ 25μg. Στα δοχεία αυτά η μάζα αυξάνεται κατά τη σειρά: 

α) Α<Β<Γ<Δ,  β) Α<Γ<Β<Δ,  γ) Δ<Γ<Β<Α,  δ) Δ<Β<Γ<Α 
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2. Ορισμοί: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

 

2.36. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Η μάζα ενός σώματος είναι......, β. Ο όγκος ενός σώματος είναι......., γ. Η πυκνότητα ενός σώματος 

είναι................... 

2.37. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22 g και με τη βοήθεια ογκομετρικού 

κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 mL. Η πυκνότητά του υγρού είναι: 

α.4,4g/mL,  β.1,1g/mL, γ. 2 g/mL     Διαλέξτε τη σωστή απάντηση δίνοντας κάποια εξήγηση. 

2.38. To άτομο του υδρογόνου έχει ακτίνα ίση με 0.12 nm. Υποθέτοντας ότι έχει σφαιρικό σχήμα, ο 

όγκος του σε m3 είναι: 

α. 8,0 ·10-10, β.4,5 ·1020 , γ.7,2 ·1030, δ. 0,2  

2.39. Μια σφαίρα από αλουμίνιο έχει μάζα m και όγκο V και στο εσωτερικό της μία κοιλότητα όγκου 

V. Η πυκνότητα του αλουμινίου δίνεται από τη σχέση: 

 

 

ΑΛΛΕΣ: 

  

2.40. Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις: 

α) Μάζα είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα 

β) Όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. 

γ) Μάζα είναι η ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελείτε ένα σώμα. 

δ) Όγκος είναι η ποσότητα της ύλης ενός σώματος. 

ε) Μάζα είναι το βάρος ενός σώματος. 

2.41. Η πυκνότητα ορίζεται ως: 

α) μάζα/όγκος, β) όγκος/μάζα, γ) βάρος/όγκος, δ) όγκος/βάρος 

3. Μονάδες: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

2.42. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των:  

α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά. 

2.43. Τι είδους ποσότητα (για παράδειγμα, μήκος, πυκνότητα κ.λ.π.), δείχνουν οι πιο κάτω μετρήσεις; 
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α. 8 ns ε. 500 Κ 

β. 3,4 kg/L στ. 3 mm3 

γ. 4,2 nm ζ. 27 °C 

δ.412 km2 η. 410 mg 

 

2.44. Να αντιστοιχίσετε τα σύμβολα με τους σωστούς αριθμούς και μονάδες: 

α. l 1. 5 mol 

β. Τ 2. 7,8 g/cm3 

γ. η 3. 298 Κ 

δ. m 4. 2 m 

ε. V 5. 4L 

στ. ρ 6. 10 kg 

 

 

ΑΛΛΕΣ:  

2.45. Αντιστοιχίστε στα φυσικά μεγέθη τις μονάδες τους στο SI. 

 

A. Μήκος   α. kg 

B. Μάζα    β. s 

Γ. Χρόνος   γ. K 

Δ. Θερμοκρασία  δ. mol 

Ε. Ποσότητα ύλης  ε. m 

 

2.46. Αντιστοιχήστε το κάθε στοιχείο της στήλης (Ι) με ένα στοιχείο της στήλης (ΙΙ), έτσι ώστε οι 

ποσότητες που αντιστοιχίζονται να είναι ίσες. 

 (Ι) (ΙΙ) 

 1mg 10-3g 

 1Μg 103g 

 1ng 10-9g 

 1μg 106g 

 1kg 10-6g 

  109g 

  10-12g 
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4. Όργανα Μέτρησης: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

2.47. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. Η μάζα ενός σώματος υπολογίζεται πειραματικά 

με τη βοήθεια του ...................  

β. 0 όγκος ενός υγρού υπολογίζεται πειραματικά με τη βοήθεια I. της........... II. του 

ο..................κ................... 

2.48. Διαθέτετε ζυγό ακριβείας, ογκομετρικό κύλινδρο, νερό. υποδεκάμετρο και ένα μικρό κύβο 

καθαρού σιδήρου. Να περιγράψετε δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υπολογίσετε τον όγκο 

του σιδερένιου κύβου και κατόπιν την πυκνότητά του. Ποιος από τους δύο τρόπους πιστεύετε ότι είναι 

πιο ακριβής για τους υπολογισμούς σας; 

2.49. Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση : 

Για να μετρήσουμε τον όγκο μιας πολύ μικρής ποσότητας ενός υγρού θα χρησιμοποιήσουμε: 

α. ηλεκτρονικό ζυγό  β. φαρμακευτικό ζυγό γ. πυκνόμετρο δ. σιφώνιο ε. ποτήρι ζέσεως στ. ογκομετρικό 

κύλινδρο. 

2.50. Ποια όργανα θα χρησιμοποιούσατε για να μετρήσετε: 

α. το μήκος μιας ράβδου β. τη μάζα μιας ποσότητας ζάχαρης γ. τον όγκο του περιεχομένου ενός 

κουτιού αναψυκτικού δ. το χρόνο στον οποίο ένας δρομέας διανύει 200 m ε. την πίεση σ' ένα ελαστικό 

αυτοκινήτου. 

 

ΑΛΛΕΣ:  

 

2.51. Αναγράψτε ποιο μέγεθος μετράμε με καθένα από τα παρακάτω όργανα: 

  
 

α. .......... β. .......... γ. .......... 

 

5. Πυκνότητα και ιδιότητες: 

 

 

ΑΛΛΕΣ:  
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2.52. Η πυκνότητα οποιουδήποτε υλικού είναι ίση στους 20 και στους 80 βαθμούς Κελσίου. 

α) Σωστό, β) Λάθος 

2.53. Η πυκνότητα του χρυσού (Au) είναι p=19,3g/mL. αν τεμαχίσουμε μία μάζα χρυσού σε δύο ίσα 

τμήματα, τότε η πυκνότητα του κάθε τμήματος σε σχέση με την πυκνότητα της αρχικής μάζας είναι: 

α) μεγαλύτερη, β) μικρότερη, γ) ίση 

2.54. Ένα σώμα μεταφέρεται από την επιφάνεια της θάλασσας στην κορυφή του Έβερεστ. Εξηγήστε 

τι θα συμβεί με το βάρος και την πυκνότητα του υλικού του σώματος. 

2.55. Αέριο που περιέχεται σ’ ένα κλειστό δοχείο Α μεταφέρεται σε ένα άλλο κλειστό δοχείο Β, που 

έχει διαφορετικό όγκο από το δοχείο Α. Θα μεταβληθεί η πυκνότητα του αερίου; 

2.56. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα εκφράζει την πυκνότητα ενός υλικού σε συνάρτηση με 

τον όγκο; 

 

2.57. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα εκφράζει την πυκνότητα ενός υλικού σε συνάρτηση με 

τον όγκο; 

 

 

 

 

2.58. Είναι σωστή η έκφραση «Ο σίδηρος είναι πιο βαρύς από το ξύλο»; Τι εννοούμε όταν 

χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή; 

2.59. Σε ογκομετρικό κύλινδρο προσθέτουμε νερό με πυκνότητα 
g

p 1
mL

 , υδράργυρο με πυκνότητα 

g
p 13,6

mL
  και σφαιρίδια χαλκού με πυκνότητα 

g
p 8.9

mL
 .  Να εξετάσετε ποιο από τα σώματα αυτά 

θα επιπλέει και ποιο θα είναι στον πυθμένα του δοχείου. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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2.60. Σε ογκομετρικό κύλινδρο προσθέτουμε τρία σώματα Α, Β, Γ που έχουν ίσες μάζες και 

πυκνότητες αντίστοιχα ίσες με ρ1 = 2 g/mL, ρ2 = 3 g/mL και ρ3 = 1,5 g/mL. Να εξετάσετε ποιο από τα 

σώματα αυτά θα επιπλέει και ποιο θα είναι στον πυθμένα του δοχείου. Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

6. Σύνθετες: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

 

2.61. Ποιες από τις πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λανθασμένες (Λ); 

 α. το 1 g έχει όγκο 1 mL β. το 1 nm είναι  10Å  γ. η μέτρηση της μάζας γίνεται με την προχοίδα   δ. το 1 

cm3 σιδήρου έχει ίδια μάζα με 1 cm3 αργιλίου ε. η πυκνότητα του οξυγόνου εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία. 

 

Ασκήσεις 
 

1. Μετατροπές Μονάδων  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

2.62. Αν η πυκνότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε συνήθη πίεση και στους 25 ºC είναι 1,19 g/dm3, 

πόσο ζυγίζει ο αέρας που γεμίζει ένα δωμάτιο διαστάσεων 8,5 m, 13,5 m και 2,8 m;  Απ. 382,35 kg 

 

2.63. Οι ανάγκες σε νερό των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής είναι περίπου 300 εκατομμύρια 

m3 ετησίως (365 ημέρες). Αν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου είναι 4 . 106, πόσα L νερού αντιστοιχούν ανά 

κάτοικο ημερησίως; Απ: 205,5 L 

 

ΑΛΛΕΣ:  

 

2.64. Η δεξαμενή πετρελαίου μιας πολυκατοικίας έχει χωρητικότητα 2500L. Ο διαχειριστής της 

πολυκατοικίας γέμισε τη δεξαμενή πετρέλαιο και πλήρωσε στον υπάλληλο της εταιρείας που το 

προμήθευσε 246 ευρώ. Πόσο κοστίζει το κάθε m
3 
 πετρελαίου;  

2. Πυκνότητα: 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:  

 

2.65. Η μέση ακτίνα της γης είναι 6.340 km και η μάζα της είναι 6,59 ·1021 τόνοι. Ποια είναι η μέση 

πυκνότητά της;  Vκυλ=π ·R2h    Απ. 6,16 g/cm3 ή 6,16 ton/m3 
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2.66. O υδράργυρος έχει πυκνότητα ρ = 13,594 g/mL στους 25 °C. Ένας κυλινδρικός σωλήνας 

διαμέτρου 8,00mm γεμίζει με Hg μέχρις ύψους 78,3 cm. Ποια είναι η μάζα του υδραργύρου στο 

σωλήνα στη θερμοκρασία αυτή;   Vκυλ=π ·R2h   Απ.  534,76 g 

 

ΑΛΛΕΣ:  

Εύρεση πυκνότητας. 

2.67. Να υπολογιστεί η πυκνότητα ενός υγρού με μάζα 52,457g  και όγκο 13,5mL. 

2.68. Ένα ορυκτό έχει μάζα 39,943g όγκο 22,7 cm3. Ποια είναι η πυκνότητα του ορυκτού; 

2.69. Όγκος ενός υγρού είναι 35 mL και η μάζα του 30,943g. Να προσδιορίσετε την πυκνότητά του σε 

μονάδες S.I. 

2.70. * Μια φιάλη ζυγίζει άδεια 220 g, γεμάτη νερό 380 g και γεμάτη πετρέλαιο 351,2 g. Αν η 

πυκνότητα του νερού είναι 1 g/mL, να βρεθούν: 

α) ο όγκος της φιάλης 

β) η πυκνότητα του πετρελαίου. 

2.71. Να υπολογιστεί η πυκνότητα ενός σώματος που καταλαμβάνει όγκο 0,5 cm3 και ζυγίζει 1 g. 

Εύρεση μάζας. 

2.72. Να βρείτε τη μάζα του καθαρού σιδήρου (Fe) με όγκο 12,993cm3 και πυκνότητα 10490Κg/m3. 

2.73. Να βρείτε τη μάζα του καθαρού κασσίτερου (Sn) με όγκο 5.5 L και πυκνότητα 7,265g/cm3. 

2.74. Η πυκνότητα του πετρελαίου είναι 820 kg/m3. Να βρείτε τη μάζα που έχουν 25 L πετρελαίου. 

2.75. Ένα κόσμημα από διαμάντι καταλαμβάνει όγκο 2,4 mL. Το διαμάντι έχει πυκνότητα 3,6 g/mL. 

Πόσων καρατίων είναι το διαμάντι; (1 καράτι = 0,2 g) 

Εύρεση όγκου. 

2.76. Να βρείτε τον όγκο του χαλκού (Cu) με πυκνότητα 8,92 g/mL και μάζα 55,932 g. 

2.77. Να βρείτε τον όγκο του μολύβδου (Pb) με πυκνότητα 11,342 g/cm3 και μάζα 200g. 

2.78. * Η πυκνότητα του λαδιού είναι 0,9 g/mL. Μια φιάλη όταν είναι άδεια ζυγίζει 125 g ενώ όταν 

είναι γεμάτη με λάδι ζυγίζει 1475 g. Πόσο όγκο νερού  χωράει η φιάλη; 

2.79. Σώμα Α αποτελείται από υλικό που έχει πυκνότητα ρΑ =1,7 g/mL. Σώμα Β αποτελείται από υλικό 

που έχει πυκνότητα ρΒ = 2,16 kg/L. Αν τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες, ποιο έχει μεγαλύτερο όγκο; 

2.80. Ένα σώμα αποτελείται από υλικό που έχει πυκνότητα ρ = 7,8 g/mL και μάζα 585 g. Με τον 

ογκομετρικό κύλινδρο μετρήθηκε ο όγκος του σώματος και βρέθηκε 80 mL. Τι συμπεραίνετε; 

2.81. Ένα σώμα που αποτελείται από χαλκό έχει όγκο 350 mL και μάζα 2,67 kg. Στο εσωτερικό του 

σώματος υπάρχει κοιλότητα. Αν η πυκνότητα του χαλκού είναι 8,9 g/mL να βρείτε τον όγκο της 

κοιλότητας. 

2.82. Μια φιάλη ζυγίζει άδεια 220 g, γεμάτη νερό 380 g και γεμάτη πετρέλαιο 351,2 g. Αν η πυκνότητα 

του νερού είναι 1 g/mL, να βρεθούν: 

α) ο όγκος της φιάλης 

β) η πυκνότητα του πετρελαίου. 
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2.83. Τα χυτά μεταλλικά αντικείμενα είναι ανθεκτικότερα όταν είναι συμπαγή, παρά όταν έχουν 

εγκλωβίσει κατά τη χύτευσή τους ποσότητα αέρα. Προκειμένου να ελέγξουμε αν ένα μπρούτζινο 

αγαλματίδιο είναι συμπαγές ή όχι, το ζυγίζουμε αρχικά και βρήκαμε ότι έχει μάζα 188,6 g και στη 

συνέχεια, μετρήσαμε με κατάλληλη μέθοδο τον όγκο και τον βρήκαμε ίσο με 25 mL. 

α) Να περιγράψετε ένα πιθανό τρόπο με τον οποίο μετρήσαμε τον όγκο του αγαλματιδίου.  

β) Αν η πυκνότητα του μπρούντζου είναι 8,2 g/mL, να εξετάσετε αν το αγαλματίδιο είναι συμπαγές ή 

όχι. 

 


