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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 
Ερωτήσεις θεωρίας – Τύπου Α 

 
 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Οι ιοντικές ενώσεις όταν διαλυθούν στο νερό  
α. ιοντίζονται πλήρως  

β. ιοντίζονται μερικώς  
γ. διίστανται  
δ. καταβυθίζονται πλήρως 

 
 ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Οι ομοιοπολικές ενώσεις όταν διαλυθούν στο νερό  
α. ιοντίζονται μερικώς  

β. διίστανται  
γ. ιοντίζονται μερικώς ή πλήρως  
δ. ορισμένες ιοντίζονται πλήρως, ορισμένες μερικώς και ορισμένες δεν ιοντίζονται 

 
 ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών, συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης κατά 
Brοnsted-Lowry αποτελεί το 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών, συζυγές ζεύγος βάσεως – οξέος κατά 
Brοnsted-Lowry αποτελεί το 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Διάλυμα HBr  στους 25οC έχει pH = 2,3. Το ίδιο διάλυμα στους 40οC θα 
έχει pH  

α. μικρότερο από 2,3  
β. ίσο με 2,3  
γ. μεγαλύτερο από 2,3  
δ. το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Διάλυμα HNO3 στους 25οC έχει pH = 2. Το ίδιο διάλυμα στους 40οC θα 
έχει  pOH  
α. μικρότερο από 12  

β. ίσο με 12  
γ. μεγαλύτερο από 12  
δ. το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Στους 25οC προσθέτουμε μικρή ποσότητα νερού σε διάλυμα  Ba(OH)2 
με c=5 *10-3 M. Το αραιωμένο διάλυμα μπορεί να έχει pH ίσο  
α. 11,7  

β. 12  
γ. 12,7  
δ. 1,7 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Το pOH διαλύματος KOH 10-8 M στους 25οC είναι ίσο  
α. 8  

β. 6  
γ. 6,98  
δ. 7,02 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9. Σε σταθερή θερμοκρασία υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA 
αραιώνεται με νερό.  

α. με την αραίωση η Ka του οξέος αυξάνεται 
β. το αραιωμένο διάλυμα έχει μικρότερο pOH από το αρχικό διάλυμα  
γ. ο βαθμός ιοντισμού του HA είναι ίδιος και στα δύο διαλύματα 
δ. το αραιωμένο διάλυμα έχει μικρότερο pH από το αρχικό διάλυμα 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Για να συγκρίνουμε την ισχύ δύο ασθενών μονοπρωτικών οξέων 
μπορούμε να συγκρίνουμε  

α. τους βαθμούς ιοντισμού κάθε οξέος σε διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης  
β. τους βαθμούς ιοντισμού σε διαλύματα ίδιας θερμοκρασίας  
γ. τις σταθερές ιοντισμού σε διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης  

δ. τις σταθερές ιοντισμού στην ίδια θερμοκρασία 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11. Αναμειγνύουμε, σε σταθερή θερμοκρασία, διάλυμα HCOOH 0,1 M 

(Δ1), με διάλυμα όγκου 200 mL που περιέχει 0,02 mol HCOOH (Δ2), οπότε 
προκύπτει διάλυμα Δ3. Συνεπώς  
α. το διάλυμα Δ1 έχει μικρότερο pH από το διάλυμα Δ3  
β. το διάλυμα Δ2 έχει μικρότερο pH από το διάλυμα Δ3  

γ. το διάλυμα Δ1 περιέχει λιγότερα mol OH- από όσα περιέχει το διάλυμα Δ3  
δ. το διάλυμα Δ2 περιέχει περισσότερα mol OH- από όσα περιέχει το διάλυμα Δ3  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12. Σε υδατικό διάλυμα NH3 0,8 M (Δ1), σε σταθερή θερμοκρασία, 

διαλύουμε μικρή ποσότητα στερεού NH4Cl, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του 
διαλύματος, οπότε προκύπτει υδατικό διάλυμα Δ2. Συνεπώς  
α. το διάλυμα Δ2 έχει μεγαλύτερο pH από το διάλυμα Δ1  

β. στο διάλυμα Δ2 ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας είναι μεγαλύτερος από το 
βαθμό ιοντισμού της αμμωνίας στο διάλυμα Δ1  
γ. το διάλυμα Δ2 έχει περισσότερα mol Η3Ο+ από το διάλυμα Δ1 

δ. το διάλυμα Δ2 έχει περισσότερα ιόντων ΟΗ- από το διάλυμα Δ1 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 13. Σε υδατικό διάλυμα NH3  0,1M (Δ1) προσθέτουμε ίσο όγκο υδατικού 
διαλύματος KOH 0,1 M (Δ2), σε σταθερή θερμοκρασία, δημιουργώντας υδατικό 

διάλυμα Δ3.  
α. το διάλυμα Δ1 έχει μεγαλύτερο pH από το διάλυμα Δ3  
β. το διάλυμα Δ1 έχει μεγαλύτερο pH από το διάλυμα Δ2  

γ. στο διάλυμα Δ3 ο βαθμός ιοντισμού της NH3 είναι μεγαλύτερος από το βαθμό 
ιοντισμού της NH3 στο διάλυμα Δ1  
δ. στο διάλυμα Δ3 ο βαθμός ιοντισμού της NH3 είναι μικρότερος από το βαθμό 

ιοντισμού της NH3 στο διάλυμα Δ1. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 14. Κατά την ανάμειξη διαλύματος HNO3 0,1 M με ίσο όγκο διαλύματος 

NH3  0,1 M στους 25οC, προκύπτει διάλυμα με:  
α) pΗ < 7  
β) pΗ > 7  

γ) pΗ = 7  
δ) pH το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 15. Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα NH3 συγκέντρωσης C (Δ1) και υδατικό 

διάλυμα NaOH επίσης συγκέντρωσης C (Δ2), τα οποία βρίσκονται στους 25οC.  
α. η διαβίβαση μικρής ποσότητας αέριου υδροβρωμίου στα διαλύματα Δ1 και Δ2 
μειώνει το βαθμό ιοντισμού των δύο βάσεων  

β. Ίσοι όγκοι των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 απαιτούν ίση ποσότητα υδροβρωμίου 
προκειμένου το τελικό διάλυμα να αποκτήσει pH = 7  
γ. Ίσοι όγκοι των διαλυμάτων Δ1 και Δ2 απαιτούν ίση ποσότητα υδροβρωμίου για 

πλήρη εξουδετέρωση  
δ. το διάλυμα Δ1 έχει μεγαλύτερο pH από το διάλυμα Δ2  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύματος KCl  0,15 Μ , σε σταθερή 
θερμοκρασία  
α. το pH του διαλύματος μειώνεται pH  
β. ο αριθμός των mol των H3O+  μειώνεται  

γ. ο αριθμός των mol των H3O+ αυξάνεται  
δ. το pOH του διαλύματος μειώνεται  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17. Σε υδατικό διάλυμα NaCl (Δ1), προσθέτουμε υδατικό διάλυμα  HCl 

0,6M (Δ2), σε σταθερή θερμοκρασία, δημιουργώντας υδατικό διάλυμα (Δ3).  
α. το διάλυμα (Δ3) έχει μικρότερο pH από το διάλυμα (Δ2)  
β. στο διάλυμα (Δ2) ο βαθμός ιοντισμού του HCl είναι μεγαλύτερος από το βαθμό 

ιοντισμού του HCl στο διάλυμα (Δ3)  
γ. στο διάλυμα (Δ2) ο βαθμός ιοντισμού του HCl  είναι μικρότερος από το βαθμό 
ιοντισμού του HCl στο διάλυμα (Δ3)  

δ. στο διάλυμα (Δ3) ο βαθμός ιοντισμού του H2O είναι μικρότερος από το βαθμό 
ιοντισμού του H20 στο διάλυμα (Δ1).  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 18. Ρυθμιστικό διάλυμα υποχλωριώδους οξέος/υποχλωριώδους καλίου  

HClO/KClO μπορεί να δημιουργηθεί με την ανάμειξη  
α. 200 mL διαλύματος HClO 0,2 Μ με 200 mL διαλύματος KCl 0,2 Μ  
β. 200 mL διαλύματος HClO 0,3 Μ με 300 mL διαλύματος KOH 0,2 Μ 

γ. 200 mL διαλύματος HCl 0,2 Μ με 100 mL διαλύματος KClO 0,3 Μ  
δ. 200 mL διαλύματος HCl 0,1 Μ με 100 mL διαλύματος KClO 0,4 Μ  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19.Το κυανό βρωμοθυμόλης είναι δείκτης, που όταν προστεθεί σε 
διάλυμα με pH μικρότερο του 6 παίρνει κίτρινο χρώμα, ενώ σε διάλυμα με pH  
μεγαλύτερο του 7,6 παίρνει κυανό χρώμα. Η προσθήκη λίγων σταγόνων δείκτη 

κυανού της βρωμοθυμόλης σε διάλυμα Δ χρωματίζει το διάλυμα κίτρινο. Το 
διάλυμα Δ μπορεί να περιέχει  
α. HI σε συγκέντρωση  10-7 M  

β. NH4I σε συγκέντρωση 0,1 M  

γ. διάλυμα KI 0,1 M  
δ. διάλυμα KΟΗ  0,1 M 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20. Το ενδιάμεσο χρώμα ενός δείκτη, που είναι ασθενές μονοβασικό οξύ, 
βρίσκεται στην περιοχή pH (3, 5). Η σταθερά ιοντισμού του δείκτη ΗΔ μπορεί να 
είναι 

α.  Κα(ΗΔ)  = 10-3 
β. Κα(ΗΔ)  = 10-4 
γ. Κα(ΗΔ)  = 10-6 

δ. Κα(ΗΔ)  = 10-8 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 21. Ογκομετρούμε υδατικό διάλυμα HCOOH (Κα = 10-4) με πρότυπο 

διάλυμα ΚΟΗ 0,1 Μ. Για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου σημείου κατάλληλος 
δείκτης είναι το  
α. ερυθρό του κογκό (pH: 3-5)  

β. ερυθρό του αιθυλίου (pH:4,5-6,5)  
γ. κυανούν της βρωμοθυμόλης (pH:6-7,6)  
δ. ερυθρό της κρεζόλης (pH:7,2-8,8)  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 22. Στην οξυμετρία  
α. το ογκομετρούμενο διάλυμα μπορεί να είναι ισχυρό οξύ ή ασθενές οξύ.  
β. το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος αυξάνεται με την προσθήκη προτύπου 

διαλύματος  
γ. το τελικό σημείο ταυτίζεται με το ισοδύναμο σημείο.  
δ. το pH του ογκομετρούμενου διαλύματος μειώνεται με την προσθήκη προτύπου 

διαλύματος 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 23. Από την καμπύλη ογκομέτρησης οξέος ΗΑ αγνώστου συγκέντρωσης με 
ισχυρή βάση 

α. μπορούμε να καταλάβουμε αν το οξύ είναι ισχυρό ή ασθενές  
β. μπορούμε να προσδιορίσουμε το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης  
γ. μπορούμε να προσδιορίσουμε την σταθερά ιοντισμού του HA  

δ. όλα τα προηγούμενα. 
 
 


