
 
ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΣΚΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
 
 
1. Πόσα gr ζάχαρης περιέχονται σε 800 g διαλύματος 20% w/w; 
 
2. Δίνεται ότι η περιεκτικότητα ενός διαλύματος αλατιού είναι 10% w/w .  
α) Να βρεθεί η ποσότητα του αλατιού σε g που περιέχεται σε 600 g διαλύματος.  
β) Να βρεθεί η ποσότητα του νερού στο οποίο είναι διαλυμένο το αλάτι που βρήκατε. 
 
3. Δίνεται διάλυμα χλωριούχου νατρίου 12% w/w. Σε πόση ποσότητα διαλύματος 
περιέχονται 48 g χλωριούχου νατρίου; 
 
4. Δίνεται υδατικό διάλυμα ζάχαρης 9% w/w.  
α) Σε πόση ποσότητα διαλύματος περιέχονται 36 g ζάχαρης; 
β) Σε πόση ποσότητα νερού έχουν διαλυθεί τα 36 g ζάχαρης; 
 

5. Δίνεται υδατικό διάλυμα γλυκόζης 15 % w/w. Να υπολογιστεί η ποσότητα σε g της 
γλυκόζης η οποία περιέχεται σε 500 g διαλύματος. 
 
6. Δίνεται υδατικό διάλυμα αμύλου που ζυγίζει 500 g. Το άμυλο  που περιέχεται σ΄ 
αυτό ζυγίζει 25g. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. 
 
 
7. Δίνεται  ότι σε 300 g ξυδιού (υδατικό διάλυμα) περιέχονται 45 g οξικού οξέος. Να 
υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος σε οξικό οξύ. 
 

8. Να βρεθεί η περιεκτικότητα  % w/w του διαλύματος το οποίο προέκυψε όταν σε 
600 g νερό διαλύθηκαν 200 g ζάχαρης. 
 
9. Να βρεθεί η περιεκτικότητα  % w/w του διαλύματος το οποίο προέκυψε όταν 160 g 
αλατιού διαλύθηκαν σε νερό μέχρι το διάλυμα να αποκτήσει μάζα 800 g. 
 
 
10. Σε 720 g οινοπνεύματος προστίθενται και διαλύονται 80 g μελάνης. Να 
υπολογιστεί η περιεκτικότητα  % w/w του διαλύματος. 
 

11. Διαλύονται 40 g χλωριούχου καλίου σε 360 g νερού. Να βρεθεί η περιεκτικότητα % 
w/w του διαλύματος. 
 

12. Ένα διάλυμα  υδροχλωρίου έχει περιεκτικότητα  12% w/w  σε  υδροχλώριο  και 

βάρος  350 g.  Να υπολογίσετε το βάρος του υδροχλωρίου που περιέχει και το βάρος 

του νερού. 

13. Ένα διάλυμα καυστικής σόδας έχει περιεκτικότητα  20% w/w. Πόσο βάρος πρέπει 

να έχει μια ποσότητα από αυτό το διάλυμα, ώστε να περιέχει  80 g  καυστικής σόδας; 

Πόσο νερό θα περιέχει η ποσότητα αυτή; 



 

14. Πόσα g αμμωνίας περιέχονται σε 500 ml διαλύματος 15 % w/v; 
 
 
15. Πόσα g διαλυμένης ουσίας περιέχονται σε 600 ml διαλύματος 15% w/v; 
 

16. Δίνεται αλατόνερο περιεκτικότητας 30% w/v . Να βρεθεί η ποσότητα του αλατιού 
σε g η οποία περιέχεται σε 400 ml διαλύματος. 

17. Δίνεται υδατικό διάλυμα 12 % w/v. Να υπολογιστεί η ποσότητα σε g της 
διαλυμένης ουσίας η οποία περιέχεται σε 500 ml διαλύματος. 
 

18. Σε 480 ml διαλύματος χλωριούχου νατρίου περιέχονται 96 g χλωριούχου νατρίου. 
Ποια είναι η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος; 
 
 
19. Σε 240 ml διαλύματος νιτρικού οξέος περιέχονται 18 g νιτρικό οξύ. Ποια είναι η % 
w/v περιεκτικότητα του διαλύματος; 
 
 
20. 40 g αλατιού διαλύονται σε νερό. Ο όγκος του διαλύματος είναι 500 ml. 
α) Να βρεθεί η περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος. 
β) Να βρεθεί η μάζα του αλατιού σε 300 ml του παραπάνω διαλύματος. 
 

21. Σε 500 ml υδατικού διαλύματος αμμωνίας περιέχονται 75 g ουσίας αμμωνίας. 
Να βρεθεί η περιεκτικότητα % w/ v. 
 

22. Ένα διάλυμα  υδροθείου  έχει περιεκτικότητα  25% w/v  σε  υδρόθειο  και όγκο  

150 ml.  Να υπολογίσετε το βάρος του  υδροθείου  που περιέχει. 

23. Ένα διάλυμα αλατιού έχει περιεκτικότητα  25% w/v  σε αλάτι. Πόσο όγκο πρέπει 

να έχει μια ποσότητα από αυτό το διάλυμα, ώστε να περιέχει  12 g  αλατιού; 

24. Ένα διάλυμα  γλυκόζης  έχει περιεκτικότητα  8% w/v  σε  γλυκόζη. Πόσο όγκο 
πρέπει να έχει μια ποσότητα από αυτό το διάλυμα, ώστε να περιέχει  36 g  γλυκόζης ; 
 
25. Η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο είναι  21% v/v.  Πόσος 
όγκος οξυγόνου περιέχεται σε  1500 mL  αέρα; 
 

26. Ένα διάλυμα αιθανόλης έχει περιεκτικότητα  90% v/v  σε  αιθανόλη.  Σε πόσο 

όγκο από αυτό το διάλυμα περιέχονται 36 ml  αιθανόλης; 

27. Σ’ ένα δοχείο προσθέτουμε  200 ml  αιθανόλης και στη συνέχεια νερό, έως ότου ο 
όγκος του διαλύματος γίνει 800 ml.  Να υπολογίσετε την  % v/v  περιεκτικότητα του 
διαλύματος σε  αιθανόλη. 

28. Σ’ ένα δοχείο διοχετεύουμε  150 mL  οξυγόνου και  50 mL  υδρογόνου. Να 
υπολογίσετε την  % v/v  περιεκτικότητα του διαλύματος σε υδρογόνο. 


