
 

 

ΚΕΦ 5 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Θέμα 1ο  
Α) Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη ςε καθεμία από τισ επόμενεσ ερωτήςεισ. 

1. Υδατικό διάλ HF αραιϊνεται με νερό ςε ςταθερή θ. Ποια από τα επόμενα μεγζθη αυξάνονται; 

  α. Κa(HF)  και αHF    β. n +OH3

 και *F-+          γ. αHF και *Η3Ο++        δ. pH και n
F

 

 
2. Υδατικό διάλ HCl  ζχει C= 10-7Μ και θ= 250C. Η *Η3Ο+] ςτο διάλυμα αυτό είναι: 

  α.10-7Μ β. 1,62∙10-7 Μ  γ. 2∙10-7 Μ  δ. 10-6Μ 
 

3. Υδατικό διάλυμα άλατοσ ΝΗ4Α ζχει pH = 8 ςε θερμοκραςία 250C (Κw = 10-14). Τι ιςχφει; 

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

4. Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλφματα ζχει μεγαλφτερη τιμή pH ςε θερμοκραςία 25 0C; 
  α. Διάλυμα ΚCN 0,1 Μ   β. Διάλυμα ΝΗ4Cl 0,1 M 
  γ. Διάλυμα ΚCl 0,1 Μ – ΚΟΗ 0,01Μ    δ. Διάλυμα NaCN 0,1M – NaOH 0,1M 
 

5. Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλ απαιτεί περιςςότερα mol ΝaOH για πλήρη εξουδετζρωςη; 
  α. 100mL διαλφματοσ HCl με pH = 3     β. 10mL διαλφματοσ ΗΝΟ3 με pH= 2 
  γ. 10mL διαλφματοσ ΗCΟOH με pH= 2 δ. 1L διαλφματοσ HCl με pH = 5 
 

Β) Ποιεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανθαςμζνεσ; 
6. Όταν αραιϊνεται ζνα υδατικό διάλυμα NaF ςε ςταθερή θ το pH του διαλ παραμζνει ςταθερό. 

 

7. Τα ιόντα ΝΗ 2 και Ο2- είναι ιςχυρζσ βάςεισ κατά Brӧnsted – Lowry. 

 
8. Υδατικό διάλυμα μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗΑ ζχει pH = 2 και όγκο 100mL. Αν το διάλυμα αραιωθεί με 

νερό ςε τελικό όγκο 1l, το αραιωμζνο διάλυμα θα ζχει pH = 3. 
 

9. Το χρϊμα τησ όξινησ μορφήσ ενόσ πρωτολυτικοφ δείκτη ΗΔ επικρατεί ςε όξινα διαλφματα, ενϊ το 
χρϊμα τησ βαςικήσ μορφήσ επικρατεί ςε βαςικά διαλφματα. 
 

10. Η φαινολοφθαλεΐνη (pKa=9,5) είναι κατάλληλοσ δείκτησ για τον προςδιοριςμό του ιςοδφναμου 
ςημείου κατά ογκομζτρηςη υδατικοφ διαλφματοσ HCOOH με πρότυπο υδατικό διάλυμα ΝaΟΗ 
(Kw=10-14)       (Μον. 20 + 5 = 25) 

 
 
Θέμα 2ο 
Α) Υδατικό διάλυμα CH3COOH (Δ1) ζχει ςυγκζντρωςη 0,1Μ. Να εξηγήςετε τι είδουσ μεταβολή θα 

παρουςιάςουν ο α COOHCH3
, το pH και η *CH3COO-+ αν προςθζςουμε ςτο διάλυμα: 

  i) αζριο HCl,   
  ii) ςτερεό CH3COONa,   
  iii) ςτερεό NaCl 
  iv) υδατικό διάλυμα CH3COOH 0,01M  
  v) υδατικό διάλυμα ΚΝΟ3. 

Η θερμοκραςία 250C. Με την προςθήκη ςτερεοφ ή αερίου δεν μεταβάλλεται ο όγκοσ του διαλφματοσ. 
 

Β) Υδατικό διάλυμα Δ1 αςθενοφσ μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗΑ ζχει ςυγκζντρωςη 0,02 Μ και όγκο 500mL. 
Υδατικό διάλυμα Δ2 αςθενοφσ μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗB ζχει ςυγκζντρωςη 0,1 Μ και όγκο 100mL.  

 Τα οξζα ΗΑ και ΗΒ ςτα δφο διαλφματα ζχουν τον ίδιο βαθμό ιοντιςμοφ α. 



 

 

i. Ποιο από τα οξζα ΗΑ και ΗΒ είναι ιςχυρότερο; 
ii. Ποιο από τα διαλφματα Δ1 και Δ2 ζχει μικρότερη τιμή pH; 

iii. Ποιο από τα διαλφματα Δ1 και Δ2 απαιτεί περιςςότερα mol NaOH για πλήρη εξουδετζρωςη; 
iv. Υδατικό διάλυμα άλατοσ NaA και υδατικό διάλυμα άλατοσ NaB ζχουν την ίδια ςυγκζντρωςη. Ποιο 

διάλυμα ζχει μεγαλφτερη τιμή pH; 
 Δίνονται: όλα τα διαλφματα ζχουν θερμοκραςία 250C, για το Η2Ο: Κw=10-14. 
 
Γ) Να εξηγήςετε προσ ποια κατεφθυνςη είναι μετατοπιςμζνη η θζςη 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 κορεςμζνησ πρωτοταγοφσ αμίνησ RNH2  ζχει pH = 12. 
α) Σε 100mL του διαλ Δ1 προςτίθεται νερό, οπότε το pH του διαλ μεταβάλλεται κατά μία μονάδα και 

προκφπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογίςετε: 
i. Τον όγκο του νεροφ που προςτζθηκε, 

ii. Τον λόγο των βαθμϊν ιοντιςμοφ (α2:α1) τησ αμίνησ RNH2 ςτα διαλφματα Δ2 και Δ1. 
 

β) Με ποια αναλογία όγκων πρζπει να αναμείξουμε το διάλυμα Δ1 με υδατικό διάλυμα Δ3 HCl 
ςυγκζντρωςησ 0,5 Μ ϊςτε να προκφψει ρυθμιςτικό διάλυμα Δ4 με pH = 10; 

 
γ) Σε 400mL του ρυθμιςτικοφ διαλ Δ4 προςτίθενται 100 mL υδατικοφ διαλ NaOH με C= 0,5 Μ οπότε 

προκφπτει διάλ Δ5. Να υπολογίςετε τισ ςυγκεντρϊςεισ όλων των ιόντων που υπάρχουν ςτο διάλ Δ5. 
Δίνονται: για την RΝH2: Kb=10-4,  για το Η2Ο: Κw=10-14.    (Μον. 8 + 8 + 9 = 25) 
 
 
Θέμα 4ο 
Υδατικό διάλυμα CH3COONa (Δ1) ζχει ςυγκζντρωςη 0,1Μ και pH = 9. 
α) Να υπολογίςετε τη ςταθερά ιοντιςμοφ Κa του CH3COOH. 
 
β) Πόςα mL νεροφ πρζπει να προςθζςουμε ςε 200mL του διαλ Δ1 ϊςτε  ΔpH = 0,5; 
 
γ) Οριςμζνοσ όγκοσ του διαλφματοσ Δ1 αναμειγνφεται με ίςο όγκο υδατικοφ διαλφματοσ NaOH 

ςυγκζντρωςησ 0,02 Μ, οπότε προκφπτει διάλυμα Δ2. Να υπολογίςετε το pH του διαλφματοσ Δ2 και τισ 
ςυγκεντρϊςεισ όλων των ιόντων που υπάρχουν ςτο διάλυμα Δ2. 

 
δ) Πόςα moles αερίου HCl  πρζπει να διαλφςουμε ςε 110mL του διαλφματοσ Δ1, χωρίσ μεταβολή του 

όγκου, ϊςτε να προκφψει διάλυμα Δ3 με pH= 4; 
Δίνονται: όλα τα διαλφματα είναι υδατικά και ζχουν θερμοκραςία 250C, για το Η2Ο: Κw=10-14.  
          (Μον. 4 + 4 + 8 + 9 = 25) 

 

 

 


