
KEΦΑΛΑΙΟ  3 
ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

 
 
3.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις ερωτήσεις 1-46 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 
1.  Ιοντισµός µιας µοριακής ένωσης ονοµάζεται: 
 α. η πρόσληψη ή η αποβολή ηλεκτρονίων από αυτή 
 β. η µετατροπή της σε ιόντα, όταν αυτή βρεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο 
 γ. η διαδικασία µετατροπής των µορίων της σε ηλεκτρικά δίπολα 
 δ. ο σχηµατισµός ιόντων κατά τη διάλυσή της στο νερό. 
 
2.  Όταν µια ετεροπολική (ιοντική) ένωση διαλύεται στο νερό: 

α. ιοντίζεται γ. διίσταται  
β. δηµιουργούνται ιόντα δ. προκύπτει διάλυµα µε ηλεκτρικό φορτίο. 

 
3.  Ηλεκτρολύτες ονοµάζονται: 
 α. όσες χηµικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά αγώγιµες 
 β. οι χηµικές ενώσεις που διίστανται κατά τη διάλυσή τους στο νερό 
 γ. οι ετεροπολικές (ιοντικές) ενώσεις 
 δ. οι ενώσεις των οποίων τα υδατικά διαλύµατα είναι ηλεκτρικά αγώγιµα. 
 
4.  Το HCl είναι οξύ σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted - Lowry, διότι: 

α. είναι ηλεκτρολύτης 
β. όταν διαλύεται στο νερό ελευθερώνει ιόντα Η+ 
γ. αντιδρά µε βάσεις 
δ. µπορεί να παρέχει πρωτόνια σε άλλες ενώσεις. 
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5.  Σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted - Lowry, όταν αντιδρά ένα οξύ µε µία βάση 
παράγονται: 

 α. αλάτι και νερό γ. κατιόντα Η+ και ανιόντα ΟΗ- 

 β. βάση και οξύ   δ. τίποτε από τα παραπάνω. 
 
6.  Σε µια χηµική αντίδραση, σύµφωνα µε τους Brönsted - Lowry, µία χηµική 

ένωση συµπεριφέρεται ως βάση όταν: 
α. παρέχει πρωτόνια γ. δέχεται πρωτόνια  

β. αποβάλει ηλεκτρόνια δ. ελευθερώνει ανιόντα ΟΗ-. 

 

7. Στην αντίδραση  ΝΗ3 + Η2Ο        ΝΗ4
+ + ΟΗ- , το Η2Ο σύµφωνα µε τη 

θεωρία Brönsted - Lowry, συµπεριφέρεται ως: 
 α. οξύ   γ. αµφιπρωτική ουσία 
 β. βάση δ. δέκτης πρωτονίων. 
 

8.  Από τη µελέτη των χηµικών εξισώσεων  HSO3
- + H2O        SO3

2- + H3O+ , 

H2SO3 + H2O        H3O+ + HSO3
- , προκύπτει ότι το ανιόν HSO3

- χαρακτη-

ρίζεται ως: 
α. οξύ γ. πρωτονιοδότης 
β. βάση δ. αµφιπρωτική ουσία. 

 
9.  Το H2SO4 είναι ισχυρότερο οξύ σε σχέση µε το HClO, διότι: 
 α. έχει µεγαλύτερη τάση να αποδίδει πρωτόνια  
 β. περιέχει περισσότερα άτοµα Η ανά µόριο 
 γ. είναι περισσότερο ευδιάλυτο στο νερό 
 δ. αντιδρά µε µεγαλύτερο αριθµό βάσεων. 
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10.  Το HJO σε σύγκριση µε το HClO: 
 α. είναι ισχυρότερο οξύ 
 β. είναι ασθενέστερο οξύ   
 γ. είναι εξίσου ισχυρό οξύ διότι και τα δύο ιοντίζονται πλήρως στα υδατικά 

τους διαλύµατα 
 δ. είναι ισχυρότερο οξύ, µόνο όταν η σύγκριση γίνεται µεταξύ υδατικών 

διαλυµάτων της ίδιας συγκέντρωσης. 
 

11.  Το HClO είναι ισχυρότερο οξύ από HBrO διότι: 
 α. Το Cl εµφανίζει εντονότερα το -Ι επαγωγικό φαινόµενο σε σχέση µε το Br  
 β. Το Br εµφανίζει εντονότερα το -Ι επαγωγικό φαινόµενο σε σχέση µε το Cl 
 γ. Το Cl εµφανίζει εντονότερα το +Ι επαγωγικό φαινόµενο σε σχέση µε το Br 
 δ. Το Br εµφανίζει εντονότερα το +Ι επαγωγικό φαινόµενο σε σχέση µε το Cl 

 
12.  Ο καθοριστικός παράγοντας στον οποίο οφείλεται η διαφορά στην όξινη 

συµπεριφορά των υδραλογόνων είναι: 
 α. η διαλυτότητά τους στο νερό 
 β. η φυσική τους κατάσταση  
 γ. η ηλεκτραρνητικότητα των αλογόνων 
 δ. η ατοµική ακτίνα των αλογόνων.   

 
13.  Στην αντίδραση  Η3Ο+ + ΝΗ3         ΝΗ4

+ + Η2Ο  τα ιόντα Η3Ο+ και ΝΗ4
+ : 

 α. συµπεριφέρονται ως οξέα    
 β. αποτελούν συζυγές σύστηµα οξέος - βάση 
 γ. είναι δέκτες πρωτονίων 
 δ. αποτελούν συζυγές σύστηµα βάσης - οξέος. 

 
14.  Για τους βαθµούς ιοντισµού α1 και α2 του HClO και του HBrO αντίστοιχα: 

 α. ισχύει α1 < α2 γ. ισχύει α1 = α2 
 β. ισχύει α1 > α2 δ. δεν είναι γενικά δυνατή η σύγκριση.  
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15.  Η τιµή της σταθεράς ιοντισµού του οξικού οξέος σε υδατικό διάλυµα εξαρτάται: 
α. από τη φύση του οξέος 
β. από τη θερµοκρασία   
γ. από το είδος του διαλύτη 
δ. από όλους τους παραπάνω παράγοντες. 
 

16.  Ο λόγος της τιµής της σταθεράς ισορροπίας προς την τιµή της σταθεράς 
ιοντισµού της αµµωνίας, σε υδατικά διαλύµατα είναι ίσος µε: 

 α. 55,3 β. 1/55,3  γ. 1 δ. 18 
 

17.  Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος ΝΗ3, υπό σταθερή θερµοκρασία 
 i) ο βαθµός ιοντισµού αυτής: 
 α. µειώνεται 
 β. αυξάνεται  
 γ. δε µεταβάλλεται 

 ii) η σταθερά ιοντισµού αυτής: 
 α. αυξάνεται 
 β. δε µεταβάλλεται  
 γ. µεταβάλλεται µέχρι µιας ορισµένης τιµής 
 δ. µειώνεται. 

 
18.  Για ένα ισχυρό οξύ, το οποίο ιοντίζεται πλήρως σύµφωνα µε τη χηµική 

εξίσωση  ΗΑ + Η2Ο → Η3Ο+ + Α-  
 i) ο βαθµός ιοντισµού: 
 α. ισούται µε τη µονάδα  
 β. δεν ορίζεται 
 γ. είναι µεγαλύτερος του 1 
 δ. αυξάνεται µε την αραίωση του διαλύµατος 
 ii) η σταθερά ιοντισµού: 
 α. ισούται µε τη µονάδα 
 β. εξαρτάται από τη θερµοκρασία 
 γ. δεν ορίζεται  
 δ. είναι ίση µε το µηδέν. 
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19.  Αν διαλύσουµε αέριο HCl σε υδατικό διάλυµα CH3COOH (ασθενές οξύ) 
τότε: 

 α. η [Η3Ο+] αυξάνεται, ενώ η [CH3COO-] µειώνεται  

 β. η [Η3Ο+] µειώνεται, ενώ η [CH3COO-] αυξάνεται 

 γ. οι συγκεντρώσεις των ιόντων Η3Ο+ και CH3COO- αυξάνονται 

 δ. η [Η3Ο
+] αυξάνεται, ενώ η [CH3COO-] δε µεταβάλλεται. 

 
20.  Κατά τη διάλυση µικρής ποσότητας στερεού NaCl σε διάλυµα HCl, η [Η3Ο+] 

του διαλύµατος: 
 α. αυξάνεται  γ. µειώνεται συνεχώς 
 β. δε µεταβάλλεται  δ. µειώνεται µέχρι µιας σταθερής τιµής. 

 
21.  Κατά την προσθήκη διαλύµατος ΚΝΟ3 σε διάλυµα ΗΝΟ3, η συγκέντρωση 

των ΝΟ3
- του διαλύµατος: 

 α. µειώνεται 
 β. αυξάνεται 
 γ. δε µεταβάλλεται 
 δ. δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε πώς θα µεταβληθεί, διότι δεν επαρκούν 

τα δεδοµένα. 
 
22. Αν προσθέσουµε  διάλυµα ΚΙ σε διάλυµα ΗΙ, τότε η συγκέντρωση των 

ιόντων Η3Ο+ του τελικού διαλύµατος σε σχέση µε τη συγκέντρωση των 
ιόντων Η3Ο+ του διαλύµατος ΗΙ θα είναι: 

 α. µικρότερη  γ. ίση 
 β. µεγαλύτερη δ. δε µπορεί να γίνει πρόβλεψη. 

 
23.  Το γινόµενο των συγκεντρώσεων των ιόντων Η3Ο+ και ΟΗ- στους 25 0C, έχει 

την τιµή 10-14: 

 α. σε κάθε διάλυµα γ. µόνο στο καθαρό νερό 
 β. σε κάθε υδατικό διάλυµα  δ. µόνο σε διαλύµατα οξέων ή βάσεων. 
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24.  Κατά τη διάλυση ενός οξέος σε νερό µε σταθερή τη θερµοκρασία, η τιµή του 

γινοµένου [Η3Ο+]⋅[ΟΗ-] : 

 α. αυξάνεται γ. αυξάνεται, µόνο αν το οξύ είναι ισχυρό 
 β. µειώνεται δ. παραµένει αµετάβλητη. 
 
25.  Ένα υδατικό διάλυµα θερµοκρασίας 25 0C είναι ουδέτερο όταν: 

 α. [Η3Ο+] = [ΟΗ-] γ. -log[ΟΗ-] = 7 

 β. pH = 7 δ. ισχύει οποιαδήποτε από τις παραπάνω σχέσεις. 
 

26.  Μεταξύ δύο υδατικών διαλυµάτων της ίδιας θερµοκρασίας, περισσότερο 
όξινο είναι αυτό που έχει: 
α. µεγαλύτερη τιµή του pH γ. µικρότερη τιµή του pH 
β. µικρότερη τιµή του pΟH δ. περισσότερα διαλυµένα mol οξέος. 

 
27.  Υδατικό διάλυµα ΚΟΗ συγκέντρωσης 0,001Μ έχει στους 25 °C pH ίσο µε: 
 α. 3 γ. µεγαλύτερο από 3 και µικρότερο από 7 
 β. 11 δ. µικρότερο από 11 και µεγαλύτερο από 7. 

 
28.  Υδατικό διάλυµα ΝaOH έχει στους 25 °C pH = 12. Κατά τη συνεχή αραίωση 

του διαλύµατος το pH αυτού: 
α. αυξάνεται συνεχώς 
β. αυξάνεται µέχρι την τιµή 14 
γ. µειώνεται, αλλά παραµένει πάντα µεγαλύτερο του 7  
δ. µειώνεται µέχρι την τιµή µηδέν. 

 
29.  Το pH ενός υδατικού διαλύµατος ασθενούς µονοπρωτικού οξέος συγκέντρω-

σης 0,01Μ στους 25 °C είναι δυνατό να έχει τιµή: 
 α. 4  γ. 2  
 β. 7  δ. 12. 
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30.  Μεταξύ των σταθερών ιοντισµού Κα και Kβ του οξέος ΗΑ και της βάσης Α- 
στους 25 0C ισχύει η σχέση: 
α. Κα + Kβ = 14 γ. Κα : Kβ = 10-14 

β. K
K

β
a= −10 14  δ. K

Kα
β

=
−10 14

  

 
31.  Το pH διαλύµατος ΝΗ4Cl 10-3M στους 25 °C προσεγγίζει την τιµή: 
 α. 6   γ. 1 ε. 9 
 β. 7  δ. 3 ζ. 11 

 
32.  Αν εξουδετερώσουµε διάλυµα ΝaOH 0,1M µε διάλυµα HCl προκύπτει 

διάλυµα για το pH του οποίου ισχύει: 
α. pH > 7 γ. pH < 7 
β. pH = 7  δ. pH ≤ 7. 

 
33.  ∆ιάλυµα NH4CN ορισµένης συγκέντρωσης έχει στους 25 °C pH = 8,5. Από 

το δεδοµένο αυτό συµπεραίνουµε ότι για τις σταθερές ιοντισµού Kα, Kβ, Kα΄, 

Kβ΄ των ΝΗ4
+, CN-, HCN και ΝΗ3 αντίστοιχα, ισχύουν οι σχέσεις: 

 α. Kα > Kβ και Kα΄ < Kβ΄  γ. Kα < Kβ < Kα΄ < Kβ΄ 
 β. Kα< Kβ και Kα΄ < Kβ΄  δ. Kα > Kβ και Kα΄ > Kβ΄. 

 
34.  Κατά την ανάµειξη διαλύµατος CH3COOH 0,1M µε ίσο όγκο διαλύµατος 

NaOH 0,1M προκύπτει διάλυµα µε pH: 
 α. µικρότερο του 7 γ. ίσο µε 7 
 β. µεγαλύτερο του 7  δ. ίσο µε 13. 
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35.  Ένα διάλυµα ∆1 του µονοπρωτικού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,01Μ έχει pH = 
2. 
i) Από τα δεδοµένα αυτά προκύπτει ότι: 

α. το ΗΑ είναι ισχυρό οξύ  
β. ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ είναι µικρότερος της µονάδας 
γ. η σταθερά ιοντισµού του ΗΑ είναι ίση µε µηδέν 
δ. η σταθερά ιοντισµού του ΗΑ είναι ίση µε ένα. 

ii) ∆ιάλυµα άλατος ΝaA συγκέντρωσης 0,01Μ έχει pH: 
α. 2 β. 12 γ. 7  δ. µεγαλύτερο από 2 και µικρότερο  
  από 7. 

iii) ∆ιάλυµα άλατος ΝΗ4Α είναι: 
α. όξινο  
β. βασικό 
γ. ουδέτερο 
δ. όξινο, βασικό ή ουδέτερο, ανάλογα µε τη συγκέντρωσή του. 
 

36.  Ένα υδατικό διάλυµα ΝΗ3 0,1Μ έχει pH = 11,2 στους 25 °C. 
 Με βάση το δεδοµένο αυτό συµπεραίνετε ότι, 
 i) υδατικό διάλυµα ΝΗ3 0,01Μ έχει, στους 25 °C, pH ίσο µε: 
 α. 12,2 γ. 10,65  
 β. 11,2  δ. 10,2 
 ii) υδατικό διάλυµα CH3NH2 0,1M έχει, στους 25 °C, pH ίσο µε: 
 α. 10,65 γ. 11,2 
 β. 11,8  δ. 13 
 iii) για τις τιµές χ και ψ του pH αντίστοιχα των υδατικών διαλυµάτων ΝΗ4Cl 

0,1M και CH3NH3Cl 0,1M στους 25 °C ισχύει: 
 α. χ = ψ < 7 γ. χ < ψ < 7  
 β. χ > ψ > 7 δ. ψ < χ < 7. 
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37.  ∆ίνεται ότι το pH τριών υδατικών διαλυµάτων ΝΗ3 (∆1, ∆2 και ∆3) έχει τις 
τιµές 11 - 11,6 - 11,3 αντίστοιχα στους 25 °C. 

 i) Για τις συγκεντρώσεις C1, C2 και C3 αντίστοιχα των τριών διαλυµάτων 
ισχύει: 

 α. C1 < C3 < C2  γ. C1 = 3C2 = 2C3 
 β. C1 > C3 > C2 δ. 3C1 = C2 = 2C3 

 ii) Σε όγκο V καθενός από τα τρία παραπάνω διαλύµατα διαβιβάζουµε αέριο 
HCl µέχρις ότου αντιδράσει όλη η ποσότητα της ΝΗ3 που περιέχεται σ’ 
αυτά. Για τις τιµές χ, ψ και ω του pH αντίστοιχα των τριών διαλυµάτων 
που προκύπτουν µετά την αντίδραση, στους 25 °C, ισχύει: 

 α. χ = ψ = ω γ. χ > ψ > ω 
 β. ψ > ω > χ δ. χ > ω > ψ. 

 
38.  Κατά την προσθήκη µικρής ποσότητας HCl σε ρυθµιστικό διάλυµα 

CH3COOH - CH3COONa το pH του διαλύµατος δε µεταβάλλεται πρακτικά 
διότι: 

 α. η ποσότητα του HCl που προστίθεται είναι µικρή 
 β. µειώνεται η σταθερά ιοντισµού του CH3COOH 
 γ. σχεδόν όλα τα ιόντα Η3Ο+ που προκύπτουν από τον ιοντισµό του HCl 

δεσµεύονται από τα CH3COO- του διαλύµατος  
 δ. το HCl δεν ιοντίζεται σ’ αυτό το διάλυµα. 

 
39.  Κατά την αραίωση ενός ρυθµιστικού διαλύµατος µε ίσο όγκο νερού, το pH 

του διαλύµατος: 
 α. αυξάνεται  γ. µεταβάλλεται, ανάλογα µε το  
 είδος των διαλυµένων ουσιών 
 β. ελαττώνεται  δ. δε µεταβάλλεται. 

 
40.  Σε 100mL καθενός από τα διαλύµατα  ∆1: ΗCl 0,1M, ∆2: HCOOH 0,1M,  

∆3: HCOOH 1M - HCOONa 1M και ∆4: HCOOH 0,1M - HCOONa 0,1M 
διαλύουµε 0,01mol NaOH. Η µικρότερη µεταβολή στην τιµή του pH θα 
συµβεί στο διάλυµα: 

 α. ∆1  γ. ∆3  
 β. ∆2  δ. ∆4 
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41.  Ένας πρωτολυτικός δείκτης εµφανίζει κίτρινο και µπλε χρώµα σε δύο 
διαλύµατα που έχουν pH = 4 και pH = 10 αντίστοιχα. Σε διάλυµα µε pH = 6  
ο δείκτης αυτός αποκτά χρώµα: 

 α. µπλε γ. ενδιάµεσο (πράσινο) 
 β. κίτρινο δ. δε µπορεί να γίνει πρόβλεψη. 
 
42.  Οι πρωτολυτικοί δείκτες είναι: 
 α. τα οξέα και οι βάσεις 
 β. τα ασθενή οργανικά οξέα και οι ασθενείς οργανικές βάσεις 
 γ. οργανικά οξέα ή οργανικές βάσεις  
 δ. οι έγχρωµες οργανικές ενώσεις. 
 
43.  Οι πρωτολυτικοί δείκτες αλλάζουν χρώµα: 
 α. όταν µεταβληθεί το pH του διαλύµατος 
 β. όταν µετατραπεί το διάλυµα από όξινο σε αλκαλικό 
 γ. όταν µεταβληθεί το pH του διαλύµατος κατά δύο τουλάχιστον µονάδες 
 δ. σε ορισµένες περιοχές τιµών του pH, οι οποίες εξαρτώνται από το δείκτη. 
 
44.  Το pH στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης υδατικού διαλύµατος ∆ ενός 

ηλεκτρολύτη Χ µε πρότυπο διάλυµα ισχυρού ηλεκτρολύτη βρέθηκε ίσο µε 8,6 
στους 25°C. Από αυτό το δεδοµένο προκύπτει ότι ο ηλεκτρολύτης Χ είναι: 

 α. ισχυρό οξύ γ. ισχυρή βάση 
 β. ασθενές οξύ δ. ασθενής βάση. 
 
45.  Ογκοµετρούµε διάλυµα οξέος ΗΧ µε πρότυπο διάλυµα NaOH. Η τιµή του 

pH του διαλύµατος στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης, στους 25°C, 
είναι: 

 α. ίση µε 7 γ. µικρότερη του 7 
 β. µεγαλύτερη του 7 δ. µεγαλύτερη ή ίση του 7.  

 
46. Για να προσδιορίσουµε το τελικό σηµείο της ογκοµέτρησης αραιού διαλύ-

µατος ασθενούς βάσης, για την οποία pKb = 4,8, µε πρότυπο διάλυµα HCl 
0,1M µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον δείκτη που έχει pKa ίση µε: 

 α. 8,1 γ. 10,2 
 β. 5,8  δ. 2,9. 
 

3.2. Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
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1.  Σηµειώστε στην κάθε παρένθεση το γράµµα Ο ή Β, αν η αντίστοιχη ένωση ή 
το αντίστοιχο ιόν συµπεριφέρεται στην κάθε αντίδραση ως οξύ ή ως βάση. 

 α.   NH3     +     HCl               NH4
+      +      Cl- 

  ( .... ) ( ..... ) ( ....... ) ( ....... ) 

 β.   H2O     +     CH3COOH              H3O+     +     CH3COO- 
  ( .... ) ( ..... ) ( ....... ) ( ....... ) 
 γ.   ΝΗ4

+     +     Η2Ο               ΝΗ3     +     Η3Ο+ 
  ( .... ) ( ..... ) ( ....... ) ( ....... ) 

 δ.   HPO4
2-     +     H2O             H2PO4

-     +    OH- 
  ( ....... ) ( ...... ) ( .......... ) ( ....... ) 

 

2.  Μελετήστε όλες τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις και στη συνέχεια 
σηµειώστε σε κάθε παρένθεση το γράµµα Ο, Β ή Α, αν η αντίστοιχη ένωση ή 
ιόν συµπεριφέρεται στις χηµικές αυτές εξισώσεις αποκλειστικά ως οξύ, 
αποκλειστικά ως βάση ή ως αµφιπρωτικό σώµα. 

ΝΗ3  +  Η2Ο        ΝΗ4
+  +  ΟΗ- ΝΗ4

+  + Η2Ο         ΝΗ3  +  Η3Ο+ 

CO3
2-  +  H2O         HCO3

-  +  OH- H2CO3  +  H2O        HCO3
-   +  H3O+ 

 
NH3 H2O NH4

+ OH- H3O+ CO3
2- HCO3

- H2CO3 
(...) (....) (....) (....) (....) (....) (.....) (......) 
 

3.  Αντιστοιχήστε το κάθε οξύ της στήλης (I) µε τη συζυγή του βάση της στήλης 
(II). 
 (I) (II) 
 οξύ συζυγής βάση 
Α. H2CO3 α. HPO4

2- 
Β. H3O+ β. OH- 
Γ. H2PO4

- γ. H2PO4
- 

∆. HPO4
2- δ. PO4

3- 
Ε. HCO3

- ε. HCO3
- 

Ζ. H3PO4 ζ. H2O 
Η. H2O η. CO3

2- 
4. Αντιστοιχήστε τον κάθε χηµικό τύπο του οξέος της στήλης (I) µε µια από τις 

τιµές της σταθεράς ιοντισµού της στήλης (II). 
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  (I) (II) 

 Α. CH3-COOH α. 1,8⋅10-5 

 Β. CH3-CH2-COOH β. 1,4⋅10-3 

 Γ. CH2Cl-COOH γ. 10-5 

 ∆. CH2Br-COOH δ. 5,5⋅10-2 

 Ε. CHCl2-COOH ε. 10-4 
 
5.  Αντιστοιχήστε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε την τιµή της συγκέντρω-

σης των ΟΗ- της στήλης (II). 

   (I) (II) 

 Α. διάλυµα NH3 0,1M α. 1,9⋅10-3M 

 Β. διάλυµα NH3 0,1M και NH4Cl 0,1M β. 0,1M 

 Γ. διάλυµα NaOH 0,2M γ. 1,34⋅10-3M 

 ∆. διάλυµα NH3 0,2M δ. 0,2Μ 

 Ε. διάλυµα NH3 0,1M και NaOH 0,1M ε. 1,8⋅10-5M 

 
6. Αντιστοιχήστε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε την τιµή pH της στήλης (II). 
   (I) (II) 
 Α. διάλυµα NaOH 0,01M α. 2,7 
 Β. διάλυµα HCl 0,01M β. 11,3 
 Γ. διάλυµα Ca(OH)2 0,05M γ. 12 
 ∆. διάλυµα NH3 0,2M δ. 13 
 Ε. διάλυµα CH3COOH 0,2M ε. 2 
 Ζ. διάλυµα HCl 0,2M ζ. 0,7 
 
 
 
7. Να κάνετε τις αµφιµονοσήµαντες αντιστοιχήσεις µεταξύ των στοιχείων της 

στήλης (I), της στήλης (II) και της στήλης (ΙII). 
   (I) (II) (III) 
 συγκέντρωση διαλύµατος διαλυµένη ουσία pH 
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 Α. 0,1Μ 1. HCl α. 2 
 Β. 0,01Μ 2. Ba(OH)2 β. 3 
 Γ. 0,05Μ 3. KOH γ. 13 

 ∆. 5⋅10-4Μ 4. CH3COOH δ. 11 
 
8. Να κάνετε τις αµφιµονοσήµαντες αντιστοιχήσεις µεταξύ των στοιχείων της 

στήλης (I), της στήλης (II) και της στήλης (IΙI). 
   (I) (II) (III) 

   διάλυµα [CH3COO-] pH 

 Α. διάλυµα CH3COOH 0,1M 1. 0,1M α. 1 

 Β. διάλυµα CH3COOH 0,1M 2. 10-5M β. 5 
  και CH3COONa 0,1M 

 Γ. διάλυµα CH3COOH 0,1M 3. 10-3M γ. 3,5 
  και HCl 0,1M 

 ∆. διάλυµα CH3COOH 0,01M 4. 3,2⋅10-4M δ. 3 
 
9. ∆ίνεται ό,τι όλα τα διαλύµατα της στήλης (I) έχουν ίδιες συγκεντρώσεις και 

για τις σταθερές ιοντισµού Κα του CH3COOH και Κβ της ΝΗ3 ισχύει  

10-4 > Κα = Κβ >10-5. Να αντιστοιχήσετε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε 
την τιµή του pH της στήλης (II). 

  (I) (II) 
 Α. διάλυµα CH3COOΝΗ4 α. pH = 1 
 Β. διάλυµα HCl β. pH = 11,1 
 Γ. διάλυµα NH4Cl γ. pH = 7 
 ∆. διάλυµα NaOH δ. pH = 4,3 
 Ε. διάλυµα CH3COONa ε. pH = 13 
 Ζ. διάλυµα NH3 ζ. pH = 2,9 
 Η. διάλυµα CH3COOH η. pH = 9,7. 

10.  Να αντιστοιχήσετε το κάθε υδατικό διάλυµα της στήλης (I) µε την τιµή του 
pH της στήλης (II). Όλα τα διαλύµατα έχουν θερµοκρασία 25 °C. 

 (I) (II) 
 Α. διάλυµα ΝΗ3 0,1Μ α. 1 
 Β. διάλυµα CH3COOH 0,1Μ β. 2,1 
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 Γ. διάλυµα CH3NH2 0,1Μ γ. 2,9 
 ∆. διάλυµα CH3CH2COOH 0,1Μ δ. 3,6 
 Ε. διάλυµα ClCH2COOH 0,1Μ ε. 7 
 Ζ. διάλυµα NaOH 0,1Μ ζ. 11,1 
 Η. διάλυµα HCl 0,1Μ η. 11,8 
 Θ. διάλυµα NaCl 0,1Μ θ. 13 
 

11. Σηµειώστε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα έναν από τους 
αριθµούς 2,4 - 4,7 - 5 - 7  και 13,7, ο οποίος εκφράζει το pH του διαλύµατος 
στους 25 °C που προκύπτει µε ανάµειξη των διαλυµάτων που αντιστοιχούν 
στο ορθογώνιο αυτό. 

 
 10mL διαλ/τος 

CH3COOH 1Μ 
10mL διαλ/τος 

HCl 2Μ 
10mL διαλ/τος 

HCl 1Μ 
10mL διαλ/τος 
ΝαΟΗ 2Μ 

   

10mL διαλ/τος 
CH3COONa 2Μ 
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3.3. Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Ιοντισµός ονοµάζεται η διαδικασία σχηµατισµού ........................... κατά τη 

διάλυση ................................ ενώσεων στο νερό. 
 
2.  Οι .................................... ενώσεις διίστανται κατά τη διάλυσή τους στο νερό. 

Στην κατηγορία αυτών των ενώσεων ανήκουν .................................... και 
.......................................................... . 

 
3.  Στην κατηγορία των ηλεκτρολυτών ανήκουν ....................................... , 

.................................. και ...................................... , διότι τα υδατικά τους 
διαλύµατα είναι ................................................................... . 

 
4.  Στη χηµική αντίδραση  ΝΗ3  +  HCl  →  NH4Cl, η αµµωνία συµπεριφέρεται 

ως βάση σύµφωνα µε τη θεωρία ..................................................... διότι 
δέχεται ................................. , ενώ δεν µπορεί να θεωρηθεί ως βάση κατά 
.................................. . 

 
5.  Στην αντίδραση CH3COOH  +  H2O        CH3COO-  +  H3O+ η συζυγής βάση 

του CH3COOH είναι το ............................... , ενώ το ...................... και το 
................... αποτελούν ένα δεύτερο συζυγές σύστηµα οξέος - βάσης διότι 
...................................................... . 

 
6.  Παρατηρούµε ότι στις αντιδράσεις (1), (2) και (3): 

HCO3
- + H2O       H3O+ + CO3

2- (1) CO3
2- + H2O       HCO3

- + OH- (2) 

Η2CO3 + H2O       HCO3
- + Η3Ο+ (3) 

το νερό συµπεριφέρεται αντίστοιχα ως .................... , ως .................... και ως 
.................. . Για το λόγο αυτό το Η2Ο χαρακτηρίζεται ως ........................... . 
Ο ίδιος χαρακτηρισµός αποδίδεται και στο .................. διότι στις αντιδράσεις 
....................................... πρωτόνιο, ενώ στην αντίδραση ............................. 
πρωτόνιο. 
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7.  Στην αντίδραση  HCl  +  H2O        H3O+  +  Cl- το HCl χαρακτηρίζεται ως 
ισχυρό οξύ διότι έχει µεγάλη τάση να ........................................................ . 

Αποτέλεσµα αυτού είναι το ιόν Cl- να αποτελεί ....................................... , 
διότι έχει µικρή τάση να ............................................................. . Στην ίδια 
αντίδραση το ιόν Η3O+ συµπεριφέρεται ως ...................... οξύ µε αποτέλεσµα 
το Η2Ο να συµπεριφέρεται ως ........................................... . 

 
8.  Συµπληρώστε τα κενά του πίνακα ώστε κάθε σειρά αυτού να περιλαµβάνει 

τον τύπο και την ονοµασία ενός συζυγούς συστήµατος οξέος - βάσης. 
 

Ονοµασία οξέος Τύπος οξέος Ονοµασία βάσης Τύπος βάσης 
υπερχλωρικό οξύ ................... ......................... ........................ 
........................ ................... ...........................  Br- 
........................ ...................  όξινο θειικό ιόν ...................... 
...................... ΗΝΟ2 ........................ ...................... 
φωσφορικό οξύ .................... ........................ ......................... 
........................ HCO3

- ........................ ........................ 
........................ .................... ........................ H2O 
........................ ................... όξινο ανθρακικό ιόν ........................ 

 
9. Η σταθερά ιοντισµού Κα του ΝΗ4

+ αναφέρεται στην ισορροπία: 

 ΝΗ4
+ +  Η2Ο        ........ + ........ και ορίζεται µε βάση τη σχέση Kα =

................
.................

, 

ενώ η σταθερά ιοντισµού Κβ της συζυγούς βάσης του ΝΗ4
+ αναφέρεται στη 

χηµική ισορροπία ..........................            ............................. και ορίζεται µε 

βάση τη σχέση Kβ=
......................

..................................... . Οι σταθερές ιοντισµού Κα και Κβ 

συνδέονται µε τη σχέση .................................................. . 
 

10. Αν διαλύσουµε στερεό CH3COONa σε διάλυµα CH3COOΗ, τότε η 
συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ του διαλύµατος ....................................... , ο 
βαθµός ιοντισµού του CH3COOΗ .................................., η συγκέντρωση των 

ιόντων CH3COO- .................................... , ενώ η σταθερά ιοντισµού Κα του 

CH3COOΗ ................................................................... . 
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11.  Η διάλυση ενός ισχυρού ηλεκτρολύτη σε διάλυµα ασθενούς ηλεκτρολύτη 
από τη διάσταση ή τον ιοντισµό του οποίου προκύπτει ένα κοινό ιόν µε τα 
ιόντα του ασθενούς ηλεκτρολύτη χαρακτηρίζεται ως ..................................... 
και έχει ως αποτέλεσµα ............................................ του βαθµού ιοντισµού 
του ........................... ηλεκτρολύτη. 

 
12.  Ως σταθερά Κw του νερού ορίζεται το γινόµενο των συγκεντρώσεων των 

ιόντων ........................................................................... σε οποιοδήποτε 
.................................... διάλυµα και έχει τιµή ................. στους 25 0C. 

 
13.  Η αντίδραση ιοντισµού του νερού αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση 

............................................................................................................ . 
 

14.  Αν σε ένα υδατικό διάλυµα θερµοκρασίας 25 0C είναι [Η3Ο+] = 10-2Μ, τότε : 

[OH-] = ............... , pH = ............... , pOH = ............... και το διάλυµα αυτό 

χαρακτηρίζεται ως ................................................. . 
 
15.  Το pH και το pOH για κάθε υδατικό διάλυµα που βρίσκεται σε συνηθισµένη 

θερµοκρασία, συνδέονται µε τη σχέση .............................................. . 
 

16.  Μεταξύ δύο υδατικών διαλυµάτων περισσότερο όξινο είναι αυτό που έχει 
..................................... pH και .......................................... pOH. 

 
17.  Οι σταθερές ιοντισµού ενός ασθενούς οξέος και της συζυγούς βάσης του Κα 

και Κβ συνδέονται µε τη σχέση ................................................... . 
 

18.  Κατά τη διάλυση NaF σε νερό προκύπτει βασικό διάλυµα διότι τα ιόντα 
................... τα οποία προκύπτουν από τη διάσταση του ........................... 
αντιδρούν µε το νερό προς παραγωγή .................................... , σύµφωνα µε 
τη χηµική εξίσωση ..................................................................................... . 
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19.  Τα κατιόντα των οποίων οι ............................... βάσεις είναι ασθενείς 
συµπεριφέρονται ως ................................................... . Για παράδειγµα τα 
κατιόντα ..................... αντιδρούν µε το νερό και παράγονται ιόντα ............. , 
σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση ............................................................... . 

 
20.  Τα ρυθµιστικά διαλύµατα είναι υδατικά διαλύµατα τα οποία περιέχουν ένα 

ασθενές οξύ και ................................................................... . π.χ. διάλυµα 
................................... ή µία ασθενή βάση και ........................................ π.χ. 
διάλυµα .......................................................... . 

 
21.  Κατά την προσθήκη µικρής ποσότητας NaOH σε υδατικό διάλυµα ΝΗ3 - 

ΝΗ4Cl το pH του διαλύµατος πρακτικά δε µεταβάλλεται διότι τα ιόντα 
............................. που προκύπτουν από τη διάσταση του ........................... 
δεσµεύονται από τα ιόντα ........................... που περιέχονται στο διάλυµα µε 
βάση τη χηµική εξίσωση ............................................................................ . 

 
22.  Το pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος CH3COOH - CH3COONa εξαρτάται 

από την τιµή του λόγου λ ............................................................... . Όσο 
µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτού του λόγου τόσο .................................. είναι το 
pH του διαλύµατος. 

 
23.  Οργανικές ουσίες των οποίων το χρώµα εξαρτάται από την τιµή του pH του 

διαλύµατος στο οποίο βρίσκονται ονοµάζονται .............................................. 
και ανήκουν στην κατηγορία των .................................................................. ή 
των ........................................................................... . 

 
24.  Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης ενός διαλύµατος .................................. 

µε µέτρηση του όγκου ενός ............................... διαλύµατος ........................ 
που απαιτείται για την εξουδετέρωσή του ονοµάζεται αλκαλιµετρία. 
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3.4. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Τι ονοµάζεται ιοντισµός χηµικής ένωσης και ποιες κατηγορίες χηµικών 

ενώσεων ιοντίζονται; 
 
2.  Τι εννοούµε µε την έκφραση «το χλωριούχο νάτριο διίσταται στο νερό»; Για 

ποια κατηγορία χηµικών ενώσεων χρησιµοποιείται ο όρος «ηλεκτρολυτική 
διάσταση». 

 
3.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης στην οποία τόσο το νερό, όσο και 

τα ιόντα ΝΗ4
+ συµπεριφέρονται ως οξέα κατά Brönsted - Lowry. 

 
4.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης στην οποία το H2SO4 και το 

HSO4
- συµπεριφέρονται ως συζυγές σύστηµα οξέος - βάσης. 

 
5.  Γράψτε τους χηµικούς τύπους: 

α) του συζυγούς οξέος του ιόντος ΟΗ- 

β) της συζυγούς βάσης του H2S 

γ) του συζυγούς οξέος και της συζυγούς βάσης του HCO3
-,  

καθώς και τις χηµικές εξισώσεις δύο αντιδράσεων στις οποίες το ΟΗ- και το 

HCO3
- συµπεριφέρονται ως βάση και ως οξύ αντίστοιχα. 

 
6.  Τι εννοούµε λέγοντας ότι το νιτρικό οξύ είναι ισχυρότερο από το νιτρώδες 

οξύ; 
 
7.  Γράψτε τη σχέση η οποία συνδέει τη σταθερά της χηµικής ισορροπίας  

ΝΗ3  +  Η2Ο           ΝΗ4
+  +  ΟΗ- µε τη σταθερά ιοντισµού της αµµωνίας. 

 
8.  Από τι εξαρτάται η σταθερά ιοντισµού του HCN; 
 

9.  Με ποια µαθηµατική σχέση ορίζεται η σταθερά ιοντισµού του CH3COO-; 
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10.  Αν σε ένα υδατικό διάλυµα ασθενούς µονοπρωτικού οξέος συγκέντρωσης 

0,1Μ η συγκέντρωση των ιόντων οξωνίου είναι 10-4Μ, ποια είναι η τιµή της 

σταθεράς ιοντισµού του οξέος αυτού; 
 

11.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε βάση την οποία ερµηνεύεται η 
µικρή αγωγιµότητα του καθαρού νερού. 

 

12.  Αν η σταθερά ιοντισµού της ΝΗ3 έχει τιµή 2⋅10-5 στους 25 0C, υπολογίστε τη 

σταθερά ιοντισµού του ΝΗ4
+ στην ίδια θερµοκρασία. 

 
13. Πού οφείλεται η βασική συµπεριφορά των διαλυµάτων του φθοριούχου 

νατρίου; Γράψτε τη σχετική χηµική εξίσωση. 
 

14.  Ποια από τα ιόντα Na+, NH4
+, NO2

- και CH3NH3
+ συµπεριφέρονται σε 

υδατικά διαλύµατα ως οξέα;  
 

15.  Γράψτε τους χηµικούς τύπους: ενός κατιόντος που συµπεριφέρεται ως οξύ, 
ενός ανιόντος που συµπεριφέρεται ως βάση, καθώς και ενός κατιόντος, και 
ενός ανιόντος µε ουδέτερη συµπεριφορά. 

 
16.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις µε βάση τις οποίες ερµηνεύεται ο βασικός 

χαρακτήρας ενός διαλύµατος KHS. 
 

17.  Ποια διαλύµατα ονοµάζονται ρυθµιστικά; 
 

18.  Για ποιο λόγο ένα διάλυµα NaCl - HCl δεν είναι ρυθµιστικό; 
 

19.  Να προτείνετε δύο χηµικές ουσίες που θα µπορούσαµε να προσθέσουµε σε 
διάλυµα CH3COOH, ώστε να προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα; 

20.  Κατά την προσθήκη µικρής ποσότητας υδροχλωρίου σε ρυθµιστικό διάλυµα 
ΝΗ3 - NH4Cl δεν παρατηρείται αισθητή µεταβολή στο pH. Γράψτε τη χηµική 
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εξίσωση της αντίδρασης µε βάση την οποία εξηγείται αυτή η συµπεριφορά 
του ρυθµιστικού διαλύµατος. 

 
21.  Το pH ενός ρυθµιστικού διαλύµατος CH3COOH - CH3COONa υπολογίζεται 

από την εξίσωση: 
2

1
α C

C
log + pK = pH . Επεξηγήστε όλους τους συµβολι-

σµούς σ’ αυτή την εξίσωση. 
 
22.  Τι ονοµάζεται ισοδύναµο σηµείο της εξουδετέρωσης ενός διαλύµατος οξέος 

µε πρότυπο διάλυµα βάσης; 
 
23.  Σχεδιάστε στο παρακάτω σύστηµα συντεταγµένων την καµπύλη εξουδετέ-

ρωσης διαλύµατος CH3COOH µε πρότυπο διάλυµα ΝaOH, θεωρώντας ότι το 
ισοδύναµο σηµείο αυτής έχει τεταγµένη µεταξύ των 20 mL και 30mL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Γράψτε µία τιµή που µπορεί να έχει κατά την εκτίµησή σας το pH του 
διαλύµατος στο ισοδύναµο σηµείοκατά την εξουδετέρωση: 

pH
12 

8 

4 

0 

Όγκος δ/τος NaOH/mL 

10 20 30 40 

 α) ενός διαλύµατος CH3COOH µε πρότυπο διάλυµα NaOH 
 β) ενός διαλύµατος HCl µε πρότυπο διάλυµα KOH 
 γ) ενός διαλύµατος ΝΗ3 µε πρότυπο διάλυµα HCl. 

 
 
3.5. Ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» µε αιτιολόγηση 

Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 
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1.  Όλοι οι ηλεκτρολύτες είναι ιοντικές ενώσεις. 
 
2.  Όλες οι ιοντικές ενώσεις είναι ηλεκτρολύτες. 
 
3.  Κάθε υδρογονούχα ένωση είναι οξύ, σύµφωνα µε τη θεωρία Arrhenius. 
 
4.  Όλα τα οξέα σύµφωνα µε τη θεωρία Brönstend - Lowry είναι υδρογονούχες 

ενώσεις ή υδρογονούχα ιόντα. 
 
5.  Όταν από µια χηµική ένωση αποσπάται υδρογόνο, η ένωση αυτή χαρακτη-

ρίζεται κατά Brönstend - Lowry ως οξύ. 
 
6.  Όταν µια χηµική ουσία Α προσλαµβάνει πρωτόνια µετατρέπεται στην ουσία 

Β η οποία είναι συζυγής βάση της Α. 
 
7.  Ο όξινος ή ο βασικός χαρακτήρας µιας χηµικής ουσίας εξαρτάται από την 

αντίδραση στην οποία αυτή συµµετέχει. 
 
8.  Αµφιπρωτικές είναι οι χηµικές ουσίες οι οποίες αποδίδουν ή προσλαµβάνουν 

πρωτόνια, ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 
 
9.  Το ιόν οξωνίου δεν είναι δυνατό να συµπεριφερθεί ως βάση κατά Brönsted - 

Lowry. 
 

10.  Η συζυγής βάση οποιουδήποτε οξέος είναι ένα ανιόν. 
 
11.  Το οξικό οξύ σε κάθε χηµική αντίδραση συµπεριφέρεται ως οξύ. 
 
12.  Στο καθαρό νερό τα µισά µόρια συµπεριφέρονται ως οξύ και τα άλλα µισά 

ως βάση. 
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13.  Το H2SO4 είναι ισχυρότερο οξύ σε σχέση µε το HF, διότι το κάθε µόριο 
H2SO4 µπορεί να αποδώσει δύο πρωτόνια, ενώ κάθε µόριο του HF µπορεί να 
αποδώσει ένα µόνο πρωτόνιο. 

 
14.  Με βάση το δεδοµένο ότι το ΗΝΟ2 είναι ισχυρότερο οξύ από το HCN, 

προκύπτει ότι το ΝΟ2
- είναι ισχυρότερη βάση από το CN-. 

 
15.  Η συζυγής βάση ενός ανιόντος δε µπορεί να είναι ουδέτερο µόριο. 
 
16.  Μεταξύ των υδραλογόνων συµπεριφέρεται ως ισχυρότερο οξύ το HF. 
 

17.  Η σταθερά Κ της ισορροπίας  ΗΑ  +  Η2Ο        Η3Ο+  +  Α-  και η σταθερά 

ιοντισµού Κα του οξέος ΗΑ συνδέονται µε τη σχέση Κα = Κ⋅55,33. 
 
18.  Όταν σε ένα διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ προστεθεί ένα ισχυρό οξύ ο 

βαθµός ιοντισµού του οξέος ΗΑ µειώνεται. 
 
19.  Για το υδροχλώριο δεν ορίζεται σταθερά ιοντισµού. 
 
20.  Η σταθερά ιοντισµού του οξικού οξέος έχει µία µόνο τιµή. 
 
21.  Η συγκέντρωση ιόντων οξωνίου χ κάθε υδατικού διαλύµατος ασθενούς 

οξέος συγκέντρωσης C υπολογίζεται από τη σχέση K
x
Ca

2

= , όπου Κα η 

σταθερά ιοντισµού του οξέος. 
 
22.  Ο ιοντισµός µιας ασθενούς βάσης Β στο νερό περιγράφεται από τη χηµική 

εξίσωση  B  + H2O          BOH  +  H+. 
23.  Αν θερµάνουµε υδατικό διάλυµα ζάχαρης (µη ηλεκτρολυτική ουσία) από 

τους 25 °C στους 45 °C η τιµή του pH δε µεταβάλλεται. 
 

24.  Όταν αραιώσουµε ένα διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ µέχρι να διπλασιαστεί ο 
όγκος του η [Η3Ο+] υποδιπλασιάζεται. 
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25.  Όταν αραιώσουµε ένα διάλυµα ΗΝΟ3 µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του η 

[Η3Ο+] υποδιπλασιάζεται. 
 

26.  Αν διαλύσουµε µικρή ποσότητα NaCl σε διάλυµα HCl η [Η3Ο+] θα ελαττωθεί. 
 
27.  Αν προσθέσουµε σε διάλυµα HCl διάλυµα ΝaCl η [Η3Ο+] θα ελαττωθεί. 

 

28.  Αν διαλύσουµε µικρή ποσότητα NH4Cl σε διάλυµα ΝΗ3 η [ΟΗ-] θα 

ελαττωθεί. 
 

29.  Κατά τη διάλυση, έστω και µικρής ποσότητας οξέος ή βάσεως στο νερό η 

ισορροπία  2Η2Ο        Η3Ο+  +  ΟΗ- µετατοπίζεται προς τα αριστερά µε 

αποτέλεσµα να παρατηρείται αισθητή αύξηση της [Η2Ο]. 
 
30.  Όταν σε ένα διάλυµα ΝΗ3 προστεθεί µικρή ποσότητα ΚΟΗ, ο ιοντισµός της 

αµµωνίας µειώνεται, ενώ το pH του διαλύµατος αυξάνεται. 
 
31.  Αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρότερο από το οξύ ΗΒ, τότε κάθε διάλυµα του οξέος 

ΗΑ θα έχει µικρότερο pH από κάθε διάλυµα του οξέος ΗΒ της ίδιας 
θερµοκρασίας. 

 
32.  Κάθε ουδέτερο διάλυµα έχει pH = 7. 

 
33.  Όταν αραιώνουµε ένα διάλυµα µε προσθήκη νερού το pH ελαττώνεται. 

 
34.  Αν σε διάλυµα ΗΝΟ3 διαλύσουµε µικρή ποσότητα ΚΝΟ3 το pH παραµένει 

αµετάβλητο. 
 

35.  Όταν σε ένα διάλυµα CH3COOH διαλύσουµε µικρή ποσότητα CH3COONa 
το pH αυξάνεται. 

 
36.  Αν χωρίσουµε ένα διάλυµα ΝaOH µε pH = 12 σε τρία ίσα µέρη, το κάθε 

µέρος θα έχει pH = 4. 

 78



 
37.  Ένα διάλυµα µε pOH = 10 είναι πιο όξινο από ένα διάλυµα µε pH = 5 της 

ίδιας θερµοκρασίας. 
 

38.  Το άθροισµα των συγκεντρώσεων των ιόντων Η3Ο+ και των ιόντων ΟΗ- σε 

κάθε διάλυµα στους 25 0C, έχει την ίδια τιµή. 
 

39.  ∆ιάλυµα NaOH συγκέντρωσης 10-7Μ έχει pH = 7, στους 25 °C. 
 

40.  Αν διαλυθεί 1mol CH3COOH και 1mol NaOH σε νερό προκύπτει ουδέτερο 
διάλυµα. 

 
41.  Κάθε διάλυµα CH3COONa έχει pH µεγαλύτερο από κάθε διάλυµα ΝΗ4Cl. 

 
42.  Ίσοι όγκοι διαλυµάτων HCl και CH3COOH µε την ίδια τιµή pH στην ίδια 

θερµοκρασία, απαιτούν τον ίδιο όγκο διαλύµατος NaOH για την εξουδε-
τέρωσή τους. 

 
43.  Με βάση το δεδοµένο ότι διάλυµα NaF 0,1M έχει µικρότερο pH από διάλυµα 

NaCN 0,1M προκύπτει ότι το HF είναι ασθενέστερο οξύ από το HCN. 
 
 
 
 
 
 
3.6.  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  ∆ώστε τους ορισµούς των οξέων κατά Arrhenius και κατά Brφnsted - Lowry 

και εξηγήστε για ποιο λόγο οι Brφnsted - Lowry συναρτούν τον όξινο ή 
βασικό χαρακτήρα µιας ένωσης µε τη χηµική αντίδραση στην οποία αυτή 
συµµετέχει; 

 
2.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις µε βάση τις οποίες ερµηνεύεται κατά Brönsted 

- Lowry η βασική και όξινη συµπεριφορά αντίστοιχα της αµµωνίας και του 
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θειικού οξέος κατά τη διάλυσή τους στο νερό. Εξηγήστε για κάθε µία από 
αυτές τις αντιδράσεις τον όξινο ή βασικό χαρακτήρα όλων των χηµικών 
ουσιών που συµµετέχουν σ’ αυτές. 

 
3.  Ποιες χηµικές ουσίες ονοµάζονται αµφιπρωτικές; ∆ώστε δύο παραδείγµατα 

τέτοιων χηµικών ουσιών και εξηγήστε τον αµφιπρωτικό χαρακτήρα αυτών µε 
αναγραφή σχετικών χηµικών εξισώσεων. 

 
4.  Τι ονοµάζεται συζυγές σύστηµα οξέος - βάσης; Εξηγήστε για ποιο λόγο η 

ύπαρξη ενός συζυγούς συστήµατος οξέος - βάσης σε µία χηµική αντίδραση 
συνεπάγεται την ύπαρξη και ενός δεύτερου τέτοιου συστήµατος. ∆ώστε ένα 
παράδειγµα µε το οποίο εξηγείται η πρόταση αυτή. 

 
5. Σε µια χηµική αντίδραση της µορφής:  οξύ(1) + βάση(1)         οξύ(2) + βάση(2), 

τι εννοούµε όταν λέµε ότι το οξύ(1) είναι ισχυρότερο από το οξύ(2); 
Εξηγήστε την ισοδυναµία:  
αν οξύ(1) ισχυρότερο από οξύ(2)  ⇔  βάση(1) ισχυρότερη από βάση(2). 

 
6.  Πώς ορίζεται η σταθερά ιοντισµού ασθενούς µονοπρωτικού οξέος, από 

ποιους παράγοντες εξαρτάται η τιµή της και για ποιο λόγο η τιµή αυτής 
αποτελεί µέτρο έκφρασης της ισχύος ενός οξέος; 
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7.  Να συγκρίνετε τις τιµές των σταθερών ιοντισµού του ΗΝΟ3 και του ΗΝΟ2 
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, κάνοντας χρήση του επαγωγικού 
φαινοµένου. 

 
8.  Εξετάστε πώς θα µεταβληθεί η συγκέντρωση των ιόντων οξωνίου σε ένα 

διάλυµα οξικού οξέος κατά την αραίωσή του µε προσθήκη νερού. 
 
9.  Αποδείξτε τη σχέση η οποία εκφράζει τη σταθερά ιοντισµού ενός ασθενούς 

µονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση C του οξέος σε 

ένα υδατικό του διάλυµα και τη συγκέντρωση χ των ιόντων Α-. 

 
10.  Για την έκφραση της ισχύος ενός ασθενούς µονοπρωτικού οξέος χρησιµο-

ποιούνται δύο µεγέθη. Πώς ορίζονται τα µεγέθη αυτά και µε ποια σχέση 
συνδέονται µεταξύ τους; Να αποδείξετε τη σχέση αυτή και να εξετάσετε ποιο 
από τα δύο παραπάνω µεγέθη που ορίσατε επηρεάζεται από τη συγκέντρωση 
του διαλύµατος και µε ποιο τρόπο. 

 

11.  Εξηγήστε πώς θα µεταβληθεί η συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο
+ σε ένα 

διάλυµα KHSO4, αν διαλύσουµε σ’ αυτό: α) HCl β) K2SO4 γ) NaHSO4. 
 

12.  Ποια σχέση συνδέει τις συγκεντρώσεις των ιόντων Η3Ο+ και ΟΗ- σε ένα 

υδατικό διάλυµα και πώς προκύπτει αυτή η σχέση; 
 

13.  ∆είξτε ότι το άθροισµα των συγκεντρώσεων των ιόντων Η3Ο+ και ΟΗ- έχει 

ελάχιστη τιµή στα ουδέτερα υδατικά διαλύµατα, χρησιµοποιώντας σχετικά 
παραδείγµατα όξινων, ουδέτερων και βασικών διαλυµάτων. 

 
14.  ∆ώστε τον ορισµό του pH και του pOH ενός διαλύµατος και αποδείξτε τη 

σχέση που συνδέει τα δύο αυτά µεγέθη σε ένα υδατικό διάλυµα. Με ποια 
προϋπόθεση ισχύει η σχέση αυτή; 

15.  Γράψτε τη µαθηµατική σχέση µε βάση την οποία ορίζεται το pH ενός 
διαλύµατος και υπολογίστε το pH διαλύµατος HCl συγκέντρωσης 0,01Μ. 
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16.  Μελετήστε πώς µεταβάλλεται το pH και το pOH ενός διαλύµατος καυστικού 

νατρίου κατά την αραίωσή του. 
 
17.  Μελετήστε τη µεταβολή του pH και το pOH ενός διαλύµατος HCl κατά τη 

σταδιακή προσθήκη σ’ αυτό διαλύµατος ΝαΟΗ µε συνεχή ανάδευση. 
 
18.  Πώς µεταβάλλεται η συγκέντρωση των ιόντων ΝΗ4

+ σε ένα υδατικό διάλυµα 
ΝΗ3 αν προσθέσουµε σ’ αυτό µικρή ποσότητα NaOH; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 

 
19.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων ιοντισµού ενός οξέος και της 

συζυγούς της βάσης και αποδείξτε τη σχέση η οποία συνδέει τις σταθερές 
ιοντισµού αυτών. 

 
20.  Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο ένα διάλυµα όξινου θειικού νατρίου είναι 

όξινο, ενώ ένα διάλυµα όξινου ανθρακικού νατρίου είναι βασικό. 
 
21.  Εξετάστε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το διάλυµα ενός άλατος είναι 

όξινο, βασικό ή ουδέτερο, αναφέροντας από ένα παράδειγµα για κάθε 
περίπτωση. 

 

22.  Οι σταθερές ιοντισµού του ΗCOOH και της ΝΗ3 είναι αντίστοιχα Κα = 10-4 

και Κβ = 2·10-5. Εξετάστε αν ένα διάλυµα HCOONH4 είναι όξινο, ουδέτερο ή 
βασικό. 

 
23.  Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο κατά την προσθήκη µικρής ποσότητας HCl 

ή NaOH σε ένα διάλυµα CH3COOH - CH3COONa, δεν παρατηρείται 
αισθητή µεταβολή στο pH του διαλύµατος, αναγράφοντας τις σχετικές 
χηµικές εξισώσεις. 

24.  Περιγράψτε πώς θα παρασκευάζατε 200mL ρυθµιστικού διαλύµατος αν 
διαθέτατε διάλυµα CH3COOH 2M και διάλυµα ΝaOH 1M. 
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25.  Εξετάστε αν θα προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα σε κάθε µία από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

 α) κατά την ανάµειξη 100mL διαλύµατος CH3COOH 1M µε 100mL διαλύ-
µατος NaOH 2M. 

 β) κατά την ανάµειξη 100mL διαλύµατος HCl 1M µε 200mL διαλύµατος KCl 1M. 
 
26.  Γράψτε την εξίσωση Henderson - Hasselbalch και επεξηγήστε τους 

σχετικούς συµβολισµούς. Για ποια διαλύµατα και µε ποιες προϋποθέσεις 
ισχύει η παραπάνω εξίσωση; 

 
27.  Αποδείξτε τη σχέση µε βάση την οποία υπολογίζεται το pH ενός ρυθµιστικού 

διαλύµατος ασθενούς µονοπρωτικού οξέος και άλατος του οξέος αυτού µε 
ισχυρή βάση, όταν είναι γνωστές οι συγκεντρώσεις C1 και C2 του διαλύµατος 
ως προς το οξύ και το άλας αντίστοιχα και η σταθερά ιοντισµού Κα του 
οξέος. 

 
28.  Χρησιµοποιείστε την εξίσωση Henderson - Hasselbalch για να αποδείξετε 

ότι: κατά την αραίωση ενός ρυθµιστικού διαλύµατος δε µεταβάλλεται το pH 
αυτού. Εξετάστε αν ισχύει η παραπάνω πρόταση όταν το ρυθµιστικό διάλυµα 
αραιώνεται απεριόριστα. 

 
29.  Τι είναι οι πρωτολυτικοί δείκτες και πού χρησιµοποιούνται; Να αναφέρετε 

ένα πρωτολυτικό δείκτη και να ερµηνεύσετε την εξάρτηση του χρώµατος 
αυτού από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. (∆εν απαιτείται µαθηµατική 
επεξεργασία για την απάντηση της ερώτησης). 

 
30.  Ένας πρωτολυτικός δείκτης Η∆ ανήκει στην κατηγορία των ασθενών οξέων 

και χαρακτηρίζεται από Κα = 10-5. Εξετάστε αν δύο διαλύµατα µε pH = 1 και 
pH = 3 θα αποκτήσουν το ίδιο ή διαφορετικά χρώµατα, αν προστεθεί σ’ αυτά 
ο δείκτης Η∆. 

 
31.  Ποια χηµική διαδικασία ονοµάζεται ογκοµέτρηση διαλύµατος και πώς 

πραγµατοποιείται; Τι είναι η αλκαλιµετρία και τι η οξυµετρία; 
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3.7  Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 
 

1.  ∆ίνονται οι ισορροπίες: HCN  +  H2O         H3O+  +  CN- (I) 
   H3O+  +  NH3         NH4

+  +  H2O  (II) 
 και ότι η σχετική ισχύς των οξέων H3O+ , NH4

+ και HCN ελαττώνεται από το 
πρώτο προς το τελευταίο. 

 α) Γράψτε τα συζυγή ζεύγη οξέος - βάσης που µετέχουν στις ισορροπίες (I) 
και (II). 

 β) Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση είναι µετατοπισµένη κάθε µία από τις 
παραπάνω ισορροπίες. 

 γ) Εξηγήστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η πρόταση: το H3O+ έχει την ίδια 
ισχύ στις δύο αντιδράσεις. 

 
2.  Στη στήλη (I) δίνονται οι χηµικοί τύποι ορισµένων οξέων κατά σειρά  ελατ-

τούµενης ισχύος από πάνω προς τα κάτω.  
 α) Γράψτε στη στήλη (II) τους χηµικούς τύπους των συζυγών βάσεων αυτών 

των οξέων. 
  (I) (II) 
 HJ .......... 
 H2SO4 .......... 
 H3O+ .......... 
 H3PO4 .......... 
 H2CO3 .......... 
 HCN .......... 

 HCO3
- .......... 

β) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που περιγράφει τον ιοντισµό 
του H3PO4 και του H2SO4. Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση είναι 
µετατοπισµένη κάθε µία από τις αντιδράσεις αυτές. 

γ) Ποιες από τις βάσεις της στήλης (II) µπορούν να δράσουν και ως οξέα σε 
κατάλληλο περιβάλλον; Γράψτε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης για 
κάθε µία απ’ αυτές τις βάσεις που εξηγεί αυτή τη συµπεριφορά. Πώς χαρα-
κτηρίζονται οι χηµικές αυτές ουσίες λόγω αυτής τους της συµπεριφοράς; 

3.  ∆ιαλύσαµε σε νερό µια ποσότητα ΝΗ3 και παρασκευάσαµε διάλυµα ∆ 
συγκέντρωσης C (0,1 < C < 1), στους 25 0C. ∆ίνεται ότι για τη σταθερά 
ιοντισµού Κβ της ΝΗ3 ισχύει: 10-5 < Κβ < 10-4. 
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 i) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν τις ισορροπίες που 
πραγµατοποιούνται στο διάλυµα ∆, καθώς και τα συζυγή ζεύγη οξέος - 
βάσης που µετέχουν σ’ αυτές. 

 ii) Βρείτε τη σχέση που συνδέει τη συγκέντρωση χ των ιόντων ΝΗ4
+ µε την 

τιµή της συγκέντρωσης C και τη σταθερά ιοντισµού Κβ. 
 iii) Εξηγήστε γιατί η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ- στο διάλυµα ∆ καθορί-

ζεται µόνο από τον ιοντισµό της ΝΗ3. 
 iv) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ): 
 α) αν διαλύσουµε στο διάλυµα ∆ µικρή ποσότητα NH4Cl η συγκέντρωση 

των ιόντων ΝΗ4
+ θα αυξηθεί ( ....... ) 

 β) αν αραιώσουµε το διάλυµα ∆ µε διπλάσιο όγκο νερού η συγκέντρωση 
των ιόντων ΟΗ- θα υποδιπλασιαστεί ( ....... ) 

 γ) αν διαλύσουµε στο διάλυµα ∆ µικρή ποσότητα NaOH η συγκέντρωση 
των ιόντων H3O+ ελαττώνεται ( ....... ) 

 δ) αν διαλύσουµε στο διάλυµα ∆ µια επιπλέον ποσότητα ΝΗ3 η 
συγκέντρωση των ιόντων ΝΗ4

+ θα ελαττωθεί ( ....... ). 
 Αιτιολογήστε την επιλογή σας µόνο για τις σωστές προτάσεις. 
 
4.  Παρασκευάσαµε τα διαλύµατα: CH3COOH 0,1M (Α) και NH3 0,1M (Β). 

∆ίνεται ότι για τις σταθερές ιοντισµού Κα του CH3COOH και Κβ της ΝΗ3 
ισχύει: 10-5 < Κα = Κβ < 10-4, στους 25 0C. 
i) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις που περιγράφουν τις ισορροπίες που 

αποκαθίστανται στο καθένα από τα διαλύµατα Α και Β, καθώς και τα 
συζυγή ζεύγη οξέος - βάσης που µετέχουν σ’ αυτές. 

ii) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) οι λανθασµένες (Λ): 
α) το διάλυµα Α είναι όξινο, ενώ το διάλυµα Β βασικό 
β) αν διαλύσουµε στο διάλυµα Α µικρή ποσότητα CH3COONa, αυτό 

γίνεται περισσότερο όξινο 
γ) αν διαλύσουµε στο διάλυµα Β µικρή ποσότητα NaOH, αυτό γίνεται 

πιο βασικό 
δ) αν αραιώσουµε τα διαλύµατα Α και Β, το Α γίνεται περισσότερο όξινο 

και το Β λιγότερο βασικό. 
Αιτιολογήστε την επιλογή σας µόνο για τις σωστές προτάσεις. 

5.  ∆ίνονται τα διαλύµατα στους 25 0C: 
 διάλυµα Α: HCl 0,1M διάλυµα ∆: CH3COOH 0,1M 
 διάλυµα Β: NH3 0,1M διάλυµα Ε: NaOH 0,1M 
 διάλυµα Γ: NH4Cl 0,1M διάλυµα Ζ: CH3COONa 0,1M 
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 i) Από τα παραπάνω διαλύµατα: 
 όξινα είναι τα ..................................... 
 βασικά είναι τα ................................. 
 ii) ∆ιατάξτε τα διαλύµατα αυτά κατά αυξανόµενη τιµή pH. 
 iii) Θέλουµε να παρασκευάσουµε ένα διάλυµα µε pH = 4 αραιώνοντας 

κάποιο από τα παραπάνω διαλύµατα. Εξετάστε ποια από τα διαλύµατα 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για το σκοπό αυτό. 

 iv) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ): 
 α) αν αναµείξουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα Α και Β θα προκύψει 

όξινο διάλυµα ( ...... ) 
 β) αν αναµείξουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα Α και Γ θα προκύψει 

διάλυµα µε pH µεγαλύτερο από το pH του διαλύµατος Γ ( ...... ) 
 γ) αν αναµείξουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα Α και Ε θα προκύψει 

ουδέτερο διάλυµα ( ...... ) 
 δ) αν αναµείξουµε ίσους όγκους από τα διαλύµατα ∆ και Ε θα προκύψει 

ουδέτερο διάλυµα ( ...... ) 
 Να λάβετε υπόψη ότι οι σταθερές ιοντισµού του CH3COOH και της ΝΗ3 

είναι της τάξεως του 10-5. ∆εν είναι απαραίτητοι οι µαθηµατικοί υπολογισµοί. 
 
6. Σε 100mL διαλύµατος που περιέχει 0,2mol HCOOH προσθέτουµε 100mL 

διαλύµατος που περιέχει 0,2mol HCOONa, οπότε προκύπτει διάλυµα ∆ όγκου 
200 mL. Γνωρίζοντας ότι για το CH3COOH είναι pKa = 4,8, στους 25 0C. 

 i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ): 
 α) Το διάλυµα ∆ είναι ρυθµιστικό  ( ........ ) 
 β) Το διάλυµα ∆ έχει pH < 5 ( .......... ) 
 γ) Με αραίωση του διαλύµατος ∆ µε ίσο όγκο νερού το pH αυξάνεται (....) 
 δ) Με προσθήκη στο διάλυµα ∆ 0,002mol HCl το pH παραµένει πρα-

κτικά αµετάβλητο   ( ......... ) 
 ε) Με προσθήκη στο διάλυµα ∆ 0,02mol NaOH το pH παραµένει πρακτικά 

αµετάβλητο   ( ......... ) 
 ii) Αιτιολογήστε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις λανθασµένες προτάσεις. 
 
7.  Ένα υδατικό διάλυµα ΝΗ3 θερµοκρασίας 25 °C το χωρίσαµε σε τρία µέρη. 

Στο καθένα απ’ αυτά κάνουµε τις παρεµβάσεις που περιγράφονται στην 
πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα. 

 i) Συµπληρώστε σε κάθε κενό ορθογώνιο του πίνακα αυτού: 
 το σύµβολο «+», αν το αντίστοιχο µέγεθος αυξάνεται  
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 το σύµβολο «-», αν το αντίστοιχο µέγεθος µειώνεται 
 το σύµβολο Χ, αν το αντίστοιχο µέγεθος δε µεταβάλλεται. 
 

 pH βαθµός 
ιοντισµού 

[NH4
+] [OH-] 

αραιώνουµε το πρώτο µέρος 
του διαλύµατος µέχρι να 

δεκαπλασιαστεί ο όγκος του 

 
 

 
 

 
 

 
 

προσθέτουµε στο δεύτερο 
µέρος του διαλύµατος µικρή 
ποσότητα στερεού NH4Cl 

 
 

 
 

 
 

 
 

προσθέτουµε στο τρίτο µέρος 
του διαλύµατος µικρή 

ποσότητα στερεού NaOH 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ii) Αιτιολογήστε τη συµπλήρωση της πρώτης και της δεύτερης στήλης του 

πίνακα. 
 
8.  Ογκοµετρούµε διάλυµα ασθενούς οξέος συγκέντρωσης C (0,1M<C<1M) µε 

πρότυπο διάλυµα NaOH 0,1M. Για το οξύ αυτό είναι pKa = 4,2 στους 25 0C. 
 i) Το pH του διαλύµατος στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης θα είναι: 
 α. ίσο µε 9,8  γ. µεγαλύτερο του 4,2 και µικρότερο του 7 
 β. ίσο µε 7 δ. µεγαλύτερο του 7 και µικρότερο του 9,8.   
 ii) Όταν έχουµε προσθέσει τη µισή ποσότητα του πρότυπου διαλύµατος απ’  

αυτή που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση το διάλυµα θα έχει pH: 
 α. ίσο µε 4,2    x  γ. µεγαλύτερο του 4,2 και µικρότερο του 7 
 β. ίσο µε 9,8 δ. µεγαλύτερο του 7 και µικρότερο του 9,8.  
 iii) Αιτιολογήστε την επιλογή σας σε καθεµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 
9.  Τρία άχρωµα υδατικά διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3 περιέχουν αντίστοιχα την 

ασθενή βάση Β1, την ασθενή βάση Β2 και ΝαΟΗ, στους 25 0C. 
 • Σε ορισµένο όγκο καθενός από τα τρία αυτά διαλύµατα προσθέσαµε λίγες 

σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης (pKa = 9,8) και παρατηρήσαµε ότι το 
διάλυµα ∆1 παρέµεινε άχρωµο, ενώ τα διαλύµατα ∆2 και ∆3 απέκτησαν 
ιώδες χρώµα. 
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 • Για την εξουδετέρωση V mL καθενός από τα διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3 
καταναλώθηκαν ίσοι όγκοι ενός πρότυπου διαλύµατος HCl. 

 i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ): 
 α) Το διάλυµα ∆1 έχει µεγαλύτερη τιµή pH από το διάλυµα ∆2   ( ...Λ... ) 
 β) Η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆1 είναι ίση µε τη συγκέντρωση του 

διαλύµατος ∆2  ( ......... ) 
 γ) Η συγκέντρωση του διαλύµατος ∆2 είναι µεγαλύτερη από τη συγκέ-

ντρωση του διαλύµατος ∆3 ( ......... ) 
 δ) Η βάση Β1 είναι ασθενέστερη από τη βάση Β2  ( ......... ) 
 ε) Το pH του διαλύµατος που προκύπτει από την εξουδετέρωση του ∆1 

είναι µεγαλύτερο από το pH του διαλύµατος που προκύπτει από την 
εξουδετέρωση του ∆2 (...........) 

 ζ) Το pH του διαλύµατος που προκύπτει από την εξουδετέρωση του ∆3 
είναι ίσο µε 7. (.............) 

 ii) Αιτιολογήστε  το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις προτάσεις α), β), και δ). 
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3.8.  Ασκήσεις - προβλήµατα 
 

1. α) Εξετάστε αν ισχύει η πρόταση: κάθε χηµική ένωση που συµπεριφέρεται 
 ως οξύ σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted - Lowry, χαρακτηρίζεται ως οξύ 
 και σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius. ∆ώστε σχετικό παράδειγµα. 

 β) Υποστηρίχθηκε από κάποιον η άποψη ότι: το NaOH, το KOH και το 
Ca(OH)2 είναι τρεις διαφορετικές βάσεις σύµφωνα µε τη θεωρία του 
Arrhenius, ενώ σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted - Lowry είναι τρεις 
διαφορετικές ιοντικές ενώσεις που περιέχουν στο κρυσταλλικό τους 
πλέγµα την ίδια βάση. Αναπτύξτε τα επιχειρήµατά σας προκειµένου να 
στηρίξετε ή να απορρίψετε αυτή την άποψη. 

 
2.  Κατά τη διάλυση του εναµµώνιου θειικού νατρίου (NaNH4SO4) στο νερό 

καταστρέφεται το κρυσταλλικό του πλέγµα και τα ιόντα του ελευθερώνονται 
στο διάλυµα. 
α) Εξετάστε ποια από τα ιόντα αυτά εµφανίζουν όξινη ή  βασική συµπε-

ριφορά, αναγράφοντας και τις χηµικές εξισώσεις των σχετικών χηµικών 
αντιδράσεων. 

β) Αναγνωρίστε σε κάθε µία από αυτές τις χηµικές αντιδράσεις τα συζυγή 
συστήµατα οξέος - βάσης. 

 
3.  Τα υδατικά διαλύµατα KHSO4 εµφανίζουν όξινο χαρακτήρα. 
 α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που αιτιολογεί τον όξινο 

χαρακτήρα των διαλυµάτων αυτών. 
 β) Εξηγήστε τον όξινο, βασικό ή ουδέτερο χαρακτήρα διαλύµατος K2SO4, 

αναγράφοντας τη σχετική χηµική εξίσωση. 
 γ) Αναφέρατε τα συζυγή συστήµατα οξέος - βάσης που συµµετέχουν σε 

κάθε µία από τις παραπάνω χηµικές αντιδράσεις. 
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4.  i) Τι εννοούµε λέγοντας ότι το HCOOH είναι ισχυρότερο από το CH3COOH; 
 ii) Σύµφωνα µε τη θεωρία Brönsted - Lowr, η ισχύς ενός οξέος, εξαρτάται 

και από την τάση της βάσης, µε την οποία αυτό αντιδρά, να δέχεται 
πρωτόνια. 

 α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις δύο αντιδράσεων στις οποίες το νερό να 
συµπεριφέρεται ως οξύ και εξηγήστε σε ποια απ’ αυτές είναι ισχυ-
ρότερο οξύ. 

 β) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις δύο αντιδράσεων στις οποίες το ΗΝΟ2 
να έχει διαφορετική ισχύ. Εξηγήστε σε ποια από τις δύο είναι ισχυ-
ρότερο. 

 
5.  Το HCOOH ιοντίζεται σε ποσοστό 1,5% σε διάλυµα αυτού ∆1 συγκέντρωσης 

1Μ, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση  HCOOH + H2O         HCOO- + H3O+. 
 α) Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις  [H3O+] και [HCOOΗ] στο διάλυµα ∆1. 
 β) Με αραίωση 100mL του διαλύµατος ∆1 µε 900mL Η2Ο προέκυψε 

διάλυµα ∆2 στο οποίο η συγκέντρωση των ιόντων H3O+ βρέθηκε ίση µε 

4,7⋅10-3Μ. Ποια είναι η τιµή του βαθµού ιοντισµού του HCOOH στο 
διάλυµα ∆2; 

 
6.  Αέρια αµµωνία όγκου 4,48L σε STP διαλύθηκε σε νερό και προέκυψε 

διάλυµα ∆ όγκου 250mL. Υπολογίστε: 
 α) το βαθµό ιοντισµού της ΝΗ3 στο διάλυµα ∆ 

 β) τη [ΟΗ-] του διαλύµατος ∆. 

 ∆ίνεται για την ΝΗ3 ότι Κb = 2·10-5. 
 
7.  ∆ιάλυµα ∆1 όγκου 1L περιέχει 0,19mol του ασθενούς µονοπρωτικού οξέος 

ΗΑ. Στο διάλυµα αυτό η [Η3Ο+] βρέθηκε ίση µε 9,5⋅10-3mol/L. 
 α) Υπολογίστε το βαθµό ιοντισµού του οξέος ΗΑ στο διάλυµα ∆1 και τη 

σταθερά ιοντισµού του οξέος ΗΑ. 
 β) Με πόσα L νερού πρέπει να αραιωθεί το διάλυµα ∆1 ώστε στο αραιωµένο 

διάλυµα που θα προκύψει ο βαθµός ιοντισµού του οξέος να είναι ίσος µε 0,1; 
Ποια θα είναι η [Η3Ο+] στο αραιωµένο διάλυµα; 
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8.  Σε διάλυµα µονοπρωτικού οξέος όγκου V1 = 30mL ο βαθµός ιοντισµού του 
οξέος είναι α1 = 0,2. Με αραίωση του διαλύµατος αυτού προκύπτει νέο 
διάλυµα στο οποίο ο βαθµός ιοντισµού του οξέος είναι α2 = 0,25. 

 α) Αιτιολογήστε την αύξηση του βαθµού ιοντισµού του οξέος µε την 
αραίωση του διαλύµατος. 

 β) Υπολογίστε τον όγκο του νερού µε τον οποίο έγινε η αραίωση του 
αρχικού διαλύµατος. 

 
9.  Γράψτε τη χηµική εξίσωση του ιοντισµού της αµµωνίας σε υδατικό διάλυµα 

αυτής και υπολογίστε: 

 α) τη [ΟΗ-] σε διάλυµα αµµωνίας συγκέντρωσης C1 = 0,5M 

 β) τη συγκέντρωση C2 ενός άλλου διαλύµατος αµµωνίας στο οποίο είναι 

[ΟΗ-] = 6⋅10-3mol/L. 

 ∆ίνεται για την αµµωνία Κβ = 1,8⋅10-5. 

 

10.  Η σταθερά ιοντισµού του βενζοϊκού οξέος (C6H5COOH) είναι 6,4⋅10-5 στους 

25 °C. Υπολογίστε στους 25 °C: 
 α) το pH διαλύµατος βενζοϊκού οξέος συγκέντρωσης C1 = 1M 
 β) το pOH διαλύµατος βενζοϊκού νατρίου (C6H5COONa) συγκέντρωσης  

C2 = 10-2M. ∆ίνεται log2 = 0,3. 

 
11.  Ένα δισκίο ασπιρίνης περιέχει 360mg ακετυλοσαλικιλικού οξέος. Υπολογίστε: 
 α) το pH του διαλύµατος που θα προκύψει κατά τη διάλυση αυτού του 

δισκίου σε ένα ποτήρι που περιέχει 20mL νερό 
 β) συγκρίνετε το pH του παραπάνω διαλύµατος µε το pH του γαστρικού 

υγρού, το οποίο να θεωρήσετε ότι είναι διάλυµα HCl συγκέντρωσης 
0,01Μ. Ποιο από τα δύο υγρά είναι περισσότερο όξινο; 

 Να λάβετε υπόψη ότι το ακετυλοσαλικιλικό οξύ είναι ένα ασθενές µονο-

πρωτικό οξύ µε µοριακό τύπο C9H8O4 και σταθερά ιοντισµού Κα = 10-5. 

∆ίνονται οι ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. 
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12.  Σε ένα κιβώτιο που περιέχει φιάλες µε ξίδι αναγράφεται η ένδειξη: «κάθε 
φιάλη έχει όγκο 250mL και περιέχει 15g οξικού οξέος». Αν θεωρηθεί ότι η 
ένδειξη αυτή είναι αξιόπιστη να υπολογίσετε: 

 α) το pH του ξιδιού 
 β) τον όγκο ενός διαλύµατος NaOH 1M που απαιτείται για την εξουδετέ-

ρωση του οξικού οξέος (CH3COOH) που περιέχεται σε µία φιάλη γεµάτη 
µε αυτό το ξίδι 

 γ) το pH του διαλύµατος που θα προκύψει µετά την παραπάνω εξουδετέρωση. 

 ∆ίνονται για το CH3COOH Κα = 2⋅10-5, οι σχετικές ατοµικές µάζες των 

στοιχείων C: 12, H: 1, O: 16 και log2 = 0,3. 
 

13.  ∆ιαλύσαµε σε νερό 0,1mol οξέος ΗΑ και παρασκευάσαµε 100mL διαλύ-
µατος ∆1 µε pH = 2. 

 α) Υπολογίστε το βαθµό ιοντισµού του οξέος ΗΑ στο διάλυµα ∆1. Τι συµπε-
ραίνετε για την ισχύ του οξέος ΗΑ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 β) Στο διάλυµα ∆1 προσθέτουµε 0,1mol NaOH και προκύπτουν 100mL 
διαλύµατος ∆2. Υπολογίστε το pH του διαλύµατος ∆2. 

 Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 25 0C. 
 

14.  Μια χηµική ουσία Χ διαπιστώθηκε ότι ανήκει στην κατηγορία των ασθενών 
µονοπρωτικών οξέων. Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα ∆1 της ουσίας Χ 
συγκέντρωσης 1Μ του οποίου το pH βρέθηκε ίσο µε 3. 

 α) Υπολογίστε το βαθµό ιοντισµού της ουσίας Χ στο διάλυµα ∆1, καθώς και 
τη σταθερά ιοντισµού της. 

 β) ∆ιαθέτουµε διάλυµα ∆2 υδροχλωρικού οξέος (HCl) συγκέντρωσης 1Μ 
και διάλυµα ∆3 του άλατος µε νάτριο της ουσίας Χ, συγκέντρωσης 1Μ. 
Θέλουµε να παρασκευάσουµε ένα διάλυµα ∆4 όγκου 100mL και pH = 6 
µε προσθήκη ορισµένης ποσότητας ενός από τα διαλύµατα ∆2 και ∆3 σε 
κατάλληλη ποσότητα του ∆1. Εξετάστε ποιο από τα διαλύµατα ∆2 και ∆3 
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε για το σκοπό αυτό και υπολογίστε τον 
απαιτούµενο όγκο αυτού του διαλύµατος. 
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15.  Υδατικό διάλυµα ∆1 βενζοϊκού οξέος (C6H5COOH) συγκέντρωσης C1 = 1M 

και υδατικό διάλυµα ∆2 νιτρικού οξέος (ΗΝΟ3) συγκέντρωσης C2 = 8⋅10-3M 

έχουν την ίδια τιµή pH που είναι ίση µε 2,1. 
 α) ∆είξτε ότι το ΗΝΟ3 είναι ισχυρό οξύ, ενώ το C6H5COOH είναι ασθενές οξύ. 

 β) Υπολογίστε τις σταθερές ιοντισµού του C6H5COOH και του C6H5COO- 

στους 25 0C. 
 ∆ίνεται log2 = 0,3. Οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 
 

16.  ∆ιάλυµα ∆1 αµµωνίας (ΝΗ3) και διάλυµα ∆2 αιθυλαµίνης (C2H5NH2) έχουν 

συγκεντρώσεις C1 =  C2 = 10-2M. 

 α) Εξηγήστε ποιος είναι ο χαρακτήρας (όξινος, βασικός ή ουδέτερος) των 
δύο αυτών διαλυµάτων και γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των ιοντικών 
ισορροπιών που αποκαθίστανται σ’ αυτά. 

 β) Αν οι τιµές του pH στα δύο αυτά διαλύµατα είναι αντίστοιχα 10,6 και 

11,4, να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των ιόντων Η3Ο+ και ΟΗ- στο 

καθένα από τα δύο διαλύµατα. 
 γ) Υπολογίστε τις τιµές των pKα και pKβ του κάθε συζυγούς συστήµατος 

διαλυµένου οξέος - διαλυµένης βάσης που περιέχεται στο κάθε διάλυµα. 
 ∆ίνεται log2 = 0,3 και log3 = 0,48. Οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων 

είναι 25 0C. 
 
17.  ∆ιάλυµα ∆1 υδροχλωρικού οξέος (HCl) συγκέντρωσης C1 έχει pH = 2,6. 
 α) Γνωρίζοντας ότι το HCl είναι ισχυρό οξύ (ιοντίζεται πλήρως), υπολογίστε 

τη συγκέντρωση C1. 
 β) Αν ένα διάλυµα ∆2 οξικού οξέος (CH3COOH) συγκέντρωσης 0,35Μ έχει 

το ίδιο pH µε το διάλυµα ∆1, υπολογίστε τη [CH3COO-] στο ∆2 και τη 

σταθερά ιοντισµού Κα του CH3COOH. 
 γ) Αν ένα διάλυµα ∆3 οξικού οξέος έχει την ίδια συγκέντρωση µε το 

διάλυµα ∆1, βρείτε το pH του διαλύµατος ∆3. 
 ∆ίνεται log2,2 ≈ log2 = 0,3. Οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων είναι 25 °C. 
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18.  i) Σε 100mL νερού προσθέτουµε µία σταγόνα διαλύµατος HCl όγκου 
 0,05mL και συγκέντρωσης C. Προκύπτει έτσι διάλυµα ∆1 όγκου 100mL 
 µε pH = 3. Υπολογίστε τη συγκέντρωση C1 του διαλύµατος ∆1 και τη 
 συγκέντρωση C. 

 ii) Επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία προσθέτοντας σε 100mL νερού 
µία σταγόνα διαλύµατος (0,05mL) του οργανικού οξέος C3H7COOH 
συγκέντρωσης C΄ = 2Μ και προκύπτει διάλυµα ∆2 µε pH = 4. 

 α) Υπολογίστε τη συγκέντρωση C2 του διαλύµατος ∆2. 
 β) Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των µη ιοντι-

σµένων διαλυµένων µορίων που περιέχονται στο διάλυµα ∆2. 
 γ) ∆ικαιολογήστε τη διαφορά στο pH των διαλυµάτων ∆1 και ∆2. 
 Οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 

 
19.  Παρασκευάσαµε ένα διάλυµα µε διάλυση CH3COOH και CHCl2COOH σε 

αποσταγµένο νερό. To pH του διαλύµατος αυτού είναι 1,1. 
 α) Εξηγήστε την παρουσία όλων των ιόντων και των µη ιοντισµένων διαλυ-

µένων µορίων στο διάλυµα. 
 β) Υπολογίστε για το καθένα από τα συζυγή ζεύγη διαλυµένου οξέος - 

διαλυµένης βάσης το λογάριθµο του λόγου [βαση]
[οξυ]

. 

 γ) Εξηγήστε την ηλεκτρική ουδετερότητα του διαλύµατος. 
∆ίνεται για το CH3COOH είναι pKα = 4,7 και για το CHCl2COOH είναι pKα = 1,3. 

 
20.  Παρασκευάζουµε ένα υδατικό διάλυµα CH3NH2 συγκέντρωσης C και pH = 12. 
 α) Γράψτε την εξίσωση ισορροπίας που αποκαθίσταται στο διάλυµα και 

καθορίστε τα συζυγή συστήµατα οξέος - βάσης που συµµετέχουν σ’ αυτή. 

 β) Υπολογίστε την τιµή του λόγου [CH NH
[CH NH

3 2

3 3
+

]
]

  

 γ) Υπολογίστε τη συγκέντρωση C του διαλύµατος. 

 ∆ίνεται για το CH3NH3
+ Κα = 2,5⋅10-11. Η θερµοκρασία του διαλύµατος είναι 25 °C. 
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21.  Σε 60mL διαλύµατος C2H5NH2 συγκέντρωσης 0,1Μ προσθέτουµε 20mL δια-
λύµατος C2H5NH3Cl συγκέντρωσης 0,2Μ και προκύπτει διάλυµα µε pH = 11. 

 α) Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων που υπάρχουν σ’ αυτό το 
διάλυµα. 

 β) Υπολογίστε τη σταθερά Κα του C2H5NH3
+. 

 γ) Αν για την ΝΗ3 είναι Κβ = 1,8⋅10-5 στους 25 0C, να συγκρίνετε τις βάσεις 

ΝΗ3 και C2H5NH2 ως προς την ισχύ τους και να αιτιολογήσετε το αποτέ-
λεσµα της σύγκρισης αυτής. 

 Η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 
 

22.  Παρασκευάσαµε διάλυµα ∆1 όγκου 500mL µε διάλυση ορισµένης ποσότητας 
CCl3COOH σε αποσταγµένο νερό και διαπιστώσαµε ότι σε θερµοκρασία  
25 0C έχει pH = 1. 

 α) Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων που περιέχονται στο 
διάλυµα ∆1 και εξηγήστε την προέλευση αυτών. 

 β) Αν για το CCl3COOH είναι pKα = 1 στους 25 0C; υπολογίστε τη µάζα του 
CCl3COOH που διαλύσαµε, καθώς και το βαθµό ιοντισµού του στο 
διάλυµα ∆1 

 γ) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα ∆1 για να προκύψει 
διάλυµα ∆2 στο οποίο το οξύ να ιοντίζεται κατά 60%; 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Cl: 35,5. 
 

23.  Σε 500mL διαλύµατος θερµοκρασίας 25 0C περιέχονται 0,005mol HCl και 
0,05mol CH3COOH. Αν το HCl ιοντίζεται πλήρως και για το CH3COOH 

είναι Κα = 1,8⋅10-5 στους 25 0C: 

 α) υπολογίστε το pH του διαλύµατος και το βαθµό ιοντισµού α1 του 
CH3COOH. 

 β) Υπολογίστε το βαθµό ιοντισµού α2 του CH3COOH σε ένα διάλυµα αυτού 
θερµοκρασίας 25 0C και συγκέντρωσης 0,1Μ. 

 γ) Να συγκρίνετε τους βαθµούς ιοντισµού α1 και α2 και να αιτιολογήσετε το 
αποτέλεσµα αυτής της σύγκρισης. 

24.  Ένας πρωτολυτικός δείκτης που ανήκει στην κατηγορία των ασθενών 

µονοπρωτικών οξέων έχει Κα = 10-8 και αποκτά χρώµα κίτρινο όταν 
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υπερισχύει η συγκέντρωση των µη ιοντισµένων µορίων Η∆ και χρώµα 

κόκκινο όταν υπερισχύει η συγκέντρωση των ανιόντων ∆-. Η περιοχή 

αλλαγής του χρώµατος είναι της τάξης των δύο µονάδων του pH.  
 α) Σε ποια περιοχή του pH το διάλυµα αποκτά χρώµα κόκκινο και σε ποια 

κίτρινο. 
 β) Ένα διάλυµα ∆1 στο οποίο έχουν προστεθεί µερικές σταγόνες του δείκτη 

Η∆ έχει χρώµα κίτρινο. Εξετάστε αν θα µεταβληθεί το χρώµα του 
διαλύµατος ∆1 αν διαβιβάσουµε σ’ αυτό αέριο HCl. 

 
25.  ∆ιαθέτουµε 20mL διαλύµατος ∆1 νιτρώδους οξέος (ΗΝΟ2) συγκέντρωσης 

0,5Μ. 
 α) Πόσα mL διαλύµατος NaOH 0,125M πρέπει να προσθέσουµε στο 

διάλυµα ∆1 για να εξουδετερωθεί το νιτρώδες οξύ που περιέχεται  
σ’ αυτό; 

 β) Εξετάστε αν το διάλυµα ∆2 που θα προκύψει από την εξουδετέρωση είναι 
ουδέτερο, όξινο ή αλκαλικό και υπολογίστε το pH αυτού. 

 ∆ίνεται για το νιτρώδες οξύ Κα = 10-4 στους 25 0C και ότι η θερµοκρασία 

όλων των διαλυµάτων είναι  25 0C. 
 

26.  ∆ιαλύσαµε σε νερό 2,24L αέριας ΝΗ3 µετρηµένα σε STP και παρασκευά-
σαµε διάλυµα ∆1 όγκου 1800mL και pH = 11. 

 α) Υπολογίστε το βαθµό ιοντισµού της ΝΗ3 στο διάλυµα ∆1 καθώς και τη 
σταθερά ιοντισµού αυτής. 

 β) Υπολογίστε τους όγκους V1 και V2 ενός διαλύµατος HCl 0,5Μ που 
απαιτούνται για την εξουδετέρωση 90mL του διαλύµατος ∆1 και 90mL 
διαλύµατος NaOH 0,1Μ. Μελετήστε τη συµπεριφορά (ουδέτερη, όξινη ή 
αλκαλική) καθενός από τα διαλύµατα που προκύπτουν µετά τις 
εξουδετερώσεις. 

 ∆ίνεται ότι 1mol αέριας NH3 σε STP έχει όγκο 22,4L και ότι οι θερµοκρα-
σίες όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 

 
27.  Αναµειγνύουµε 30mL διαλύµατος ΝΗ3 0,1Μ και 15mL διαλύµατος ΝΗ4Cl 

0,2M και παρασκευάζουµε 45mL διαλύµατος ∆ µε pH = 9,2. 
 α) Υπολογίστε την pKb για την ΝΗ3. 
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 β) Εξετάστε αν θα µεταβληθεί και πώς το pH του διαλύµατος ∆ όταν 
προσθέσουµε σ’ αυτό: i) 45mL νερού ii) 3mL διαλύµατος HCl 1M  
 iii) 1mL διαλύµατος NaOH 0,1M. 

 Οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 
 

28.  Θέλουµε να παρασκευάσουµε ένα ρυθµιστικό διάλυµα ∆ µε pH = 5 στους 25 
0C. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε διάλυµα ∆1 αιθανικού οξέος 
(CH3COOH) 0,1M και διάλυµα ∆2 αιθανικού νατρίου (CH3COONa) 0,1M. 

 α) Υπολογίστε τους όγκους των διαλυµάτων ∆1 και ∆2 που πρέπει να 
αναµείξουµε για να παρασκευάσουµε 140mL του διαλύµατος ∆. 

 β) Αν δε διαθέτουµε διάλυµα CH3COONa µπορούµε να το αντικαταστή-
σουµε µε ένα διάλυµα ∆3 υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) 0,15M. 
Υπολογίστε τους όγκους των διαλυµάτων ∆1 και ∆3 που πρέπει να 
αναµείξουµε για να παρασκευάσουµε 140mL του διαλύµατος ∆. 

 γ) Σε 50mL του διαλύµατος ∆ προσθέτουµε 10mL διαλύµατος HCl 2,25M. 
Εξηγήστε αν θα µεταβληθεί και πώς το pH του διαλύµατος ∆. 

 ∆ίνονται για το CH3COOH Κa = 1,8⋅10-5 και ότι οι θερµοκρασίες όλων των 
διαλυµάτων είναι 25 0C. 

 
29.  Ένας χηµικός θέλει να παρασκευάσει 1L διαλύµατος ∆ µεθανικού οξέος 

(HCOOH) συγκέντρωσης 1Μ. ∆ιαθέτει στο εργαστήριό του ένα διάλυµα Α 
στη φιάλη του οποίου αναγράφονται οι πληροφορίες: «∆ιάλυµα HCOOH,  
ρ = 1,25g/mL, 92%w/w». 

 α) Πόσο όγκο του διαλύµατος Α πρέπει να χρησιµοποιήσει προκειµένου να 
παρασκευάσει το διάλυµα που θέλει; 

 β) Το διάλυµα ∆ που παρασκευάστηκε βρέθηκε ότι έχει pH = 1,9. Ποια είναι 
η τιµή της σταθεράς ιοντισµού Κα του οξέος; 

 γ) Με πόσα mL νερού πρέπει να αραιώσουµε 50mL του διαλύµατος ∆, ώστε 
να µεταβληθεί το pH αυτού κατά 0,5; 

 ∆ίνονται: οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, η 
θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C και ότι log2 = 0,3. 

30.  ∆ιάλυµα ∆ ενός οργανικού οξέος Α-COOH συγκέντρωσης C1  = 4,5⋅10-3M 

έχει pH = 3,3. 
 α) Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων του διαλύµατος ∆. 
 β) Υπολογίστε τη σταθερά Κa του οξέος Α-COOH. 
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 γ) Μελετήστε τον παρακάτω πίνακα τιµών των pKa ορισµένων οργανικών 
οξέων στους 25 0C  και εξετάστε αν το οξύ Α-COOH µπορεί να είναι ένα 
από τα οξέα αυτού του πίνακα. 

 
Οξύ HCOOH CH3COOH C2H5COOH C6H5COOH 
pKa 3,8 4,7 4,9 4,2 

 
 δ) Παρασκευάσαµε 1L διαλύµατος µε pH = 4,2 αναµειγνύοντας χ mL του 

διαλύµατος ∆ και ψ mL διαλύµατος ACOONa συγκέντρωσης 3⋅10-3Μ. 

Ποιες είναι οι τιµές των χ και ψ; 
 ∆ίνεται ότι log2 = 0,3 και η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 
 

31.  Η σταθερά ιοντισµού του CH2ClCOOH είναι Κa = 10-3 στους 25 0C. Από 

41,58g ενός προϊόντος Χ του εµπορίου αποµονώσαµε ψ mg του οξέος 
CH2ClCOOH και παρασκευάσαµε µε αυτό 20mL ενός διαλύµατος ∆1 µε  
pH = 2 στους 25 0C. 

 α) Πώς ορίζεται η σταθερά ιοντισµού του οξέος CH2ClCOOH; 
 β) Υπολογίστε τις συγκεντρώσεις όλων των ιόντων, καθώς και τη συγκέ-

ντρωση του CH2ClCOOH που δεν ιοντίστηκε στο διάλυµα ∆1. 
 γ) Ποια είναι η τιµή του ψ και ποια η εκατοστιαία περιεκτικότητα σε 

CH2ClCOOH του προϊόντος Χ; 

 δ) Για το CH3COOH είναι Κα = 1,8⋅10-5 στους 25 0C. Ποιο από τα οξέα 

CH2ClCOOH και CH3COOH είναι ισχυρότερο και πώς εξηγείτε τη 
διαφορά της ισχύος των δύο αυτών οξέων; 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Cl: 35,5 
και ότι η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 

32.  ∆ύο υδατικά διαλύµατα ∆1 και ∆2 περιέχουν αντίστοιχα 1mol  του οξέος ΗΑ 

ανά λίτρο και 4⋅10-3mol του οξέος ΗΒ ανά λίτρο. Τα διαλύµατα αυτά έχουν 

το ίδιο pH που είναι ίσο µε 2,4. 
 α) Να συγκρίνετε την ισχύ των δύο οξέων. 
 β) Υπολογίστε το βαθµό ιοντισµού του οξέος HΑ στο διάλυµα ∆1. 
 γ) Υπολογίστε τη σταθερά ιοντισµού του οξέος ΗΑ. 
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 δ) Υπολογίστε το pH των διαλυµάτων ∆3 και ∆4 που θα προκύψουν αν 
αραιώσουµε το καθένα από τα διαλύµατα ∆1 και ∆2 µέχρι δεκαπλα-
σιασµού του όγκου τους. 

 ∆ίνεται log2 = 0,3 και ότι η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C. 
 
33.  ∆ιαθέτουµε ένα διάλυµα ∆1 αµµωνίας (ΝΗ3) συγκέντρωσης C1 = 0,1M µε pH 

= 11,15. 
 α) Γράψτε την εξίσωση ιοντισµού της ΝΗ3 στο νερό και δείξτε ότι η ΝΗ3 

είναι ασθενής βάση. 
 β) Υπολογίστε το pH του διαλύµατος ∆2 που θα προκύψει από την αραίωση 

50mL του διαλύµατος ∆1 µε 50 mL νερού και γράψτε το χρώµα που θα 
αποκτήσει το διάλυµα ∆2, αν προσθέσουµε σ’ αυτό µερικές σταγόνες ενός 
δείκτη Η∆, ο οποίος χρωµατίζει το διάλυµα κίτρινο σε pH < 3,7 και µπλε 
σε pH > 5. 

 γ) Προσθέτουµε σταδιακά στο χρωµατισµένο διάλυµα ∆2 διάλυµα HCl 
συγκέντρωσης C = 0,05M. Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης 
που πραγµατοποιείται και εξετάστε το χρώµα που θα αποκτήσει το 
διάλυµα όταν θα έχουν προστεθεί στο ∆2:  
i)  100mL του διαλύµατος HCl 0,05M και  
ii)  150mL του διαλύµατος HCl 0,05M. 

 ∆ίνεται ότι log2 = 0,3 και η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 0C  
 
 
 
 

 99



34.  Για τα ασθενή µονοπρωτικά οξέα ΗΑ, ΗΒ και Η∆ δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
 • ∆ιάλυµα ∆1 του ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ έχει pH = 2. 
 • Ο βαθµός ιοντισµού του ΗΒ σε διάλυµά του ∆2 συγκέντρωσης 0,2Μ είναι 

0,01. 
 • ∆ιάλυµα ∆3 που περιέχει το οξύ Η∆ και το άλας αυτού µε νάτριο (Na∆) µε 

 συγκεντρώσεις C1 = C2 = 0,5M έχει pH = 5. 
 α) Υπολογίστε τους βαθµούς ιοντισµού α1 και α3 των οξέων ΗΑ και Η∆ στα 

διαλύµατα ∆1 και ∆3. 
 β) Υπολογίστε το pH του διαλύµατος ∆2. 
 γ) Να διατάξετε τα οξέα ΗΑ, ΗΒ και Η∆ κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος 

και να αιτιολογήσετε την κατάταξη αυτή. 
 ∆ίνεται log2 = 0,3 και ότι τα διαλύµατα βρίσκονται στην ίδια θερµοκρασία. 

 
35.  ∆ιαλύσαµε 6g CH3COOH σε νερό και παρασκευάσαµε διάλυµα ∆1 όγκου 

100mL. Στο διάλυµα αυτό προσθέσαµε µερικές σταγόνες ενός πρωτολυτικού 
δείκτη ο οποίος αποκτά χρώµα κόκκινο σε pH ≥ 6 και κίτρινο σε pH ≤ 4. 

 α) Εξετάστε ποιο ήταν το χρώµα που απέκτησε το διάλυµα ∆1. 
 β) Προκειµένου να µεταβληθεί το χρώµα του διαλύµατος ∆1 πρέπει να 

προσθέσουµε σ’ αυτό αέριο HCl ή στερεό NaOH; Αιτιολογήστε την απά-
ντησή σας. 

 γ) Υπολογίστε τον ελάχιστο αριθµό mol του HCl ή του NaOH που πρέπει να 
προσθέσουµε στο διάλυµα ∆1 για να αποκτήσει σταθερό κόκκινο χρώµα. 

 ∆ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και 

για το CH3COOH Κα = 1,6⋅10-5. 

 
36.  Να υπολογίσετε το pH: 
 α) διαλύµατος ∆1 που περιέχει 0,0365g HCl / L 
 β) διαλύµατος ∆2 που περιέχει 0,0037g Ca(OH)2 / 100mL 
 γ) του διαλύµατος ∆3 που θα προκύψει από την ανάµειξη ίσων όγκων από τα 

διαλύµατα ∆1 και ∆2. 
 Η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 °C. 
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37.  Παρασκευάσαµε διάλυµα ∆ µε τη διάλυση 2,24L αέριας ΝΗ3 µετρηµένα σε 
STP, σε νερό και αραίωση µέχρις όγκου 1L. Μετρήσαµε το  pH του 
διαλύµατος ∆ και το βρήκαµε ίσο µε 11. 

 α) Να δείξετε ότι η ΝΗ3 είναι ασθενής βάση και να υπολογίσετε τη σταθερά 
ιοντισµού της. 

 β) Να υπολογίσετε το pH του διαλύµατος που θα προκύψει, αν σε 100mL 
του διαλύµατος ∆ προσθέσουµε 900mL νερό. 

 γ) Βρείτε τον όγκο του νερού που πρέπει να προσθέσουµε σε 100mL του 
διαλύµατος ∆, ώστε το pH του διαλύµατος που θα προκύψει να διαφέρει 
απ’  αυτό του διαλύµατος ∆ κατά µία µονάδα. 

 δ) Υπολογίστε τον όγκο διαλύµατος HCl 0,1M που απαιτείται για να 
αντιδράσει πλήρως η ΝΗ3 που περιέχεται σε 100mL του διαλύµατος ∆. 
Βρείτε το pH του διαλύµατος που θα προκύψει µετά την αντίδραση. 

 ε) Σε 100mL του διαλύµατος ∆ προσθέτουµε 50mL διαλύµατος HCl 0,1M. 
Υπολογίστε το pH του διαλύµατος που προκύπτει. 

 στ) Πόσα mL διαλύµατος HCl 0,1M πρέπει να προσθέσουµε σε 100mL του 
διαλύµατος ∆, ώστε να παρασκευάσουµε ρυθµιστικό διάλυµα µε pH = 9; 

 ζ) Σε 100mL του διαλύµατος ∆ προσθέτουµε 0,535g NH4Cl, χωρίς 
ουσιαστική µεταβολή στον όγκο. Υπολογίστε το pH του διαλύµατος που 
προκύπτει, καθώς και το βαθµό ιοντισµού της ΝΗ3 σ’ αυτό. 

 η) Σε 100mL του διαλύµατος ∆ προσθέτουµε 100mL διαλύµατος NH4Cl 
0,1Μ. Να βρείτε το pH του διαλύµατος που προκύπτει, καθώς και το 
βαθµό ιοντισµού της ΝΗ3 σ’ αυτό. 

 Η θερµοκρασία όλων των διαλυµάτων είναι 25 °C, οι σχετικές ατοµικές 
µάζες N: 14, H: 1, Cl: 35,5 και log2 = 0,3. 

 
38.  ∆ιαθέτουµε τα ακόλουθα τέσσερα διαλύµατα ίδιας συγκέντρωσης και θερµο-

κρασίας 25 °C. 
 ∆1: διάλυµα HCl ∆3:  διάλυµα NaOH 
 ∆2: διάλυµα CH3COONa ∆4: διάλυµα CH3COOH 
 i) Να διατάξετε τα τέσσερα αυτά διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενης τιµής 

του pH και να αιτιολογήσετε τη διάταξη που κάνατε. 
 ii) Εξετάστε µε πόσους και ποιους συνδυασµούς µπορούµε να αναµείξουµε 

ανά δύο τα διαλύµατα αυτά, ώστε να προκύπτει κάθε φορά ρυθµιστικό 
διάλυµα. 
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 iii) Αν για το CH3COOH είναι pKa = 4,8 µε ποια αναλογία όγκων πρέπει να 
αναµείξουµε τα διαλύµατα ∆2 και ∆4 για να παρασκευάσουµε διάλυµα µε 
pH = 4,8. 

iv) Αν ογκοµετρήσουµε το διάλυµα ∆4 µε το διάλυµα ∆3, το pH του 
διαλύµατος στο ισοδύναµο σηµείο της ογκοµέτρησης σε σχέση µε το pH 
του διαλύµατος ∆2 θα είναι: 

 α. το ίδιο γ. µικρότερο 
 β. µεγαλύτερο δ. µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίδιο ανάλογα µε την 
 τιµή της συγκέντρωση των διαλυµάτων ∆4 και ∆2. 
 Αιτιολογήστε  την επιλογή σας. 
 

39.  Στη στήλη (I) αναφέρονται δέκα διαλύµατα της ίδιας συγκέντρωσης και 
θερµοκρασίας 25°C.  

 α) Να αντιστοιχήσετε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε µία από τις τιµές 
pH της στήλης (II). 

 (I) (II) 
 ∆ιαλύµατα pH 
 ∆1: διάλυµα ΝΗ3 1 
 ∆2: διάλυµα CH3COOH 2,35 
 ∆3: διάλυµα HCOOH 3 
 ∆4: διάλυµα CH3NH2 5 
 ∆5: διάλυµα NH4Cl 5,35 
 ∆6: διάλυµα CH3COONa 7 
 ∆7: διάλυµα CH3NH3Cl 8,35 
 ∆8: διάλυµα HCl 9 
 ∆9: διάλυµα HCOONa 11  
 ∆10: διάλυµα NaCl 11,85 
 β) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση C των παραπάνω διαλυµάτων. 
 γ) Να υπολογίσετε τις σταθερές ιοντισµού της ΝΗ3 και του CH3COOH. 
 δ) Εξετάστε ποια από τα παραπάνω διαλύµατα µπορούµε να αραιώσουµε για 

να παρασκευάσουµε διάλυµα µε pH = 10. 
40.  Παρασκευάσαµε διάλυµα ∆ µε ανάµειξη 100mL διαλύµατος CH3NH2 0,2M 

και 100mL διαλύµατος CH3NH3Cl 0,2M. 
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 Σε 50mL από το διάλυµα ∆ προσθέσαµε 50mL νερό και παρασκευάσαµε 
διάλυµα ∆1, ενώ σε άλλα 50mL από το διάλυµα ∆ διαλύσαµε 0,005mol  
αέριου HCl και παρασκευάσαµε 50mL διαλύµατος ∆2. 

 i) Αν για την ΝΗ3 είναι pKb = 4,8, εξετάστε ποιες από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες: 

 α) το διάλυµα ∆ έχει pH > 9,2 
 β) το pH του διαλύµατος ∆1 έχει την ίδια τιµή µε το pH του διαλύµατος ∆ 
 γ) το διάλυµα ∆2 έχει pH > 8. 
 ii) α) Υπολογίστε το pH του διαλύµατος ∆3 που θα προκύψει µε την 

ανάµειξη ίσων όγκων από τα διαλύµατα ΝΗ3 0,1Μ και ΝΗ4Cl 0,1M. 
 β) Σε 100mL καθενός από τα διαλύµατα ∆ και ∆3 προσθέτουµε 0,004mol 

NaOH. Εξετάστε σε ποιο από τα διαλύµατα ∆ και ∆3 θα συµβεί η 
µεγαλύτερη µεταβολή στο pH. 

 Όλα τα διαλύµατα έχουν θερµοκρασία 25°C. 
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3.9. Κριτήρια αξιολόγησης 
 
1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Οξέα - βάσεις κατά Brönsted - Lowry 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  Κατά την ανάµειξη αέριου HCl και αέριας ΝΗ3 πραγµατοποιείται κατά 

Brönsted - Lowry η αντίδραση: 
 α. Η+ + ΝΗ3        ΝΗ4

+ γ. Η3Ο+ + ΝΗ3         ΝΗ4
+ + Η2Ο 

 β. HCl + ΝΗ3 → ΝΗ4Cl δ. HCl + ΝΗ3          ΝΗ4
+ + Cl-  

 Αιτιολογήστε την αποδοχή ή την απόρριψη της αντίδρασης β. 
Μονάδες: 2 + 2 = 4 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  
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2.  Ποιες χηµικές ουσίες ονοµάζονται αµφολύτες κατά Brönsted - Lowry; Να 
αναφέρετε έναν αµφολύτη και να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις δύο αντι-
δράσεων µε τις οποίες εξηγείται ο αµφολυτικός του χαρακτήρας. 

Μονάδες: 8 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

 
3.  Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις κατά Brönsted - Lowry των αντιδράσεων που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάλυση σε νερό: α) αέριας ΝΗ3 και β) HCOOH. 
Αναγνωρίστε στην κάθε µία από αυτές τις χηµικές εξισώσεις τα συζυγή 
συστήµατα οξέος - βάσεις.  

Μονάδες: 8 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:   Βαθµός ιοντισµού - σταθερά ιοντισµού 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  Αν διαβιβάσουµε αέριο HCl σε διάλυµα CH3COOH 
 i) ο βαθµός ιοντισµού του CH3COOH: 
 α. δε µεταβάλλεται γ. αυξάνεται 
 β. µειώνεται δ. µηδενίζεται 
 ii) η συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ του διαλύµατος: 
 α. αυξάνεται γ. παραµένει σταθερή 
 β. µειώνεται δ. µεταβάλλεται και η µεταβολή της εξαρτάται από 

  τη συγκέντρωση του διαλύµατος CH3COOH. 
 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 6 
2.  Για τέσσερα διαλύµατα αµµωνίας (ΝΗ3) ∆1, ∆2, ∆3 και ∆4 που βρίσκονται 

στην ίδια θερµοκρασία δίνονται οι εξής πληροφορίες: 
 το ∆1 έχει συγκέντρωση C1 = 0,1M 
 το ∆2 έχει όγκο V2 = 100mL και περιέχει 0,1mol ΝΗ3 

 το ∆3 έχει συγκέντρωση C3 = 10-3M 

 το ∆4 παρασκευάστηκε µε διάλυση 2,24L αέριας ΝΗ3 (σε STP) σε νερό και 
έχει όγκο 2L. 

 Να διατάξετε τα τέσσερα αυτά διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενου βαθµού 
ιοντισµού της ΝΗ3. 

Μονάδες 6 
 
 ............ ............. ............. .............. 
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3.  Πώς ορίζεται η σταθερά ιοντισµού ενός ασθενούς µονοπρωτικού οξέος; Ποια 
επίδραση έχει η αύξηση της θερµοκρασίας ενός διαλύµατος ασθενούς 
µονοπρωτικού οξέος στην τιµή της σταθεράς ιοντισµού του οξέος και στη 
συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ του διαλύµατος; 

Μονάδες: 8 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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3ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:   Υπολογισµός της συγκέντρωσης των ιόντων δια-

λύµατος µονοπρωτικών οξέων και βάσεων 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 

 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  Κατά την προσθήκη διαλύµατος ΚΝΟ3 σε διάλυµα ΗΝΟ3 

 i) η [ΝΟ3
-] του διαλύµατος: 

 α. αυξάνεται 
 β. µειώνεται 
 γ. δε µεταβάλλεται 
 δ. δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε πώς θα µεταβληθεί, διότι δεν επαρκούν 

τα δεδοµένα. 
 ii) η [Η3Ο+] του διαλύµατος: 
 α. αυξάνεται 
 β. µειώνεται 
 γ. δε µεταβάλλεται 
 δ. δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε πώς θα µεταβληθεί, διότι δεν επαρκούν 

τα δεδοµένα. 
 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 3 + 3 = 6 
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2. Για την έκφραση της ισχύος των ασθενών µονοπρωτικών οξέων χρησι-
µοποιούνται δύο µεγέθη. Ποια είναι τα µεγέθη αυτά και µε ποια σχέση 
συνδέονται µεταξύ τους; Αποδείξτε τη σχέση αυτή. 

Μονάδες 6 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

 

3.  Σε ένα αραιό διάλυµα ΝΗ3 βρέθηκε ότι: [ΝΗ4
+] = 6⋅10-5Μ και [ΝΗ3] =  2⋅10-

4Μ. Υπολογίστε τη [ΟΗ-] του διαλύµατος, τη σταθερά ιοντισµού της ΝΗ3 και 

τη συγκέντρωση C του διαλύµατος. 
Μονάδες: 8 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  
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4ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:   pH, σχέση µεταξύ των σταθερών Κα , Κβ συζυγούς 

 συστήµατος οξέος - βάσης, επίδραση κοινού ιόντος 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 

 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
1.  Να αντιστοιχήσετε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε µία από τις τιµές του 

pH της στήλης (II). 
  (I) (II) 
 α. 1 
 Α. διάλυµα NaCl 0,1M β. 2 
 Β. διάλυµα HCl 0,01M γ. 5 

 Γ. διάλυµα NH3 5,5⋅10-2M δ. 7 

 ∆. διάλυµα NH4Cl 0,18M ε. 11 
 Ε. διάλυµα NaOH 0,1M ζ. 13 
 η. 14 

Μονάδες: 6 
 
 Α - .......... Β - .......... Γ - .......... ∆ - .......... Ε - ......... 
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2.  Οι σταθερές ιοντισµού ενός ασθενούς µονοπρωτικού οξέος ΗΑ και της 

συζυγούς του βάσης Α- έχουν την ίδια τιµή στους 25 0C.  

 α) Ποια είναι η κοινή τιµή των δύο αυτών σταθερών; 
Μονάδες: 3 

 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................................  

 β) Εξετάστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η πρόταση: διάλυµα του οξέος 
ΗΑ έχει την ίδια τιµή pH µε διάλυµα του άλατος ΝaA της ίδιας 
συγκέντρωσης, στους 25 0C. 

  Μονάδες: 3 
  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................  
 
3.  Σε διάλυµα ΝΗ3 προστίθεται µικρή ποσότητα στερεού NaOH.  
 Σηµειώστε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα το γράµµα Α αν 

το αντίστοιχο µέγεθος αυξάνεται, το γράµµα Μ αν το αντίστοιχο µέγεθος 
µειώνεται και το γράµµα Σ αν το αντίστοιχο µέγεθος παραµένει σταθερό. 

 
[ΟΗ-] [ΝΗ4

+] βαθµός 
ιοντισµού ΝΗ3 

σταθερά 
ιοντισµού ΝΗ3 

pH 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Μονάδες: 8 
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5ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης:   Ρυθµιστικά διαλύµατα 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
Ερωτήσεις 
 
∆ιαθέτουµε 200mL διαλύµατος ∆1 υδροχλωρίου (HCl) 1M και 200mL διαλύ-
µατος ∆2 αµµωνίας (ΝΗ3) 1M, στους 25 0C. 
1.  Σε 50mL του διαλύµατος ∆1 προσθέτουµε V = 50χ mL του διαλύµατος ∆2 

και προκύπτει ρυθµιστικό διάλυµα ∆3. 
 Εξετάστε ποιες είναι οι δυνατές ακέραιες τιµές του χ. 
2.  Υπολογίστε το pH του διαλύµατος ∆3 για µία από τις δυνατές ακέραιες τιµές 

του χ, κάνοντας χρήση της εξίσωσης Henderson - Hasselbalch. 
3.  Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο το pH του διαλύµατος ∆3 δε µεταβάλλεται 

αισθητά κατά την αραίωση αυτού. 
∆ίνεται για την ΝΗ3 pKb = 4,8. 

Μονάδες: 6 + 8 + 6 = 20 
 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  
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Παράδειγµα επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης 
 
Αντικείµενο εξέτασης:   Οξέα - βάσεις, ιοντική ισορροπία 
 
Χρονική διάρκεια:  45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο ............................................. Όνοµα ................................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα ..................... Ηµεροµηνία ........................... 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
 
1.  Το pH του διαλύµατος που θα προκύψει κατά τη διάλυση σε νερό 0,1mol 

HCl και 0,1mol ΝΗ3: 
 α. είναι ίσο µε 7 γ. είναι µεγαλύτερο του 7 
 β. είναι µικρότερο του 7 δ. µπορεί να είναι µικρότερο, 

µεγαλύτερο   ή ίσο µε το 7. 
 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 2 
2.  Εξηγήστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες. 
 α) Κάθε υδατικό διάλυµα ΝΗ4Cl έχει µικρότερο pH από κάθε υδατικό 

διάλυµα CH3COONa στην ίδια θερµοκρασία. 
 β) Ο βαθµός ιοντισµού του Cl-CH2-COOH είναι πάντα µεγαλύτερος από το 

βαθµό ιοντισµού του CH3COOH στην ίδια θερµοκρασία. 
Μονάδες: 4 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................  
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3.  Τα υδατικά διαλύµατα ∆1, ∆2, ∆3, ∆4 και ∆5 έχουν την ίδια συγκέντρωση, την 
ίδια θερµοκρασία και περιέχουν αντίστοιχα NH4Cl, NaClO, KBrO, NaIO και 
KCl. Να διατάξετε τα πέντε αυτά διαλύµατα κατά σειρά αυξανόµενου pH. 

Μονάδες: 2 
 
 ............... ............... ............... ............... ................ 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

Το όξινο ανθρακικό ανιόν (HCO3
-) είναι αµφολύτης µε Κa = 4,8⋅10-11 και  

Κb = 2,4⋅10-8, στους 25 °C. 

α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις δύο αντιδράσεων µε τις οποίες δικαιολογείται 

ο αµφολυτικός χαρακτήρας του HCO3
-. 

β) Υπολογίστε τις σταθερές Κb΄ και Κa΄ της συζυγούς βάσης και του συζυγούς 

οξέος αντίστοιχα του HCO3
-, στους 25 °C. 

Μονάδες: 3 + 3 = 6 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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ΘΕΜΑ 3ο 
∆ιαθέτουµε τρία διαλύµατα ∆1, ∆2 και ∆3 µε συγκεντρώσεις C1, C2 και C3 
αντίστοιχα, τα οποία έχουν το ίδιο pH στην ίδια θερµοκρασία. Το ∆1 περιέχει 
NaOH, το ∆2 περιέχει NH3 και το ∆3 περιέχει CH3NH2. 
α) Να διατάξετε τις συγκεντρώσεις C1, C2 και C3 κατά σειρά αυξανόµενης τιµής. 

Μονάδες: 2 
 
...................  , .....................  ,  ...................... 
 

β) Αν C1 = 10-3M και Κb(NH3) = 2⋅10-5, υπολογίστε την τιµή της C2. 

Μονάδες: 4 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  

 


