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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  
Α) i) Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: 

Συζυγές οξύ Η2SO4  H2PO 4
  HNO2 HCO 3

  

Συζυγής βάση  H2O    

ii) Ποιες από τις παραπάνω βάσεις μπορούν να δράσουν και ως οξέα σε υδατικό διάλυμα; 
 

Β) Να κατατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης τιμή ρΗ τα επόμενα υδατικά διαλύματα, τα οποία 
έχουν θερμοκρασία 25 0C. 
i) Διάλυμα HNO3 0,1 Μ  ii) Διάλυμα CH3COOH 0,1 Μ iii) Διάλυμα CH3COONa 0,1 Μ 
iv) Διάλυμα CaBr2 0,1 Μ v) Διάλυμα H2SO4 0,1 Μ  vi) Διάλυμα NH3 0,1 Μ 
vii) Διάλυμα CH3COOH 0,1Μ - CH3COONa 0,1Μ  viii) Διάλ.CH3COOH 0,2 Μ - CH3COONa 1Μ 
Δίνονται: για το CH3COOH: Κa  = 10-5, για την ΝΗ3: Κb = 10-5,  για το Η2Ο: Κw = 10-14. 
 
Γ) Υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ(διάλυμα Δ1) και υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος 
ΗΒ(διάλυμα Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση, c=0,1Μ , τον ίδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία, θ= 25 
0C. Το διάλυμα Δ1 έχει μεγαλύτερη τιμή ρΗ από το διάλυμα Δ2. (Για τα δύο οξέα ισχύει ότι α < 0,1). 
i) Να εξηγήσετε ποιο από τα οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ισχυρότερο. 
 
ii) Τα διαλύματα Δ1 και Δ2 εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο διάλυμα NaOH. Να εξηγήσετε σε ποια 
από τις δύο αντιδράσεις εξουδετέρωσης καταναλώθηκε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος NaOH. 
 
iii) Υδατικό διάλυμα του άλατος ΚΑ (διάλυμα Δ3) και υδατικό διάλυμα του άλατος ΚΒ (διάλυμα Δ4) 
έχουν την ίδια συγκέντρωση c και την ίδια θερμοκρασία, θ = 25 0C. Να συγκρίνετε τις τιμές ρΗ των 
διαλυμάτων Δ3 και Δ4. 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα ΝΗ3, Δ1 και Δ2. Το διάλυμα Δ1 έχει ρΗ = 11,5, ενώ το διάλυμα Δ2 
έχει ρΗ = 10,5. 

 

α) i) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση της ΝΗ3 στα διαλύματα Δ1 και Δ2. 

ii) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε τα διαλύματα Δ1 και Δ2, ώστε να προκύψει 
διάλυμα Δ3 με ρΗ = 11; 

 

β) Σε 500 mL του διαλύματος Δ3 διαλύεται στερεό NH4Cl, χωρίς μεταβολή όγκου, οπότε προκύπτει 
διάλυμα Δ4 με ρΗ = 9. Να υπολογίσετε τον αριθμό moles  του NH4Cl και τον βαθμό ιοντισμού της ΝΗ3 
στο διάλυμα Δ4. 

 

γ) Σε 200 mL του διαλύματος Δ4 διαλύονται 0,01 mol HCl, χωρίς μεταβολή όγκου. Να υπολογίσετε τη 
συγκέντρωση τον ιόντων Η3Ο+ στο διάλυμα Δ5 που προκύπτει. 

Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα έχουν θ = 25 0C, όπου Κw = 10-14 και Κb(NH3) = 10-5 
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 Θέμα 2ο 

α) Σε ένα υδατικό διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,1 Μ ισχύει ότι [Η3Ο+] = 106[ΟΗ-]. 

i) Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος και να εξηγήσετε αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές. 

ii) Να εξηγήσετε πως μεταβάλλονται ο βαθμός ιοντισμού αΗΑ, το pH του διαλύματος και η [Α-], αν 
πραγματοποιηθούν οι εξής μεταβολές: 

1. Προσθήκη στερεού NaA (V και θ : σταθερά) 

2. Αύξηση της θερμοκρασίας. 

3. Προσθήκη νερού (θ: σταθερή) 

β) Υδατικό διάλυμα HCl (Δ1) και υδατικό διάλυμα H2SO4 (Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση (0,1 Μ), τον 
ίδιο όγκο (V) και την ίδια θερμοκρασία (25 0C). 

i) Να συγκρίνετε την τιμή pH των δύο διαλυμάτων. 

ii) Τα διαλύματα Δ1 και Δ2 εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο πρότυπο διάλυμα NaOH. 

1. Ποιο διάλυμα απαιτεί μεγαλύτερο όγκο πρότυπου διαλύματος για πλήρη εξουδετέρωση; 

2. Να συγκρίνετε την τιμή pH των δύο διαλυμάτων που προκύπτουν μετά την πλήρη 
εξουδετέρωση. 

γ) Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένη η θέση ισορροπίας των επόμενων 
αντιδράσεων: 

i) Cl- + H2O  
→

← HCl + OH- ii) HF + CN- 
→

←  HCN + F+  iii) HF + H2O
→

← F- + H3O+ 

Δίνονται: για το HF: Ka = 5∙10-4, για το HCN: Ka=10-10, για το Η2Ο: Κw=10-14
. 

(Μον. 10 + 9 + 6 = 25) 
 

Θέμα 3ο 

    Υδατικό διάλυμα Δ1 περιέχει ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση c Μ. Ποσότητα 30 mL 
του διαλύματος Δ1 ογκομετρείται με με πρότυπο διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,2Μ. Για το 
ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης απαιτούνται 30mL πρότυπου διαλύματος και προκύπτει 
διάλυμα με pH = 9,5. 

α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c του διαλύματος Δ1 και τη σταθερα ιοντισμού Κa του οξέος ΗΑ. 

β) Ποιος από τους επόμενους δείκτες είναι καταλληλότερος για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου 
σημείου (δίνονται οι περιοχές pH αλλαγής χρώματος των δεικτών); 

i. Ερυθρό του Κογκό: 3,0 – 5,0. 

ii. Μπλέ της βρομοθυμόλης: 6,0 – 7,6 

iii. Φαινολοφθαλεΐνη: 8,2 – 10,0 

γ) Αναμειγνύονται ίσοι όγκο από το διάλυμα Δ1 και από ένα υδατικό διάλυμα Δ2 ασθενούς 
μονοπρωτικού οξέος ΗΒ συγκέντρωσης 0,4 Μ. Το διάλυμα Δ3 που προκύπτει έχει pH = 3. 

i. Να υπολογίσετε τον βαθμό ιοντισμού των οξέων ΗΑ και ΗΒ στο διάλυμα Δ3. 

ii. Ποιο είναι ισχυρότερο οξύ, το ΗΑ ή το ΗΒ; 

Δίνονται: όλα τα διαλύματα έχουν θερμοκρασία 250C, για το Η2Ο: Κw=10-14. 
(Μον. 10 + 5 + 10 = 25) 
 


