
 

 

 
7η ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ – ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις. 

1. Ένα διάλυμα είναι βασικό όταν ισχύει: 

α. pH> 7  β. pH <pOH  γ. [H3O+] < [OH-]  δ. pOH> 7 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα που έχουν την ίδια συγκέντρωση και την ίδια 
θερμοκρασία έχει τη μικρότερη τιμή pH; 

α. Διάλυμα NaCl  β. Διάλυμα NH4Cl γ. Διάλυμα HClO4 δ. Διάλυμα CH3CH2COOH 

 

3. Υδατικό διάλυμα άλατος ΝΗ4Α έχει pH = 8 σε θερμοκρασία 250C (Κw = 10-14). Τι ισχύει; 

 α. Κb( 3NH ) >Κa(HA) β. Κb( 3NH )= Κa(HA) γ. Κb( 3NH )<Κa(HA)      δ.To HA είναι ισχυρό οξύ 
 

4. Υδατικό διάλυμα CH3COOH αραιώνεται σε σταθερή θερμοκρασία. Ποιά από τα επόμενα μεγέθη 
αυξάνονται; 

α. Κa (CH3COOH)και α       β. αCH3COOHκαι [CH3COO-]        γ. αCH3COOHκαιnH3O
+

 δ. [H3O+] καιpH 

 

5. Σε ένα υδατικό διάλυμα HCl συγκέντρωσης 10-7 Μ, στους 25 0C, ισχύει: 

α. [H3O+]ολ = 1,6 ∙ 10-7Μ      β. [H3O+]ολ = 10-7Μ        γ. [H3O+]ολ = 2 ∙ 10-7Μ    δ. pH = 7 

 
Β) Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές ή ως λανθασμένες. 

 

1. Ιοντισμός μιας ομοιοπολικής ένωσης είναι η αντίδραση των μορίων της με τα μόρια του 
πολικού διαλύτη προς σχηματισμό ιόντων. 

2. Το ιόν CH3O- σε διαλύτη νερό συμπεριφέρεται ως ισχυρή βάση κατά Brӧnsted – Lowry. 

3. Η ισορροπία: HNO3 + CH3COO- NO 3
 + CH3COOH είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά. 

4. Όλες οι ιοντικές ενώσεις είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες, ενώ όλες οι ομοιοπολικές ενώσεις είναι 
ασθενείς ηλεκτρολύτες. 

5. Ένα οξύ κατά Brӧnsted – Lowry μπορεί να είναι μόριο, κατιόν ή ανιόν. 
 

 
ΘΕΜΑ 2Ο 

α) Δίνονται τα επόμενα διαλύματα: 

Δ1: Διάλυμα CH3COOH 0,1 Μ, στους 25 0C 

Δ2: Διάλυμα CH3COOH 0,01 Μ, στους 25 0C 

Δ3: Διάλυμα CH3COOH 0,1 Μ και CH3COONa 0,1 Μ, στους 25 0C 

Δ4: Διάλυμα CH3COOH 0,01 Μ στους 40 0C. 

Να συγκρίνετε τον βαθμό ιοντισμού του CH3COOH στα διαλύματα αυτά (α1,α2, α3, και α4) και να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 



 

 

Δίνεται ότι σε όλα τα διαλύματα για το CH3COOH ισχύει α < 0,1. 

 

β) Σε ένα υδατικό διάλυμα Δ1 ασθενούς οξέος ΗΑ που έχει  συγκέντρωση 0,1 Μ βρέθηκε ότι 
[Η3Ο+] = 104[ΟΗ-]. 

i) Ποιο είναι το ρΗ του διαλύματος Δ1; 

ii) Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των σωματιδίων του διαλύματος Δ1. 

iii) Το διάλυμα Δ1 αραιώνεται. Να εξηγήσετε τι είδους μεταβολή θα παρουσιάσει ο αριθμός των 
mole των ιόντων Α- του διαλύματος. Δίνεται για το Η2Ο είναι Κw = 10-14. 

 

γ) Διαθέτουμε τρία υδατικά διαλύματα Δ1, Δ2 και Δ3 που έχουν την ίδια συγκέντρωση, c = 0,1 M, 
και περιέχουν αντίστοιχα HCl, HF και Η2SO4. 

i) Να διατάξετε τα διαλύματα αυτά κατά σειρά αυξανόμενης τιμής ρΗ. 

ii)Ίσοι όγκοι από τα τρία διαλύματα εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο διάλυμα NaOH. Να 
συγκρίνετε τον όγκο του διαλύματος NaOH που καταναλώθηκε στις τρείς αντιδράσεις 
εξουδετέρωσης. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

0,2 mol μονοπρωτικού οξέος ΗΑ διαλύονται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 200 mL 
το οποίο έχει ρΗ = 2. 

α) Να εξηγήσετε αν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό ή ασθενές. 

β) Στο διάλυμα Δ1προσθέτουμε νερό οπότε το ρΗ του διαλύματος μεταβάλλεται κατά μισή 
μονάδα και προκύπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογίσετε: 

i) τον όγκο του νερού που προσθέσαμε, 

ii) τον λόγο των βαθμών ιοντισμού του οξέος ΗΑ στα διαλύματα Δ2 και Δ1. 

γ) Να εξηγήσετε αν το υδατικό διάλυμα του άλατος NH4A είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο. 

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

 
ΘΕΜΑ 4Ο 
12g κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος RCOOH διαλύονται στο νερό, οπότε προκύπτει 
διάλυμα Δ1 όγκου 2 L το οποίο έχει ρΗ = 3. 
 
α) i) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση c και τον βαθμό ιοντισμού του οξέος αυτού στο διάλυμα Δ1. 
ii) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του οξέος RCOOH; 
 
β) Πόσα mL νερού πρέπει να εξατμίσουμε από 1000 mL του διαλύματος Δ1 ώστε να 
υποδιπλασιαστεί ο βαθμός ιοντισμού του οξέος RCOOH στο διάλυμα Δ2 που προκύπτει;  
 
γ) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε το διάλυμα Δ1 με υδατικό διάλυμα 
Δ3RCOOHσυγκέντρωσης 0,001 Μ ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 με pH = 3,5; 
 
δ) Πόσα mole RCOOH πρέπει να διαλύσουμε σε 1000mL του διαλύματος Δ1, χωρίς μεταβολή του 
όγκου, ώστε να προκύψει διάλυμα Δ5 με pH= 2,5; 
Δίνεται ότι όλα τα διαλύματα έχουν θ = 25 0C, για το RCOOH: Ka = 10-5, οι σχετικές ατομικές μάζες 
(Ar): C:12, H:1, O:16. 


