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

 
Ερωτήσεις θεωρίας – Τύπου Β 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

Σε διάλυμα HCl 0,8 M στους 25οC προσθέτουμε  

α) νερό  

β) αέριο HCl  

γ) διάλυμα HCl 0,2 Μ  

δ) Διάλυμα 1 Μ  

Να εξηγήσετε πώς θα μεταβληθεί το pH του αρχικού διαλύματος σε κάθε 

περίπτωση. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Αραιώνουμε υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ. Να εξηγήσετε: 
α) Πώς θα μεταβληθεί το pH του διαλύματος;  
β) Πώς θα μεταβληθεί ο βαθμός ιοντισμού του ΗΑ;  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
0,02 mol ισχυρής βάσης μετάλλου Μe με μοριακό τύπο Me(OH)x διαλύονται σε 

νερό, οπότε σχηματίζεται διάλυμα όγκου 4L με pH=12. Επομένως η τιμή του x είναι 
ίση με  
i. 1     ii. 2     iii. 3 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σε διάλυμα NH4NO3  0,1 Μ για τις συγκεντρώσεις των οξωνίων και των υδροξειδίων 

ισχύει 

i. [H3O+]>[OH-]     ii. [H3O+] = [OH-]    iii. [H3O+]>[OH-]     

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Δίνονται διαλύματα NaBr 0,1 Μ (διάλυμα Δ1) και NaBrO2 0,1 Μ (διάλυμα Δ2), στους 

25οC. Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο διαλύματα έχει μεγαλύτερο pH;  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Δίνονται τρία υδατικά διαλύματα ασθενούς οξέος HA  

Διάλυμα (Δ1) : συγκέντρωσης c1 M και θερμοκρασίας θ1 οC.  
Διάλυμα (Δ2) : συγκέντρωσης c2 M και θερμοκρασίας θ1 οC.  
Διάλυμα (Δ3) : συγκέντρωσης c1M και θερμοκρασίας θ2 οC.  

Για τους βαθμούς ιοντισμού α1, α2, α3  του οξέος HA στα διαλύματα Δ1, Δ2, και Δ3, 
αντίστοιχα, ισχύει: α1<α2<α3<0,1  
Να εξηγήσετε: 

α) Σε ποιο από τα διαλύματα Δ1 και Δ2 το  HAέχει μεγαλύτερη συγκέντρωση.  
β) Ποιο από τα διαλύματα Δ1 και Δ3 βρίσκεται σε υψηλότερη θερμοκρασία. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Δύο υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία και περιέχουν, 
αντίστοιχα,  
α) Το Δ1 CH3COOH 0,1M και το Δ2 HCOOH 1M. Αν για τους βαθμούς ιοντισμού 

ισχύει α1=α2<0,1 να εξηγήσετε ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο.   
β) Το Δ1 HA c M και το Δ2 HB cM. Αν το Δ1 έχει pH = 4 και το Δ2 έχει pH = 3 να 
εξηγήσετε ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρότερο. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Δίνονται οι σταθερές ιοντισμού Ka,HCOOH = 2*10-4, Kb,NH3=10-5 και Kw = 10-14 

α) Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση είναι μετατοπισμένες οι ισορροπίες:  

 

 

  
β) Να προβλέψετε αν υδατικό διάλυμα του άλατος HCOONH4 είναι όξινο, βασικό ή 

ουδέτερο, γράφοντας τις αντιδράσεις των ιόντων του άλατος με το νερό. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος HA 0,2 Μ. Να εξηγήσετε πως 

μεταβάλλονται τα μεγέθη c,   Ka,HA,    αΗΑ,   [H3O+]  και nH3O+ όταν στο διάλυμα αυτό: 

α) Προσθέσουμε νερό, σε σταθερή θερμοκρασία.  
β) Μειώσουμε τη θερμοκρασία του. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Διάλυμα HCl (Δ1) και διάλυμα CH3COOH (Δ2) έχουν pH=3. Ίσοι όγκοι των δύο αυτών 

διαλυμάτων εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο διάλυμα NaOH. Τo Δ1 απαίτησε 

V1 mL NaOH και το Δ2 απαίτησε V2 mL NaOH. 
α) Να προσδιορίσετε ποια σχέση έχουν οι όγκοι V1 και V2;  
β) Να εξηγήσετε ποιο θα είναι το pH του κάθε διαλύματος μετά την πλήρη 

εξουδετέρωση. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα Δ1 και Δ2 που έχουν pH  = 3. Το Δ1 περιέχει το 

οξύ ΗΑ και το Δ2 περιέχει το οξύ ΗΒ.  
• Αραιώνουμε 10 mL από κάθε διάλυμα μέχρι όγκου 1000 mL. Το αραιωμένο 
διάλυμα Δ1 βρέθηκε να έχει pH=5, ενώ το αραιωμένο διάλυμα Δ2 βρέθηκε να έχει 

pH=4.  
• Σε όγκο 10 mL από τα διαλύματα Δ1 και Δ2 προστέθηκε διάλυμα ΝaΟΗ 
συγκέντρωσης C Μ μέχρι πλήρους εξουδετέρωσης. Για το Δ1 απαιτήθηκε 1 mL και 

για το Δ2 100 mL. α) Να δείξετε ότι ένα από τα δύο οξέα είναι ισχυρό.  β) Να βρείτε 
την συγκέντρωση των διαλυμάτων Δ1, Δ2 και ΝaΟΗ.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

Δίνεται πρωτολυτικός δείκτης ΗΔ με pKa=5. Αν ο δείκτης προστεθεί σε ένα διάλυμα 
χυμού μήλου, που έχει pΗ = 3,  

α) τι τιμή θα έχει ο λόγος [Δ
−
] / [ΗΔ];  

β) Με δεδομένο ότι η όξινη μορφή του δείκτη έχει χρώμα κόκκινο και η βασική 
κίτρινο, τι χρώμα θα αποκτήσει το διάλυμα; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 
Δίνεται η διπλανή καμπύλη ογκομέτρησης 
εξουδετέρωσης, η οποία έγινε στους 25οC.  

α) Σε ποια κατηγορία ογκομετρήσεων, οξυμετρία 
ή αλκαλιμετρία, εντάσσεται αυτή η 
ογκομέτρηση; 

β) Να βρείτε το pH στο ισοδύναμο σημείο.  
γ) Να εξηγήσετε αν ο ηλεκτρολύτης που 
ογκομετρείται είναι ισχυρός ή ασθενής; Σε 
περίπτωση που πρόκειται για ασθενή 

ηλεκτρολύτη να υπολογίσετε την σταθερά 
ιοντισμού του.  
δ) Γιατί στην ογκομέτρηση αυτή είναι καλύτερα 

να χρησιμοποιήσουμε το δείκτη μπλε της 
βρωμοθυμόλης με pKa1= 7,3 από τον δείκτη 
ηλιανθίνη που έχει pKa2=3,5 

 

  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 
Να εξηγήσετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες 

λανθασμένες; 
α) Το HS- είναι συζυγές οξύ του H2S και συζυγής βάση του S2- 
β) Ένα διάλυμα HCl 0,1 M έχει μεγαλύτερο pH από ένα διάλυμα H2SO4 0,1 M. 

γ) Ένα διάλυμα ΗCl 10-7 M, στους 25 οC, έχει pH=7.  
δ) Το καθαρό νερό στους 50οC έχει pH=7.  
ε) Ένα υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ όγκου V έχει βαθμό ιονισμού α1.  Αν το 
διάλυμα αραιωθεί μέχρι όγκου V2=λ*V1, τότε ο νέος βαθμός ιονισμού α2 

υπολογίζεται από τη σχέση α2 = λ *α1 
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Δίνεται ότι οι βαθμοί ιοντισμού α1 και α2 είναι μικρότεροι από 0,1 και ότι τα δύο 
διαλύματα βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. 

 
 


