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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΚΕΦ 5 - ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΟΡΙΑ Γϋ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΡΟΣΗ 

 
Α) Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη ςε κάθε μία από τισ επόμενεσ ερωτήςεισ. 

 
1. Σε ζνα ουδζτερο υδατικό διάλυμα ιςχφει ότι ρΗ = 7,2. Στο διάλυμα αυτό ιςχφει θ ςχζςθ: 

α. pΟH = 6,8  β. *H3O+] < [OH-]  γ. Κw = 10-14,4  δ. κ > 25 0C 
 

2. Ροια από τισ επόμενεσ ουςίεσ αν προςτεκεί ςε ζνα ρυκμιςτικό διάλυμα CH3COOH – CH3COONa 
δεν μεταβάλλει κακόλου το ρΗ του διαλφματοσ; 
α. νερό   β. αζριο HCl  γ. Στερεό NaOH     δ. Στερεό CH3COONa 
 

3. Σε ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλφματα ιςχφει ο νόμοσ αραίωςθσ του Ostwald; 
α. Διάλυμα Η3PO4 0,2 Μ    β. Διάλυμα HΝO2 0,1 M 
γ. Διάλυμα ΝΗ3  0,1 Μ – ΝΗ4Cl 0,1 M  δ. Διάλυμα KBr 0,2 M  
 

4. Ροιο από τα επόμενα ςωματίδια ζχει μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςε ζνα υδατικό διάλυμα 

H2SO4; 

α. H2SO4   β. H3Ο
+
  γ. ΗSO4

-
  δ. SO4

2-
 

 
5. Υδατικό διάλυμα HF αραιϊνεται με νερό ςε ςτακερι κερμοκραςία. Ροια από τα επόμενα 

μεγζκθ     αυξάνονται; 

α. Κa(HF)  και αHF            β. n +OH3

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

 

 
6. Υδατικό διάλυμα HCl  ζχει ςυγκζντρωςθ 10-7Μ και κερμοκραςία 250C. Η ςυγκζντρωςθ των 

ιόντων Η3Ο+ ςτο διάλυμα αυτό είναι: 
α. 10-7Μ    β. 1,62∙10-7 Μ  γ. 2∙10-7 Μ  δ. 10-6Μ 
 

7. Υδατικό διάλυμα άλατοσ ΝΗ4Α ζχει pH = 8 ςε κερμοκραςία 250C (Κw = 10-14). Ροια από τισ 
επόμενεσ ςχζςεισ είναι ςωςτι; 

α. Κb( 
3NH )  > Κa(HA)     β. Κb( 

3NH )  = Κa(HA)   

γ. Κb( 
3NH )  < Κa(HA)     δ. To HA είναι ιςχυρό οξφ 

 
8. 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. Ρορτοκαλί   δ. Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψθ 
 

9. Υδατικό διάλυμα CH3COOH όγκου V L αραιϊνεται με νερό μζχρι ο όγκοσ του γίνει 100 V L. 

 Η μεταβολι τθσ τιμισ του pH ςτα δφο διαλφματα κα είναι: 
α. ΔpH = 1   β. ΔpH = 2   γ. ΔpH > 2   δ. ΔpH = 10 
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100mL υδατ διαλφμ HCl 0,2Μ ογκοµετροφνται µε πρότυπο διάλυµα NaOH 0,4Μ ςτουσ 25 
ο
C. 

10.   i. Ο όγκοσ του διαλφµατοσ NaOH που απαιτείται για το ιςοδφναµο ςθµείο είναι: 
 α. 25mL  β. 50mL  γ. 75mL δ. 100mL  

11. ii. Στο ιςοδφναµο ςθµείο το pH είναι: 
 α. 1  β. 7  γ. 13  δ. Άλλο. 

12. iii. Κατάλλθλοσ δείκτθσ για τθν παραπάνω ογκοµζτρθςθ είναι:  
α.∆είκτθσ µε pKα=4       β.∆είκτθσ µε pKα=13      γ.∆είκτθσ µε pKα=7  δ.∆είκτθσ µε pKα=11 
 

13. Κατά τθν προςκικθ Η3Ο+ ςε διάλυµα που περιζχει δείκτθ Η∆ το χρϊµα αντιςτοιχεί: 
α. Στο ιόν Η3Ο+ β. Στο προϊόν ανάµιξθσ του δείκτθ µε το οξφ. 
γ. Στο ιόν ∆-  δ. Στο µόριο Η∆ 
 

14. Αναµειγνφουµε ζνα διάλυµα CH3COONa 1M µε ζνα διάλυµα HCl 1M. Για να παραςκευαςτεί 
ρυκµιςτικό διάλυµα θ ςχζςθ των όγκων V1 και V2 πρζπει να είναι: 

      α.  V1 = V2   β.  V1 < V2       γ.  V1 > V2  δ.  V1 ≥ V2 
 
      Κατά τθν προςκικθ διαλφµατοσ NaCl ςε διάλυµα ΗCl: 

15. i.Η [Cl-+ του διαλφµατοσ: 
α. αυξάνεται β.µειϊνεται 
γ. δε µεταβάλλεται               δ.δεν γνωρίηουµε γιατί δεν επαρκοφν τα δεδοµζνα. 

16. ii. Η [Η3Ο+] του διαλφµατοσ: 
α. αυξάνεται                                                 β. µειϊνεται 
γ. δε µεταβάλλεται       δ. δεν γνωρίηουµε γιατί δεν επαρκοφν τα δεδοµζνα. 
 

17. Ροιο από τα επόμενα υδατικά διαλφματα απαιτεί περιςςότερα mol ΝaOH για πλιρθ 
εξουδετζρωςθ; 
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 
 

18. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 διαλφεται ςτερεό NaOH, χωρίσ να μεταβλθκοφν ο όγκοσ και θ 
κερμοκραςία του διαλφματοσ. Ροια 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+] 

 
19. Ροιο από τα επόμενα υδατικά διαλφματα ζχει μεγαλφτερθ τιμι pH ςε κερμοκραςία 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 
 

20. Ο πρωτολυτικόσ δείκτθσ ΗΔ είναι αςκενζσ μονοπρωτικό οξφ με Κa = 10-8. Αν προςκζςουμε μια 
ςταγόνα του δείκτθ ΗΔ ςε υδατικό διάλυμα 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-] 
 

21. Από τα παρακάτω διαλφματα, μεγαλφτερθ ρυκμιςτικι ικανότθτα ζχει: 
       α. CH3COOH 0,1M – CH3COONa 0,1M  β. CH3COOH 0,01M – CH3COONa 0,01M 
       γ.  CH3COOH 0,5M  – CH3COONa 0,5M  δ.  CH3COOH 1,0M – CH3COONa  1,0M 

 
22. 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 
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Β. Χαρακτηρίςτε τισ επόμενεσ προτάςεισ ςαν ςωςτζσ με Σ ή λανθαςμζνεσ με Λ. 
 
23. Πταν αραιϊνεται ζνα υδατικό διάλυμα NaF ςε ςτακερι κερμοκραςία το pH του διαλφματοσ 

παραμζνει ςτακερό. 

24. Τα ιόντα ΝΗ
2

και Ο2- είναι ιςχυρζσ βάςεισ κατά Brӧnsted – Lowry. 

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

αραιωκεί με νερό ςε τελικό όγκο 1l, το αραιωμζνο διάλυμα κα ζχει pH = 3. 

26. Η φαινολοφκαλεΐνθ(pKa=9,5) είναι κατάλλθλοσ δείκτθσ για τον προςδιοριςμό του 

ιςοδφναμου ςθμείου κατά τθν ογκομζτρθςθ  διαλ HCOOH με πρότυπο διάλ ΝaΟΗ(Kw=10-14) 

27. Τα οξζα και οι βάςεισ κατά Brӧnsted – Lowry μπορεί να είναι μόρια, κατιόντα ι ανιόντα. 

28. Αν ςε διάλυµα ΗΝΟ3 διαλφςουµε µικρι ποςότθτα ΚΝΟ3, το pH µζνει αµετάβλθτο. 

29. Διάλυμα οξζοσ ΗΑ με ςυγκζντρωςθ 10
-3

 Μ και Κα= 10
-3, ζχει βακμό ιοντιςμοφ α=1. 

30.  
Το διπλανό διάγραµµα δείχνει τθ µεταβολι του 
βακµοφ ιοντιςµοφ ενόσ αςκενοφσ οξζοσ ΗΑ 
ςυναρτιςει τθσ ςυγκζντρωςθσ του διαλφµατοσ 

 

31. Οριςμζνοσ  όγκοσ  διαλφματοσ  ΗCOOH  κερμοκραςίασ  25οC  αραιϊνεται  με προςκικθ  ίςου  

όγκου  ηεςτοφ  νεροφ,  οπότε  προκφπτει  διάλυμα  κερμοκραςίασ 40οC. Τότε ο βακμόσ 

ιοντιςμοφ και θ ςτακερά ιοντιςμοφ του ΗCOOH αυξάνονται. 

32. Αν προςκζςω ποςότθτα ΗΝΟ3  ςε υδατ διάλ ΗΝΟ2, ο βακμόσ ιοντιςμοφ του ΗΝΟ2 κα ελαττωκεί. 

33. Ζνα υδατ διάλ HCℓΟ4 κα ζχει μεγαλφτερο ρH από ζνα υδατικό διάλυμα HCℓΟ με ίδια C. 

34. Αν χωρίςουμε ζνα διάλυμα ΝαΟΗ με ρH=12 ςε τρία μζρθ, το κάκε μζροσ κα ζχει ρH=4. 

35. Κατά τθν διάρκεια μιασ ογκομζτρθςθσ οξυμετρίασ, το ρΗ του ογκομετροφμε διαλ ελαττϊνεται. 

36. Ζνα υδατικό διάλυμα που περιζχει το αςκενζσ μονοπρωτικό οξφ ΗΑ και το άλασ NaA είναι 

δυνατόν να ζχει pH > 7 ςτουσ 250C. 

37. Το χρϊμα τθσ όξινθσ μορφισ ενόσ πρωτολυτικοφ δείκτθ ΗΔ επικρατεί ςε όξινα διαλφματα, 

ενϊ το χρϊμα τθσ βαςικισ μορφισ επικρατεί ςε βαςικά διαλφματα. 

38. Αν ςε διάλυμα HCl με Η=1 προςκζςουμε Ca, το τελικό διάλυμα κα ζχει Η>1. Να γραφεί θ 

χθμικι εξίςωςθ που κα λάβει χϊρα.    

39. Αν προςκζςουμε μεταλλικό αςβζςτιο (Ca) ςε Η2Ο κα προκφψει βαςικό διάλυμα. Να 

δικαιολογθκεί γράφοντασ τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ.  

40.  Στουσ 25 0C διάλυμα Ca(OH)2 0,005 M ζχει pH = 12. 
 

41. Να διατάξετε τα παρακάτω υδατικά διαλφματα κατά αυξανόμενθ τιμι ρΗ (χωρίσ εξήγηςη):  
       1. διάλυμα HCℓ 0,1M    2.διάλυμα NH3 0,1M 

 3. διάλυμα CH3COOH 0,1M   4. διάλυμα NH3 0,1M και NH4Cℓ 0,1M 

 5. διάλυμα NH4Cℓ 0,1M   6. διάλυμα NH3 0,1M και NaOH 0,1M      

 7. διάλυμα NaOH 0,2M    8. διάλυμα NH3 0,2M 

 9. διάλυμα CH3COONa 0,1M  10. διάλυμα NaCℓ 0,2M   

 
42. Σε  υδατικό  διάλυμα  αςκενοφσ μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗΑ,  ςτθν  κατάςταςθ ιςορροπίασ  

ιςχφει  *ΗΑ+=4*Α
-
].  Να υπολογίςετε τον βακμό ιοντιςμοφ του ΗΑ. 
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43. Σε υδατικό διάλυμα NH3 με C=0,1M, να εξθγιςετε πωσ μεταβάλλονται θ ςτακερά ιοντιςμοφ 

τθσ NH3, ο βακμόσ ιοντιςμοφ τθσ NH3, θ *NH4
++  του διαλφματοσ και το pH του διαλφματοσ, αν 

ςτο διάλυμα κάνουμε τισ παρακάτω μεταβολζσ:  

μεταβολζσ ΘΧΙ Κb NH3 α NH3 [NH4
+]  *ΟΗ-] pH 

Ρροςκικθ νεροφ       

Ρροςκικθ ςτερεοφ NaOH       

Ρροςκικθ ςτερεοφ NaCN       

Ρροςκικθ αζριασ NH3        

Μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ       

Ιςχφει ότι:V ςτακερόσ,  κερμοκραςία ςτακερι , αΗΑ<1 και Kw = 10-14. 
 
Υδατ διάλ Δ1 αςκενοφσ μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗΑ ζχει ςυγκζντρωςθ 0,02 Μ και όγκο 500mL. 

Υδατ διάλ Δ2 αςκενοφσ μονοπρωτικοφ οξζοσ ΗB ζχει ςυγκζντρωςθ 0,1 Μ και όγκο 100mL. Τα 

οξζα ΗΑ και ΗΒ ςτα δφο διαλφματα ζχουν τον ίδιο βακμό ιοντιςμοφ α. Να εξθγιςετε: 

44.  Ροιο από τα οξζα ΗΑ και ΗΒ είναι ιςχυρότερο; 

45.  Ροιο από τα διαλφματα Δ1 και Δ2 ζχει μικρότερθ τιμι pH; 

46.  Ροιο από τα διαλφματα Δ1 και Δ2 απαιτεί περιςςότερα mol NaOH για πλιρθ εξουδετζρωςθ; 

47.  Υδατικό διάλυμα άλατοσ NaA Δ3 και υδατικό διάλυμα άλατοσ NaB Δ4  ζχουν τθν ίδια 

ςυγκζντρωςθ. Ροιο διάλυμα ζχει μεγαλφτερθ τιμι pH; Δίνονται: κ=25οC, για το Η2Ο: Κw=10
-14

 

 

Εξθγιςτε τον όξινο, βαςικό ι ουδζτερο χαρακτιρα των παρακάτω διαλυμάτων γράφοντασ τισ 

ςχετικζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ. 

48.  Yδατικό διάλυμα Na2SO4 

49.  Yδατικό διάλυμα K2S  

 

Να εξθγιςετε γιατί ςε .Δ. NH3 / NH4Cℓ  με  Cοξ =  Cβ = C 

50.    Το ρH παραμζνει πρακτικά ςτακερό όταν προςτεκεί μικρι αλλά υπολογίςιμθ ποςότθτα HCℓ 

51.    Το ρH παραμζνει πρακτικά ςτακερό όταν προςτεκεί μικρι αλλά υπολογίςιμθ ποςότθτα NaOH 

52.    Το ρH παραμζνει ςτακερό όταν γίνει αραίωςθ μζςα ςε κάποια όρια. 

 
 

Το διπλανό διάγραμμα παριςτάνει τθν 
καμπφλθ ογκομζτρθςθσ 50mL υδατ διαλφ 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. CH3NH2 

 
53. Ροια είναι θ διαλυμζνθ ουςία που περιζχει το διάλυμα Δ;Η ογκομζτρθςθ είναι οξυμετρία ι 

αλκαλιμετρία; 

54. Ροια είναι θ αρχικι ςυγκζντρωςθ τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ ςτο διάλυμα Δ; 

55. Να εξθγιςετε ποιοσ από τουσ επόμενουσ δείκτεσ είναι καταλλθλότεροσ για τον προςδιοριςμό 

του ιςοδφναμου ςθμείου τθσ ογκομζτρθςθσ:  

         1.ΗΔ1: pKa=5,4  2. ΗΔ2: pKa=8,2  3. ΗΔ3: pKa=10 
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56. Σε ποιο από τα ςθμεία τθσ καμπφλθσ ογκομζτρθςθσ, Α, Β ι Γ, το pH του ογκομετροφμενου 

διαλφματοσ  μπορεί να υπολογιςτεί από τθν εξίςωςθ των Henderson – Hasselbalch και ποιο 

είναι το pH ςτο ςθμείο αυτό;  Δίνονται: Kb CH3NH2  =10-4       Kw=10-14   

 
 
Διαλφςαμε 6 g CH3COOH ςε νερό και παραςκευάςαμε διάλυμα Δ1 όγκου 200ml. Στο διάλυμα 

αυτό προςκζςαμε μερικζσ ςταγόνεσ ενόσ πρωτολυτικοφ δείκτθ ΗΔ ο οποίοσ αποκτά χρϊμα 

όξινθσ μορφισ κίτρινο και χρϊμα βαςικισ μορφισ κόκκινο. 

57. Ροιοσ ο βακμόσ ιοντιςμοφ α του CH3COOH ςτο Δ1 και ποιο το pH του; 

58. Ροιο το χρϊμα που κα αποκτιςει το Δ1;   

59. Ροια είναι θ αναλογία *ΗΔ+ / *Δ-] ςτο Δ1; 

60. Ρροκειμζνου να μεταβλθκεί το χρϊμα του Δ1 πρζπει να προςκζςουμε ς’ αυτό αζριο HCl ι 

ςτερεό ΝaOH; να αιτιολογιςεισ τθν απάντθςθ ςου. 

61. Να υπολογίςεισ τον ελάχιςτο αριθμό mol του HCl ι του ΝaOH που πρζπει να προςκζςουμε 

ςτο Δ1, για να γίνει το χρϊμα του πορτοκαλί. 

Δίνονται: Mr CH3COOH = 60          Kα CH3COOH  =10-5      Kα ΗΔ  =10-6       log √5=0,35 

Kw=10-14   κ=25ο C. Να γίνουν οι απαιτοφμενεσ προςεγγίςεισ. 

 
  
Να αποδειχθοφν οι ςχζςεισ: 
62. Σε .Δ. που περιζχει τθν αςκενι μονοπρωτικι βάςθσ Β και ΒΗCℓ, θ ςχζςθ που δίνει το pOH 

είναι: pOH = pKb + log (Cοξ / Cβ). 
 

63. Για τον πρωτολυτικό δείκτθ ΗΔ να αποδείξετε τθ ςχζςθ: *Δ-+ / *ΗΔ+ = 10
pH-pKa

 

 
64. Για τθν ζκφραςθ τησ ιςχφοσ ενόσ αςκενοφσ µονοπρωτικοφ οξζοσ χρθςιµοποιοφνται δυο 

µεγζκθ. Ρωσ ορίηονται τα µεγζκθ αυτά και ποια ςχζςθ τα ςυνδζει; Να αποδείξετε τθ ςχζςθ 

αυτι και να εξετάςετε ποιο από τα µεγζκθ αυτά επθρεάηετε από τθ ςυγκζντρωςθ του 

διαλφµατοσ και µε ποιο τρόπο. Να γίνουν οι απαιτοφμενεσ προςεγγίςεισ. 

 
Να δοθοφν οι οριςμοί: 

65. Ιοντισµός µιας µοριακής ένωσης ονοµάζεται: 
 

66. Επίδραςθ κοινοφ ιόντοσ, είναι: 
 

67. Ογκομζτρθςθ, είναι: 
 
 

 

Καλή Επιτυχία!!! 


