
 

 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦ 5  ΟΞΕΑ ΒΑΕΙ – ΙΟΝΣΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ  

Θέμα 1ο  
Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ. 

1. Υδατικό διάλυμα HCl ςυγκζντρωςθσ 10-8 Μ ζχει  τιμι pH: 
  α. 1  β. 8  γ. 6,98   δ. 6 
 

2. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 διαλφεται ςτερεό NaOH, χωρίσ να μεταβλθκοφν ο όγκοσ και θ 
κερμοκραςία του διαλφματοσ. Ποια από τα επόμενα μεγζκθ ελαττϊνονται; 

 α. Κb(
3NH )  και α

3NH  β. α
3NH

 και *ΟΗ-] γ. pH και α
3NH   δ. *ΝΗ +

4 + και *Η3Ο+] 

 
3. Ο πρωτολυτικόσ δείκτθσ ΗΔ ςε υδατικό διάλυμα με pH = 3 αποκτά κόκκινο χρϊμα ενϊ ςε υδατικό 

διάλυμα με pH = 7  αποκτά κίτρινο χρϊμα. Αν προςκζςουμε μια ςταγόνα του δείκτθ ΗΔ ςε υδατικό 
διάλυμα ΝΗ4Cl 10-3 M, ςε κερμοκραςία 250C, το διάλυμα αποκτά χρϊμα: 

  α. κόκκινο β. Κίτρινο γ. Πορτοκαλί  δ. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψθ 
 
4. Ο πρωτολυτικόσ δείκτθσ ΗΔ είναι αςκενζσ μονοπρωτικό οξφ με Κa = 10-8. Αν προςκζςουμε μια 

ςταγόνα του δείκτθ ΗΔ ςε υδατικό διάλ με pH = 6, για τισ δφο ςυηυγείσ μορφζσ του δείκτθ ιςχφει: 
  α. *ΗΔ+ = *Δ-]   β. *Δ-+ = 10*ΗΔ+ γ. *ΗΔ+ =100*Δ-] δ. *ΗΔ+ =10-2*Δ-] 
 

5. Υδατικό διάλυμα RNH2 0,1 M ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα HCl. Στο ιςοδφναμο ςθμείο τθσ 
ογκομζτρθςθσ, ςτουσ 250C, το ογκομετροφμενο διάλυμα μπορεί να ζχει pH: 
  α.  1  β. 5,5   γ. 7  δ.9,5 
 

β) Ποιζσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι Σωςτζσ και ποιεσ Λανκαςμζνεσ; 
1. Τα οξζα και οι βάςεισ κατά Brӧnsted – Lowry μπορεί να είναι μόρια, κατιόντα ι ανιόντα. 

 
2. Το κακαρό νερό ςτουσ 180C ζχει pH > 7. 

 
3. Υδατικό διάλυμα HCOONa ζχει μεγαλφτερθ τιμι pH από υδατικό διάλυμα NaNO3 ίδιασ C, ςτθν ίδια κ 

 
4. Όταν προςκζςουμε υδατικό διάλυμα NaCl ςε υδατικό διάλυμα HCl, το pH του διαλφματοσ HCl 

αυξάνεται, ενϊ θ *Cl-+ του διαλφματοσ ελαττϊνεται. 
 

5. Ζνα υδατικό διάλυμα που περιζχει ρο αςκενζσ μονοπρωτικό οξφ ΗΑ και το άλασ NaA είναι δυνατόν 
να ζχει pH > 7 ςτουσ 250C.       (Μον. 20 + 5 = 25) 

 
Θέμα 2ο 
Α) Σε ζνα υδατικό διάλυμα μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗΑ 0,1 Μ ιςχφει ότι *Η3Ο+] =106*ΟΗ-]. 

α) Να υπολογίςετε το pH του διαλφματοσ και να εξθγιςετε αν το οξφ ΗΑ είναι ιςχυρό ι αςκενζσ. 
β) Να εξθγιςετε πωσ μεταβάλλονται ο βακμόσ ιοντιςμοφ αΗΑ, το pH του διαλφματοσ και θ *Α-], αν 

πραγματοποιθκοφν οι εξισ μεταβολζσ: 
1. Προςκικθ ςτερεοφ NaA (V και κ : ςτακερά) 
2. Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. 
3. Προςκικθ νεροφ (κ: ςτακερι) 

 
Β) Υδατικό διάλυμα HCl (Δ1) και υδατικό διάλυμα H2SO4 (Δ2) ζχουν τθν ίδια ςυγκζντρωςθ (0,1 Μ), τον ίδιο 

όγκο (V) και τθν ίδια κερμοκραςία (25 0C). 
α) Να ςυγκρίνετε τθν τιμι pH των δφο διαλυμάτων. 
β) Τα διαλφματα Δ1 και Δ2 εξουδετερϊνονται πλιρωσ με το ίδιο πρότυπο διάλυμα NaOH. 



 

 

1. Ποιο διάλυμα απαιτεί μεγαλφτερο όγκο πρότυπου διαλφματοσ για πλιρθ εξουδετζρωςθ; 
2. Να ςυγκρίνετε τθν τιμι pH των δφο διαλυμάτων που προκφπτουν μετά τθν πλιρθ εξουδετζρωςθ. 

 
Γ) Το διπλανό διάγραμμα παριςτάνει τθν καμπφλθ ογκομζτρθςθσ 25mL υδατικοφ διαλφματοσ Δ με 
πρότυπο διάλυμα HCl 0,1 Μ ι NaOH 0,1 Μ. Το ογκομετροφμενο διάλυμα περιζχει μία από τισ παρακάτω 
ουςίεσ: 
                1. HBr    2. CH3COOH          3. NaOH           4. NH3 

i. Η ογκομζτρθςθσ είναι οξυμετρία ι αλκαλιμετρία; 
ii. Ποια είναι θ διαλυμζνθ ουςία που περιζχει το διάλυμα Δ; 

iii. Ποια είναι θ αρχικι ςυγκζντρ τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ ςτο Δ; 
iv. Να εξθγιςετε ποιοσ από τουσ επόμενουσ δείκτεσ είναι 

καταλλθλότεροσ για τον προςδιοριςμό του ιςοδφναμου  
ςθμείου τθσ ογκομζτρθςθσ:  
1. ΗΔ1: pKa=5  2. ΗΔ2: pKa=8  3. ΗΔ3: pKa=10  

v. Σε ποιο από τα ςθμεία τθσ καμπφλθσ ογκομζτρθςθσ, Α, Β ι Γ, το pH του ογκομετροφμ διαλ  μπορεί να 
υπολογιςτεί από τθν εξίςωςθ των Henderson – Hasselbalch;  (Μον. 9 + 8 + 8 = 25) 

 
Θέμα 3ο 
Υδατικό διάλυμα Δ1 περιζχει αςκενζσ μονοπρωτικό οξφ ΗΑ με ςυγκζντρωςθ c Μ. Ποςότθτα 30 mL του 
διαλφματοσ Δ1 ογκομετρείται με με πρότυπο διάλυμα NaOH ςυγκζντρωςθσ 0,2Μ. Για το ιςοδφναμο 
ςθμείο τθσ ογκομζτρθςθσ απαιτοφνται 30mL πρότυπου διαλφματοσ και προκφπτει διάλυμα με pH = 9,5. 
α) Να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ c του διαλφματοσ Δ1 και τθ ςτακερα ιοντιςμοφ Κa του οξζοσ ΗΑ. 
 
β) Ποιοσ από τουσ επόμενουσ δείκτεσ είναι καταλλθλότεροσ για τον προςδιοριςμό του ιςοδφναμου 

ςθμείου (δίνονται οι περιοχζσ pH αλλαγισ χρϊματοσ των δεικτϊν); 
i. Ερυκρό του Κογκό: 3,0 – 5,0. 

ii. Μπλζ τθσ βρομοκυμόλθσ: 6,0 – 7,6 
iii. Φαινολοφκαλεΐνθ: 8,2 – 10,0 

 
γ) Αναμειγνφονται ίςοι όγκο από το διάλυμα Δ1 και από ζνα υδατικό διάλυμα Δ2 αςκενοφσ μονοπρωτικοφ 

οξζοσ ΗΒ ςυγκζντρωςθσ 0,4 Μ. Το διάλυμα Δ3 που προκφπτει ζχει pH = 3. 
i. Να υπολογίςετε τον βακμό ιοντιςμοφ των οξζων ΗΑ και ΗΒ ςτο διάλυμα Δ3. 
ii. Ποιο είναι ιςχυρότερο οξφ, το ΗΑ ι το ΗΒ; 

Δίνονται: όλα τα διαλφματα ζχουν κερμοκραςία 250C, για το Η2Ο: Κw=10-14. (Μον. 10 + 5 + 10 = 25) 
 
Θέμα 4ο 
Υδατικό διάλυμα Δ1 κορεςμζνου μονοκαρβοξυλικοφ οξζοσ (RCOOH) ζχει περιεκτικ 2,3% w/v και pH = 2. 
α) Να προςδιορίςετε τον ΣΤ του οξζοσ RCOOH και να υπολογίςετε τον βακμό ιοντιςμοφ του ςτο διάλ Δ1. 
 
β) Σε 200mL του διαλφματοσ Δ1 διαλφονται 1,2g Mg οπότε ελευκερϊνεται αζριο Α. Το διάλυμα που 

προκφπτει αραιϊνεται με νερό ςε τελικό όγκο 500mL, οπότε ςχθματίηεται διάλυμα Δ2. Να υπολογίςετε: 
i. Τον όγκο του αερίου Α που ελευκερϊνεται, ςε STP. ii. Το pH του διαλφματοσ Δ2. 

 
γ) Σε 300mL του διαλφμ Δ1 προςτίκεται υδατικό διάλ NaOH ςυγκζντρωςθσ 0,5Μ οπότε προκφπτει διάλ Δ3 

ςτο οποίο ιςχφει ότι *Η3Ο+] = 106*ΟΗ-+. Να υπολογίςετε τον όγκο του διαλ NaOH που προςτίκεται. 
Δίνονται: κερμοκραςία 250C, για το οξφ RCOOH: Ka=2∙10-4,  για το Η2Ο: Κw=10-14, οι ςχετικζσ ατομικζσ 
μάηεσ (Ar): C:12, H: 1, O: 16, Mg: 24.     (Μον. 8 + 8 + 9 = 25) 
 

 


