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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3o 

ΟΞΔΑ - ΒΑΣΔΙΣ - ΟΞΔΙΓΙΑ - ΑΛΑΤΑ 

 

3.1 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

Σηιρ παπακάηω επωηήζειρ (1-39) να βάλεηε ζε κύκλο ηο γπάμμα πος 

ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη. 

 

1. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ είλαη ηδηφηεηα φισλ ησλ νμέσλ;: 

α. έρνπλ γεχζε γιπθηά 

β. κε ειεθηξφιπζε πδαηηθνχ ηνπο δηαιχκαηνο παξάγεηαη ζηελ θάζνδν αέξην Ζ2 

γ. ηα πδαηηθά ηνπο δηαιχκαηα έρνπλ pH = 7 

δ. αληηδξνχλ κε φια ηα κέηαιια θαη ειεπζεξψλνπλ αέξην Ζ2. 

 

2. Με ειεθηξφιπζε ησλ πδαηηθψλ δηαιπκάησλ ησλ νμέσλ παίξλνπκε ζηελ 

θάζνδν: 

α. ηφληα Ζ
+
 γ. αέξην Ο2 

β. αέξην Ζ2 δ. έλα αέξην πνπ εμαξηάηαη 

    απφ ην είδνο ηνπ νμένο. 

 

3. Αλ ζε άρξσκν δηάιπκα κε pH = 12 πξνζζέζνπκε κεξηθέο ζηαγφλεο 

θαηλνινθζαιεΐλεο, ην δηάιπκα: 

α. ζα παξακείλεη άρξσκν 

β. ζα απνθηήζεη ρξψκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο 

θαηλνινθζαιεΐλεο πνπ πξνζζέζακε 

γ. ζα γίλεη θφθθηλν 

δ. ζα απνθηήζεη ρξψκα πνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο 

πνπ πεξηέρεη. 

 

4. Ομέα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, είλαη φιεο νη ελψζεηο πνπ: 

α. πεξηέρνπλ πδξνγφλν 

β. φηαλ ειεθηξνιχνληαη ειεπζεξψλνπλ ζηελ άλνδν Ζ2 

γ. φηαλ δηαιχνληαη ζην λεξφ δίλνπλ θαηηφληα Ζ
+
 

δ. αληηδξνχλ κε ην λεξφ θαη ειεπζεξψλνπλ αέξην Ζ2. 

5. Βάζεηο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, είλαη φιεο νη ελψζεηο πνπ:  

α. πεξηέρνπλ ηε ξίδα πδξνμχιην 
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β. αληηδξνχλ κε νμέα 

γ. αιιάδνπλ ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ 

δ. φηαλ δηαιχνληαη ζην λεξφ δίλνπλ αληφληα ΟΖ
–
. 

 

6. Σν πδξνρισξηθφ νμχ είλαη: 

α. ην θαζαξφ πδξνριψξην γ. κείγκα πδξνγφλνπ θαη ρισξίνπ. 

β. δηάιπκα ρισξίνπ ζε λεξφ δ. δηάιπκα πδξνρισξίνπ ζε λεξφ. 

 

7. Ζ έλσζε ΖΝΟ3 είλαη νμχ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, δηφηη: 

α. αληηδξά κε ην ΝaOH 

β. κεηαβάιιεη ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ 

γ. φηαλ δηαιχεηαη ζην λεξφ ειεπζεξψλεη ηφληα Ζ
+
 

δ. είλαη ειεθηξνιχηεο. 

 

8. Ζ έλσζε Ca(OH)2 είλαη βάζε, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, δηφηη: 

α. αληηδξά κε ΖCl 

β. είλαη ειεθηξνιχηεο 

γ. κεηαβάιιεη ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ 

δ. φηαλ δηαιχεηαη ζην λεξφ ειεπζεξψλεη ηφληα ΟΖ
–
. 

 

9. Απφ ηηο ελψζεηο: HCl, H2O, NH3, H2SO4 θαη HClO, είλαη νμέα θαηά ηνλ 

Arrhenius νη: 

α. NH3 θαη HCl γ. HCl, H2SO4 θαη HClO 

β. H2SO4, H2O θαη HClO δ. H2SO4, HClO θαη NH3. 

 

10.  Καηά ηελ ειεθηξφιπζε πδαηηθνχ δηαιχκαηνο θαζεκηάο απφ ηηο ελψζεηο: HCl, 

H2SO4, Ca(OH)2, NH3, H2S θαη NaOH, ζα ειεπζεξσζεί ζηελ θάζνδν αέξην 

Ζ2 απφ ηα δηαιχκαηα ησλ: 

α. H2SO4, HNΟ3 θαη NH3 γ. H2S, H2SO4 θαη HCl 

β. Ca(OH)2, NH3 θαη NaOH δ. H2S, HCl θαη NH3 

  ε. φισλ ησλ ελψζεσλ. 

 

11. Καηά ηελ ειεθηξφιπζε πδαηηθνχ δηαιχκαηνο θαζεκηάο απφ ηηο ελψζεηο: 

H2SO4, ΚΟΖ, Ca(OH)2, HClO3, HBr θαη NH3 ζα ειεπζεξσζεί ζηελ άλνδν 

αέξην Ο2 κφλν απφ ηα δηαιχκαηα ησλ: 

α. H2SO4, HClO3 θαη HBr γ. NH3, Ca(OH)2 θαη ΚΟΖ 
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β. H2SO4, ΚΟΖ, Ca(OH)2 θαη HClO3 δ. Ca(OH)2 θαη ΚΟΖ. 

 

12.  Απφ ηηο ελψζεηο: HCl, H2SO4, Ca(OH)2, H2O θαη ΚΟΖ, αληηδξνχλ κε Na θαη 

ειεπζεξψλνπλ αέξην H2 κφλν νη: 

α. HCl θαη H2SO4 γ. HCl, H2SO4,Ca(OH)2 θαη H2O 

β. Ca(OH)2 θαη ΚΟΖ δ. H2O, HCl θαη H2SO4. 

 

13.  Γηα λα θαζαξίζνπκε ην θνχξλν ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο απφ ηηο ιηπαξέο 

νπζίεο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί, είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πγξφ 

θαζαξηζκνχ πνπ πεξηέρεη: 

α. έλα ηζρπξφ νμχ γ. έλα αζζελέο νμχ 

β. κία ηζρπξή βάζε δ. κία αζζελή βάζε. 

 

14.  Όμηλα νμείδηα νλνκάδνληαη ηα νμείδηα πνπ: 

α. αληηδξνχλ κε νμέα γ. πξνθχπηνπλ κε αθπδάησζε ησλ νμέσλ 

β. αληηδξνχλ κε βάζεηο δ. έρνπλ φμηλε γεχζε. 

 

15.  Οη ελψζεηο: ΕnO, Al2O3 θαη SnO είλαη: 

α. βαζηθά νμείδηα γ. αλπδξίηεο νμέσλ 

β. επακθνηεξίδνληα νμείδηα δ. νπδέηεξα νμείδηα. 

 

16.  Σα άιαηα απνηεινχληαη: 

α. κφλν απφ θαηηφληα 

β. απφ έλα θαηηφλ θαη έλα αληφλ 

γ. απφ ίζν αξηζκφ θαηηφλησλ θαη αληφλησλ 

δ. απφ θαηηφληα θαη αληφληα κε ηέηνηα αλαινγία ψζηε λα είλαη ειεθηξηθά 

νπδέηεξα. 

 

 

 

17.  ε θάζε ρεκηθή αληίδξαζε ε κάδα ησλ πξντφλησλ ζσκάησλ ηεο αληίδξαζεο: 

α. είλαη πάληα ίζε κε ηε κάδα ησλ αληηδξψλησλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε 

πξντφληα 

β. είλαη κηθξφηεξε απφ ηε κάδα ησλ αληηδξψλησλ, φηαλ θαηά ηελ αληίδξαζε 

παξάγνληαη αέξηα 

γ. εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο 
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δ. είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ καδψλ ησλ ζσκάησλ πνπ αλακείμακε 

αξρηθά. 

 

18.  Κάζε ρεκηθή αληίδξαζε: 

α. πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηα ρεκηθά εξγαζηήξηα 

β. κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 

γ. πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δ. απαηηεί ζέξκαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

19.  ε θάζε ρεκηθή αληίδξαζε απνζχλζεζεο: 

α. κία ρεκηθή νπζία δηαζπάηαη ζε απινχζηεξεο ελψζεηο 

β. δχν ρεκηθέο νπζίεο δηαζπψληαη ζε απινχζηεξεο ελψζεηο 

γ. έλα ρεκηθφ ζηνηρείν δηαζπάηαη ζε άιια ζηνηρεία 

δ. κεηψλεηαη ε κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

20.  Κάζε νμχ αληηδξά: 

α. κε ηηο βάζεηο, κε ηα βαζηθά θαη ηα επακθνηεξίδνληα νμείδηα θαζψο θαη κε 

ηα κέηαιια πνπ είλαη ειεθηξνζεηηθφηεξα απφ ην πδξνγφλν 

β. κφλν κε ηηο βάζεηο 

γ. κε ηηο βάζεηο, κε ηα φμηλα θαη κε ηα βαζηθά νμείδηα 

δ. κε ηηο βάζεηο, κε ηα βαζηθά νμείδηα θαη κε φια ηα άιαηα. 

 

21.  Όιεο νη βάζεηο αληηδξνχλ: 

α. κε ηα νμέα, κε ηα φμηλα νμείδηα θαη κε φια ηα άιαηα 

β. κφλν κε ηα νμέα 

γ. κε ηα νμέα θαη κε ηα φμηλα νμείδηα 

δ. κε ηα νμέα θαη κε ηα βαζηθά νμείδηα. 

 

22.  Απφ ηηο ελψζεηο: H2SO4, H2O, Ν2O5 θαη NH3 αληηδξνχλ κε ην ΝaΟΖ κφλν νη: 

α. H2SO4 γ. Ν2O5 θαη H2O 

β. H2SO4 θαη Ν2O5 δ. H2SO4, Ν2O5 θαη NH3 

 

23.  Απφ ηηο ελψζεηο: Κ2SO4, SO3, Ca(OH)2, BaO θαη NH3 αληηδξνχλ κε ην HCl νη: 

α. SO3, Ca(OH)2 θαη BaO γ. Κ2SO4 θαη NH3 

β. Κ2SO4, Ca(OH)2 θαη BaO δ. Ca(OH)2, BaO θαη NH3. 
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24.  Σα ζπλήζε πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ είλαη: 

α. επδηάιπηα ζην λεξφ, εθηφο απφ ηα: ΚΟΖ, NaOH, Ca(OH)2 θαη Ba(ΟH)2 

β. δπζδηάιπηα ζην λεξφ, εθηφο απφ ηα: ΚΟΖ, NaOH, Ca(OH)2 θαη Ba(ΟH)2 

γ. φια επδηάιπηα ζην λεξφ 

δ. φια δπζδηάιπηα ζην λεξφ. 

 

25. Καηά ηελ πξνζζήθε Zn ζε δηάιπκα HCl: 

α. ζα πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ρεκηθή αληίδξαζε 

β. δε ζα παξαηεξεζεί θαλέλα θαηλφκελν 

γ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρεκηθή αληίδξαζε, κφλν αλ ην δηάιπκα είλαη ζεξκφ 

δ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρεκηθή αληίδξαζε, κφλν αλ ην δηάιπκα έρεη θαηάιιε-

ιε ζπγθέληξσζε. 

 

26. Αλ ζε έλα αξαηφ δηάιπκα H2SO4 βπζίζνπκε κηα ζηδεξέληα ξάβδν ζα 

αληηδξάζεη κε ην νμχ, δηφηη: 

α. φια ηα κέηαιια αληηδξνχλ κε ηα νμέα 

β. ν ζίδεξνο είλαη  ειεθηξνζεηηθφηεξνο απφ ην πδξνγφλν 

γ. ην πδξνγφλν είλαη ειεθηξνζεηηθφηεξν απφ ην ζίδεξν 

δ. θαηαβπζίδεηαη ίδεκα. 

  

27. Έλα δηάιπκα H2SO4 κπνξεί λα αληηδξάζεη κε δηάιπκα ελφο άιαηνο: 

α. κφλν φηαλ ζρεκαηίδεηαη δπζδηάιπην αιάηη 

β. κφλν φηαλ ειεπζεξψλεηαη αέξην 

γ. ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 

δ. φηαλ θαηαβπζίδεηαη ίδεκα ή ειεπζεξψλεηαη αέξην. 

  

28. Καηά ηελ αλάκεημε AgNO3 κε δηάιπκα HCl πξαγκαηνπνηείηαη ρεκηθή 

αληίδξαζε, δηφηη: 

α. ειεπζεξψλεηαη έλα αέξην 

β. ην πδξνγφλν είλαη ειεθηξνζεηηθφηεξν ζηνηρείν απφ ηνλ άξγπξν 

γ. ηα νμέα αληηδξνχλ κε φια ηα άιαηα 

δ. θαηαβπζίδεηαη ίδεκα. 

  

29. Σν CO2 αληηδξά κε δηάιπκα NaOH, δηφηη: 

α. θαηαβπζίδεηαη δπζδηάιπην αλζξαθηθφ αιάηη 

β. ηα φμηλα νμείδηα αληηδξνχλ κε ηα δηαιχκαηα ησλ βάζεσλ 
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γ. φια ηα νμείδηα αληηδξνχλ κε ηηο βάζεηο 

δ. ην CΟ2 είλαη αέξην. 

  

30. Αλ πξνζζέζνπκε N2O5 ζε δηάιπκα NaOH, ζα πξνθχςεη έλα λέν δηάιπκα πνπ 

ζα πεξηέρεη: 

α. ληηξηθφ νμχ θαη πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

β. ληηξηθφ νμχ θαη ληηξηθφ λάηξην 

γ. ληηξηθφ λάηξην θαη πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

δ. κφλν ληηξηθφ λάηξην 

ε. δελ είλαη επαξθή ηα δεδνκέλα γηα λα γλσξίδνπκε ηη ζα πεξηέρεη. 

  

31. Αλ πξνζζέζνπκε Ν2Ο5 ζε δηάιπκα ΚOH, ζα πξνθχςεη δηάιπκα πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα πεξηέρεη: 

α. ΖΝΟ3 θαη ΚΝΟ3 γ. κφλν ΚΝΟ3 

β. ΚΝΟ3 θαη ΚΟΖ δ. ΖΝΟ3 θαη ΚΟΖ. 

 

32. Αλ πξνζζέζνπκε Cu(OH)2 ζε δηάιπκα νμένο: 

α. ζα ζρεκαηηζηεί έλα αιάηη θαη ζα ειεπζεξσζεί έλα αέξην 

β. δε ζα γίλεη θακία αληίδξαζε, δηφηη ν ραιθφο είλαη ιηγφηεξν δξαζηηθφο απφ 

ην πδξνγφλν 

γ. ζα ζρεκαηηζηεί αιάηη θαη λεξφ 

δ. δε γλσξίδνπκε αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αληίδξαζε, δηφηη απηφ εμαξηάηαη 

απφ ην είδνο ηνπ νμένο. 

  

33. Απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο: Na2O, KNO3, SO3, Ca(OH)2 θαη Ba, αληηδξνχλ κε ην 

λεξφ κφλν νη: 

α. Na2O, SO3 θαη Ba γ. ΚΝΟ3, Ca(OH)2 θαη Ba 

β. Na2O θαη SO3 δ. Ca(OH)2 θαη Ba. 

 

34. Απφ ηηο ρεκηθέο ελψζεηο: SO2, NH3, NaOH, H2S, CO2, CaO, NH4Cl θαη 

H2SO4, ζηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο είλαη αέξηεο κφλν νη: 

α. ΝH3, Ζ2S, H2SO4 θαη CO2 γ. NH3, H2S, CO2 θαη NH4Cl 

β. SO2 θαη CO2 δ. SO2, NH3, H2S θαη CO2. 
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35. ε ηέζζεξα θνπηηά Α, Β, Γ θαη Γ ελφο εξγαζηεξίνπ πεξηέρνληαη αληίζηνηρα νη 

ελψζεηο: CuO, SO3, KCl θαη νμαιηθφ νμχ. Σίλνο θνπηηνχ ην πεξηερφκελν 

αληηδξά κε δηάιπκα ΚΟΖ; 

α. ηνπ Β θαη ηνπ Γ γ. κφλν ηνπ Γ 

β. ηνπ Α, ηνπ Β θαη ηνπ Γ δ. ηνπ Α, ηνπ Γ θαη ηνπ Γ. 

 

36. Καηά ηελ αλάκεημε δηαιχκαηνο ΝΖ4Cl κε δηάιπκα ΚΟΖ πξαγκαηνπνηείηαη 

αληίδξαζε, δηφηη: 

α. νη βάζεηο αληηδξνχλ κε φια ηα άιαηα 

β. θαηαβπζίδεηαη ίδεκα ΝΖ4ΟΖ 

γ. θαηαβπζίδεηαη ίδεκα KCl 

δ. ειεπζεξψλεηαη αέξηα ακκσλία. 

 

37. Ζ κάδα ηνπ άιαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ εμνπδεηέξσζε κηαο 

πνζφηεηαο πδξνμεηδίνπ κεηάιινπ απφ ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα νμένο: 

α. είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ καδψλ ηνπ νμένο θαη ηεο βάζεο 

β. είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ καδψλ ηνπ νμένο θαη ηεο βά-

ζεο 

γ. δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην άζξνηζκα ησλ καδψλ ηνπ νμένο θαη ηεο βά-

ζεο, δηφηη ε ζχγθξηζε απηή εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ αληηδξψλησλ 

δ. είλαη πάληα κεγαιχηεξε απφ ηε κάδα ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ κεηάιινπ πνπ 

αληέδξαζε. 

 

 

38. Γηα ηελ αληίδξαζε C + O2  CO2, ηη απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη: 

α. είλαη αληίδξαζε ζχλζεζεο δ. ην νμπγφλν αλάγεηαη 

β. είλαη ε αληίδξαζε θαχζεο ηνπ C ε. ν C είλαη ην αλαγσγηθφ. 

γ. ν C αλάγεηαη 

 

39. Ζ φμηλε βξνρή έρεη pH κηθξφηεξν ηεο «θαζαξήο» βξνρήο. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο: 

α. ζηελ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζε CO2 

β. ζηελ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζε νμείδηα ξχπνπο, φπσο 

ην SO2 θαη ην ΝΟ2. 

γ. ζε νμέα πνπ μεθεχγνπλ ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ ησλ βηνκεραληθψλ απν-

βιήησλ 



 84 

δ. ζηε δεκηνπξγία ζηελ αηκφζθαηξα ηπραίσλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επλν-

νχλ ην ζρεκαηηζκφ νμέσλ. 

 

 

3.2 Επωηήζειρ διάηαξηρ 

  

1. Να δηαηάμεηε θαηά ζεηξά απμαλφκελεο νμχηεηαο θαη ειαηηνχκελεο 

βαζηθφηεηαο ηα δηαιχκαηα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, θαη Γ5 γηα ηα νπνία δίλνληαη: 

Γ1 : pH = 6, Γ2 : pH = 13, Γ3 : pH = 14, Γ4 : pH = 7 θαη Γ5 : pH = 0. 

 

2. ε πέληε πνηήξηα πεξηέρνληαη ηα πγξά: 

 Α : απεζηαγκέλν λεξφ, Β : ππθλφ δηάιπκα ζεητθνχ νμένο 

 Γ : αξαηφ δηάιπκα ακκσλίαο, Γ : δηάιπκα αζπηξίλεο 

 Δ : ππθλφ δηάιπκα θαπζηηθήο ζφδαο. 

 Να δηαηάμεηε ηα πέληε απηά πγξά Α, Β, Γ, Γ θαη Δ θαηά ζεηξά απμαλφκελνπ pH. 

 

3. Βπζίδνπκε γηα αξθεηή ψξα κέξνο ελφο ειάζκαηνο Cu ζε δηάιπκα AgNO3 θαη 

παξαηεξνχκε φηη απηφ επαξγπξψλεηαη. Σν επαξγπξσκέλν έιαζκα ην βπζί-

δνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε ζεξκφ δηάιπκα HCl, νπφηε δελ παξαηεξνχκε θακία 

κεηαβνιή. Ρίρλνπκε έλα ζηδεξέλην θαξθί ζε ζεξκφ δηάιπκα ΖCl θαη παξα-

ηεξνχκε φηη ειεπζεξψλεηαη αέξην θαη ην θαξθί δηαιχεηαη ζηγά-ζηγά. Με βάζε 

ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο λα δηαηάμεηε ηα ζηνηρεία Cu, Ag, Fe θαη H θαηά 

ζεηξά απμαλφκελεο δξαζηηθφηεηαο. 

3.2 Επωηήζειρ ανηιζηοίσηζηρ 
 
1. Να γίλεη ε αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

ζηήιε (Η) θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζηήιεο (ΗΗ): 

  (Η) (ΗΗ) 

  Na2O επακθνηεξίδνλ νμείδην 

  H2SO4 κνλνπξσηηθφ νμχ 

  P2O5 κνλνπξσηηθή βάζε 

  Αl2O3 πνιππξσηηθφ νμχ 

  ΚOΖ πνιππξσηηθή βάζε 

  ΖΝO3 βαζηθφ νμείδην 

  Ca(OH)2 φμηλν νμείδην 
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2. Να γίλεη αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ κνξηαθψλ ηχπσλ ηεο ζηήιεο (Η) θαη ησλ 

νλνκαζηψλ ηεο ζηήιεο (ΗΗ): 

  (Η) (ΗΗ) 

  HClO3 ρισξηψδεο νμχ (πδξνγφλν ρισξηψδεο) 

  Na2SO4 πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ (θάιην πδξνμείδην) 

  Ca(OH)2 ζεηψδεο λάηξην (λάηξην ζεηψδεο) 

  ΚOΖ πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ (αζβέζηην πδξνμείδην) 

  HClO2 ζεηνχρν λάηξην (λάηξην ζνπιθίδην) 

  Na2S ππνρισξηψδεο νμχ (πδξνγφλν ππνρισξηψδεο) 

  Na2SO3 ρισξηθφ νμχ (πδξνγφλν ρισξηθφ) 

  HClO πδξνριψξην (πδξνγφλν ρισξίδην) 

  HCl ζεητθφ λάηξην (λάηξην ζεητθφ) 

 

3. Να ζεκεηψζεηε ζε θάζε θελφ νξζνγψλην ηνπ παξαθάησ πίλαθα ην ζχκβνιν 

«+» αλ ε αληίζηνηρε έλσζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ πίλαθα απηνχ θαη ην 

ζχκβνιν «-» ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 

 ζεητθφ νμχ πδξνμείδην 

ηνπ λαηξίνπ 

νμηθφ νμχ ακκσλία ληηξηθφ 

νμχ 

 ηζρπξφ νμχ      

 ηζρπξή βάζε      

 αζζελέο νμχ      

 αζζελήο βάζε      

 

4. Να ζεκεηψζεηε ζε θάζε θελφ νξζνγψλην ηνπ παξαθάησ πίλαθα ην ζχκβνιν 

«+» αλ ην αληίζηνηρν νμείδην αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ πίλαθα απηνχ θαη 

ην ζχκβνιν «-» ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 

 Fe2O3 CO2 SO3 CaO Al2O3 P2O5 ZnO K2O 

φμηλν νμείδην         

βαζηθφ 

νμείδην 

        

επακθνηεξί-

δνλ νμείδην 

        

  

5. εκεηψζηε ην ζχκβνιν «+» ζηα θελά νξζνγψληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, αλ 

κε ζπλδπαζκφ ηνπ θαηηφληνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αληφληνο πξνθχπηεη ν 

ρεκηθφο ηχπνο δπζδηάιπηεο έλσζεο: 

 Ba
2+

 Ca
2+

 Mg
2+

 Al
3+

 Fe
2+

 Fe
3+

 Pb
2+

 Cu
2+

 Zn
2+

 Ag
+
 

OH
-
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Cl
-
           

PO4
3-

           

  

6. εκεηψζηε ην ζχκβνιν «+» ζηα θελά νξζνγψληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, εάλ 

κε ζπλδπαζκφ ηνπ θαηηφληνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ αληφληνο πξνθχπηεη ν 

ρεκηθφο ηχπνο δπζδηάιπηεο έλσζεο. 

 Ba
2+

 Ca
2+

 Mg
2+

 Al
3+

 Fe
2+

 Fe
3+

 Pb
2+

 Cu
2+

 Zn
2+

 Ag
+
 

SO4
2-

           

S
2-

           

CO3
2-

           

  

7. Να γίλεη αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ δηαιπκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζηήιε 

(Η) θαη ησλ ηηκψλ pH ηεο ζηήιεο (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  αξαηφ δηάιπκα NaOΖ 12 

  ππθλφ δηάιπκα ΖCl 7 

  ππθλφ δηάιπκα NaOΖ 2 

  δηάιπκα CaCl2 0,5 

  αξαηφ δηάιπκα ΖCl 14 

  

8. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε ρεκηθή έλσζε ηεο ζηήιεο (Η) κε κία κφλν ρεκηθή 

έλσζε ηεο ζηήιεο (ΗΗ), έηζη ψζηε νη ελψζεηο πνπ αληηζηνηρίδνληαη λα 

αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο: 

  (Η) (ΗΗ) 

  NaOΖ Al(NO3)3 

  Pb(NO3)2 (NH4)2S 

  CuSO4 CaCl2 

  H2SO4 HCl 

 (δίλεηαη φηη νη ελψζεηο: CaSO4, PbCl2, Al(OH)3 θαη CuS είλαη δπζδηάιπηεο). 

  

9. Να αληηζηνηρήζεηε ην θάζε ρεκηθφ ζηνηρείν ηεο ζηήιεο (Η) κε κία κφλν 

ρεκηθή έλσζε κε ηελ νπνία αληηδξά θαη βξίζθεηαη ζηε ζηήιε (ΗΗ): 

  (Η) (ΗΗ) 

  Fe AgNO3 

  Al HCl 

  Cu FeCl3 
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  Ca AlCl3 

  

10. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε ρεκηθή έλσζε ηεο ζηήιεο (Η) κε κία κφλν ρεκηθή 

έλσζε ηεο ζηήιεο (ΗΗ), έηζη ψζηε νη ελψζεηο πνπ αληηζηνηρίδνληαη λα 

αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

  (Η) (ΗΗ) 

  H2SO4 H2O 

  CO2 Ca(OH)2 

  NaHCO3 CaCl2 

  CaO HCl 

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Πέληε δνρεία Α, Β, Γ, Γ θαη Δ πεξηέρνπλ ην θαζέλα έλα απφ ηα αέξηα: H2, Ο2, 

ΝH3, SO2, θαη CO2. 

 To αέξην ηνπ δνρείνπ A παξάγεηαη θαηά ηελ θαχζε ηνπ S, ηνπ δνρείνπ B 

παξάγεηαη θαηά ηελ επίδξαζε ΝaOH ζε δηάιπκα ΝΖ4Cl, ηνπ δνρείνπ Γ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην γέκηζκα ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ηνπ δνρείνπ Γ παξάγεηαη 

θαηά ηελ ειεθηξφιπζε αξαηνχ δηαιχκαηνο ΚΟΖ θαη ηνπ δνρείνπ Δ θαηά ηελ 

επίδξαζε Fe ζε ζεξκφ δηάιπκα HCl. 

 Να αληηζηνηρήζεηε ηα δνρεία ηεο ζηήιεο (I) κε ηα αέξηα πνπ απηά πεξηέρνπλ 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  Α H2 

  Β O2 

  Γ ΝΖ3 

  Γ SO2 

  Δ CO2 

  

12. Να αληηζηνηρήζεηε θάζε θαηλφκελν ηεο ζηήιεο (Η) κε ηελ αηηία πνπ ην 

πξνθαιεί θαη βξίζθεηαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 
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  (Η) (ΗΗ) 

  φμηλε βξνρή  αληίδξαζε H2SO4 κε CaCO3 

  δηάβξσζε καξκάξσλ  ζρεκαηηζκφο ηζρπξψλ νμέσλ απφ 

   νμείδηα ξχπνπο ηεο αηκφζθαηξαο 

  ζρεκαηηζκφο ζηαιαθηηηψλ  κεηαηξνπή δάραξεο ζε νμέα 

  ηεξεδφλα ησλ δνληηψλ  δηάζπαζε ηνπ Ca(HCO3)2. 

 

 

3.4 Επωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ 

 

1.  Ομέα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, είλαη νη ελψζεηο πνπ φηαλ 

δηαιχνληαη ζην ......................... δίλνπλ ........................................................ . 

  

2.  Ζ παξνπζία ησλ ............................ ζηα δηαιχκαηα φισλ ησλ νμέσλ ησλ 

πξνζδίδεη ζ’ απηά νξηζκέλεο θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη ................... 

...................... ραξαθηήξαο. 

3.  Σα δηαιχκαηα φισλ ησλ νμέσλ αιιάδνπλ ην ρξψκα νξηζκέλσλ νπζηψλ πνπ 

ιέγνληαη ...................... , έρνπλ pΖ ................. ηνπ 7, αληηδξνχλ κε βάζεηο θαη 

ζρεκαηίδνπλ ...................... , αληηδξνχλ κε νξηζκέλα κέηαιια θαη ειεπζεξψ-

λνπλ αέξην ..................... θαη θαηά ηελ ειεθηξφιπζή ηνπο παξάγεηαη ζηελ 

..................... αέξην ................... . 

  

4.  Βάζεηο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, είλαη νη ελψζεηο πνπ φηαλ 

δηαιχνληαη ζην λεξφ δίλνπλ ................. . 

  

5.  Ζ παξνπζία ησλ ........................... ζηα δηαιχκαηα φισλ ησλ βάζεσλ 

πξνζδίδεη ζ’ απηά νξηζκέλεο θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη 

.................................. ραξαθηήξαο.  

  

6.  Σα δηαιχκαηα ησλ βάζεσλ αιιάδνπλ ην ρξψκα νξηζκέλσλ νπζηψλ πνπ 

ιέγνληαη ............... , έρνπλ pH, ................................... ηνπ 7, αληηδξνχλ κε 

νμέα θαη ζρεκαηίδνπλ ................. θαη θαηά ηελ ειεθηξφιπζή ηνπο παξάγεηαη 

ζηελ .......................... αέξην .............. . 
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7.  Σα φμηλα νμείδηα ή .................................. είλαη ζπλήζσο νμείδηα ................. 

................. θαη πξνθχπηνπλ κε αθπδάησζε ησλ ................. , φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην SO3 πνπ πξνθχπηεη κε αθπδάησζε ηνπ ................. . 

  

8.  Σα νμέα ηα νπνία φηαλ δηαιπζνχλ ζην λεξφ κεηαηξέπνληαη πιήξσο ζε ηφληα 

νλνκάδνληαη ................. , φπσο γηα παξάδεηγκα ην ................. θαη ην 

................. , ελψ ηα νμέα ηα νπνία δηαιπφκελα ζην λεξφ ιίγα κφλν απφ ηα 

κφξηά ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε ηφληα νλνκάδνληαη ................. , φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ................. θαη ην ................. .  

  

  

  

  

9.  Άιαηα είλαη νη ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ θαηηφλ .................... ή ..................... 

θαη αληφλ ................. ή ......................... θαη έρνπλ ην γεληθφ ηχπν MxAy, φπνπ 

ην x είλαη ................................. θαη ην y είλαη ................................. , 

παξαζθεπάδνληαη θπξίσο θαηά ηελ .............................. νμέσλ κε βάζεηο θαη 

παξαιακβάλνληαη απφ ηα πδαηηθά ηνπο δηαιχκαηα κε θξπζηάιισζε. Όζα 

άιαηα θαηά ηελ θξπζηάιισζε ζπγθξαηνχλ κφξηα λεξνχ νλνκάδνληαη 

.............................................. , ελψ φζα πεξηέρνπλ δχν δηαθνξεηηθά θαηηφληα 

νλνκάδνληαη .................................. . 

  

10.  Σα νμέα αληηδξνχλ κε κέηαιια πνπ είλαη δξαζηηθφηεξα ηνπ ................. θαη 

ζρεκαηίδεηαη ................. θαη ................. , φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Zn + HCl  ........... + .......... 

 Fe + ...........  FeΒr2 + .......... 

  

11.  Να ζπκπιεξψζεηε ζε θάζε θελφ νξζνγψλην ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ην 

κνξηαθφ ηχπν ή ηελ νλνκαζία ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο: 

Ολνκαζία Θεητθφ 

θάιην 

 Τδξφζεην  ληηξηθφ 

νμχ 

 θπαληνχρν 

ακκψλην 

Μνξηαθφο 

ηχπνο 

 FeCl2  Ca(ClO)2  NaH2PO4  
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12.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά: 

 α. HCl + NaOH  ........ + ........ 

 β. Zn + HCl  ........ + ........ 

 γ. H2SO4 + BaCl2  ........ + ........ 

 δ. NaCl + AgNO3  ........ + ........ 

  

13.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά: 

 α. FeS + ............  H2S + FeCl2 

 β. ............. + CaO  CaCl2 + H2O 

 γ. Na2CO3 + ............  CaCO3 + ............ 

 δ. NaOH + ..............  NaCl + NH3 + ............. 

  

14.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά: 

 α. ............ + H2O  H2SO4 

 β. ............ + H2O  NaOH + H2 

 γ. ............ + H2O  NaOH 

 δ. ............ + ............  NH3 

  

15.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά: 

 α. Fe(OH)3 + .............  Fe(NO3)3 + H2O 

 β. BaO + H3PO4  ............ + ............ 

 γ. NH3 + .............  (NH4)2SO4 

 δ. Ca(OH)2 + N2O5  ............. + ............. 

 ε. CO2 + ..............  Na2CO3 + H2O 

 ζη. P2O5 + ............  H3PO4 

  

16.  Σνπνζεηήζηε ζηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο ησλ 

ελψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ επίδξαζε λεξνχ ζηα αληίζηνηρα 

νμείδηα: 

SO3 P2O5 N2O5 CaO K2O BaO 

      

  

17.  Σνπνζεηήζηε ζηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο ησλ 

αλπδξηηψλ ησλ αληίζηνηρσλ νμέσλ ή βάζεσλ: 
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H2CO3 Al(OH)3 HNO3 Ca(OH)2 H2SO4 KOH 

      

  

18.  Να βάιεηε ζε θάζε θελφ ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο ησλ 

αιάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ θάζε νμένο πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα κε ηελ αληίζηνηρε νπζία πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ πξψηε ζεηξά ηνπ πίλαθα. 

 K2O Fe(OH)2 CaCO3 NH3 Na 

H2SO4      

HCl      

H3PO4      

  

19.  Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

Ομχ ή βάζε Fe(OH)3  H2SO4  H3PO4  

αλπδξίηεο  CO2  CuO  N2O5 

 

20. ηελ αληίδξαζε C + O2  CO2 ν αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ C .......................... 

απφ ...................... ζε ................... , ελψ ν αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ Ο ........... 

..................................... απφ ................ ζε ................ . Άξα ν C .................. 

θαη πξνθαιεί ηελ ............................. ηνπ Ο, γη’ απηφ νλνκάδεηαη .................. 

........., ελψ ην Ο ..................................... θαη πξνθαιεί ηελ ........................... 

ηνπ C, γη’ απηφ νλνκάδεηαη .............................. . 

 

 

3.5 Επωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ 

 

1.  Ση δείρλεη ην pH ελφο δηαιχκαηνο; Πνηεο ηηκέο παίξλεη; Πνηα ηηκή κπνξεί λα 

έρεη ην pH ελφο φμηλνπ, ελφο βαζηθνχ θαη ελφο νπδέηεξνπ δηαιχκαηνο; 

 

2.  Πνηεο νπζίεο νλνκάδνληαη ειεθηξνιχηεο; Πνηεο θαηεγνξίεο ζσκάησλ είλαη 

ειεθηξνιχηεο; 

 

3.  Πνχ νθείινληαη νη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ δηαιπκάησλ ησλ νμέσλ, ζχκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius; 

 

4.  Πνηεο νπζίεο νλνκάδνληαη δείθηεο; ε ηη ρξεζηκεχνπλ; 
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5.  Γξάςηε ηνλ κνξηαθφ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία: 

 α. ελφο δηπξσηηθνχ νμπγνλνχρνπ νμένο 

 β. ελφο κνλνπξσηηθνχ νμπγνλνχρνπ νμένο 

 γ. ελφο κνλνπξσηηθνχ κε νμπγνλνχρνπ νμένο 

 δ. ελφο δηπξσηηθνχ κε νμπγνλνχρνπ νμένο. 

 

6.  Πνηα νμέα νλνκάδνληαη ηζρπξά θαη πνηα αζζελή; Να γξάςεηε ην φλνκα δχν 

ηζρπξψλ θαη δχν αζζελψλ νμέσλ. 

  

  

7.  Γξάςηε ηνλ κνξηαθφ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία: 

 α. δχν φμηλσλ νμεηδίσλ 

 β. δχν βαζηθψλ νμεηδίσλ 

 γ. δχν επακθνηεξηδφλησλ νμεηδίσλ. 

 

8.  Δμεγήζηε πσο ζρεκαηίδνληαη ηα έλπδξα άιαηα, γηα παξάδεηγκα ν έλπδξνο 

ζεητθφο ραιθφο (CuSO4 5H2O). 

 

9.  Πνηεο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη εμψζεξκεο θαη πνηεο ελδφζεξκεο. Να 

αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε πεξίπησζε. 

 

10.  Ση νλνκάδνπκε ηαρχηεηα αληίδξαζεο; Να αλαθέξεηε ηξεηο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα κηαο αληίδξαζεο. 

 

11.  Με πνηα πξνυπφζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κηα αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηα-

ζεο; Γξάςηε ηε ρεκηθή εμίζσζε κηαο αληίδξαζεο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο θαη 

εμεγήζηε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν απηή πξαγκαηνπνηείηαη. 

 

12.  Με πνηα κέηαιια αληηδξνχλ ηα νμέα (πιελ HNO3 θαη ππθλνχ Ζ2SO4) θαη 

πνηα πξντφληα δίλνπλ; Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο ελφο 

απ’ απηά κε ην πδξνριψξην. 

 

13.  Γξάςηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο: 

 α) ελφο νμένο κε κηα βάζε γ) κηαο βάζεο κε έλα φμηλν νμείδην 

 β) ελφο νμένο κε έλα βαζηθφ δ) ελφο φμηλνπ κε έλα βαζηθφ  

 νμείδην  νμείδην 
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14.  Σν γαζηξηθφ πγξφ ζην ζηνκάρη πεξηέρεη HCl. Πψο ζα αληηκεησπίζνπκε κηα 

ππεξέθθξηζε γαζηξηθνχ πγξνχ ην ζηνκάρη; Γηαηί δελ επηηξέπεηαη λα πάξνπκε 

αζπηξίλε γηα ην ζθνπφ απηφ; 

 

15.  Γξάςηε ηε ρεκηθή εμίζσζε κηαο ρεκηθήο αληίδξαζεο ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 α. φηαλ αληηδξά έλα νμχ κε έλα αιάηη θαη ειεπζεξψλεηαη αέξην. 

β. φηαλ αληηδξά κηα επδηάιπηε βάζε κε έλα επδηάιπην αιάηη θαη παξάγεηαη 

κηα δπζδηάιπηε βάζε. 

3.6 Επωηήζειρ ανάπηςξηρ 

 

1.  Πνηεο ελψζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο νμέα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

Arrhenius; ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη απηά κε θξηηήξην: α) ηνλ αξηζκφ 

Ζ
+
 πνπ δίλνπλ θαηά ηε δηάιπζή ηνπο ζην λεξφ, β) ην αλ πεξηέρνπλ ή φρη 

νμπγφλν θαη γ) ηελ ηζρχ ηνπο; Να γξάςεηε ην κνξηαθφ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία 

ελφο νμένο πνπ λα αλήθεη ζε θαζεκηά απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. 

  
2.  Πνηεο ελψζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο βάζεηο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

Arrhenius; ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη απηέο κε θξηηήξην: α) ηνλ 

αξηζκφ ησλ αληφλησλ ΟΖ
-
 πνπ ειεπζεξψλνπλ θαηά ηε δηάιπζή ηνπο ζην λεξφ 

θαη β) ηελ ηζρχ ηνπο; Να γξάςεηε ην κνξηαθφ ηχπν θαη ηελ νλνκαζία κηαο 

βάζεο πνπ λα αλήθεη ζε θαζεκηά απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. 

  
3.  Πνηα νμείδηα νλνκάδνληαη φμηλα θαη πνηα βαζηθά; Γξάςηε ηνπο κνξηαθνχο 

ηχπνπο θαη ηελ νλνκαζία δχν φμηλσλ θαη δχν βαζηθψλ νμεηδίσλ θαη γηα ην 

θαζέλα απ’ απηά ηε ρεκηθή εμίζσζε κηαο αληίδξαζεο πνπ λα αηηηνινγεί ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο φμηλν θαη βαζηθφ αληίζηνηρα. 

  

4.  Ση ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηε γλψζε ηεο ηηκήο ηνπ pH ελφο δηαιχκαηνο; 

Πψο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίδνπκε ην pH ζε θάπνην δηάιπκα; Δμεγήζηε γηαηί 

νη γεσπφλνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην pH ηνπ εδάθνπο πνπ πξφθεηηαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ νη αγξφηεο. 

  
5.  i)   Πνηα είλαη ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο ελφο άιαηνο: 

 α. κε έλα νμχ, β. κε κία βάζε θαη  γ. κε έλα αιάηη; 

ii)  ε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ απηέο νη αληηδξάζεηο θαη κε πνηα πξνυπφζεζε 

πξαγκαηνπνηνχληαη; 
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iii) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε κηαο αληίδξαζεο γηα θάζε πεξίπησζε. 

  
6. i) Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ απφ ηηο νπνίεο 

παξαζθεπάδνληαη ηα άιαηα: ηξηρισξηνχρνο ζίδεξνο, ζεητθφ θάιην, 

θσζθνξηθφ λάηξην θαη ληηξηθφ αζβέζηην κε εμνπδεηέξσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ βαζηθνχ νμεηδίνπ απφ ην θαηάιιειν νμχ. 

ii)  Πνηα απφ ηα παξαπάλσ άιαηα αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο; Γξάςηε ηηο ρεκηθέο 

εμηζψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ αληηδξάζεσλ. 

7.  Γίλνληαη νη ρεκηθέο ελψζεηο: N2O5, NaOH, H2O, HClO3. 

α. Βξείηε φια ηα δπλαηά δεχγε απφ ηηο ελψζεηο απηέο πνπ αληηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη γξάςηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ αληηδξάζεσλ. 

β. Δμεγήζηε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκηά απφ ηηο 

αληηδξάζεηο απηέο θαη γξάςηε ηα νλφκαηα ησλ πξντφλησλ. 

 

8.  Σέζζεξα άιαηα έρνπλ ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο: CaCl2, K3PO4, Ca(NO3)2 θαη 

Al2(SO4)3. 

α. Να γξάςεηε ην φλνκα ησλ αιάησλ απηψλ κε ηελ θνηλή νλνκαζία ηνπο θαη 

κε ην ζχζηεκα JUPAC. 

β. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 

θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ άιαηα κε εμνπδεηέξσζε ηνπ θαηάιιεινπ νμένο 

απφ ηελ θαηάιιειε βάζε. 

 

9. i) Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαην-

πνηεζνχλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α. αλ αλακείμνπκε πδξνρισξηθφ νμχ κε δηάιπκα θαπζηηθνχ λαηξίνπ 

β. αλ δηαβηβάζνπκε πδξνβξψκην ζε αζβεζηφλεξν 

γ. αλ πξνζζέζνπκε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ ζε δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο 

δ. αλ δηαβηβάζνπκε ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ ζε λεξφ 

ii)  Να νλνκάζεηε ηα πξντφληα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ θάζε αληίδξαζε. 

iii) Δμεηάζηε κε πνην απφ ηα πξντφληα ησλ ηξηψλ πξψησλ αληηδξάζεσλ 

κπνξεί λα αληηδξάζεη ην πξντφλ ηεο ηέηαξηεο αληίδξαζεο. Γξάςηε ηηο 

ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ αληηδξάζεσλ. 

  

10. Έλα αέξην κείγκα πνπ απνηειείηαη απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ θαη ακκσλία, δηαβηβάδεηαη δηαδνρηθά ζε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο 

πδξνρισξίνπ θαη ζε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο θαπζηηθνχ λαηξίνπ. 
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α. Να αηηηνινγήζεηε ηα θαηλφκελα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

β. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο φισλ ησλ αληηδξάζεσλ. 

γ. Να νλνκάζεηε ηα πξντφληα φισλ ησλ αληηδξάζεσλ. 

 

11.  Να γξάςεηε 2 κεζφδνπο παξαζθεπήο νμέσλ, 2 κεζφδνπο παξαζθεπήο βάζεσλ 

θαη 2 κεζφδνπο παξαζθεπήο αιάησλ. Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα γηα θάζε 

πεξίπησζε, αλαγξάθνληαο θαη ηελ αληίζηνηρε ρεκηθή εμίζσζε. 
  
12.  i)   Γξάςηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο κεηαμχ: 

 α. ελφο κεηάιινπ θαη ηνπ νμπγφλνπ 

 β. ελφο ακεηάιινπ θαη ηνπ νμπγφλνπ 

 γ. ελφο κεηάιινπ θαη ελφο ακεηάιινπ πιελ ηνπ νμπγφλνπ 

 δ. ηνπ πδξνγφλνπ θαη ελφο ακεηάιινπ 

ii) Γψζηε ηελ νλνκαζία φισλ ησλ ελψζεσλ πνπ παξάγνληαη θαη γξάςηε ζε 

πνηα θαηεγνξία ελψζεσλ αλήθεη θαζεκία. 
 

13. ε απεζηαγκέλν λεξφ ξίρλνπκε κηα ζηαγφλα δηαιχκαηνο θαηλνινθζαιεΐλεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα έλα κηθξφ θνκκάηη λάηξην. 

α. Να πεξηγξάςεηε δχν θαηλφκελα πνπ ζα παξαηεξεζνχλ κεηά ηελ πξνζζήθε 

ηνπ λαηξίνπ. 

β. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη έλα ρεκηθφ θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξήζεθε. 
 

14. Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ρεκηθά θαηλφκελα 

πνπ ζα παξαηεξεζνχλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α.  Όηαλ ξίμνπκε έλα θνκκάηη FeS ζε δηάιπκα HCl θαη δηαβηβάζνπκε ην 

αέξην πνπ ειεπζεξψλεηαη ζε δηάιπκα ZnCl2 

β.  Όηαλ ζε έλα αξαηφ δηάιπκα Ζ2SO4 ξίμνπκε κηα πνζφηεηα κείγκαηνο 

CaCl2 - Na2CO3. 

γ.  Όηαλ πξνζζέζνπκε κία πνζφηεηα (ΝΖ4)2SO4 ζε ππθλφ δηάιπκα ΝaOH θαη 

δηαβηβάζνπκε ην αέξην πνπ ειεπζεξψλεηαη ζε δηάιπκα HCl. 
 

15. ε ηξία πνηήξηα πεξηέρνληαη ηα δηαιχκαηα Γ1, Γ2 θαη Γ3 πνπ πεξηέρνπλ 

αληίζηνηρα Na2CO3, Ζ2SO4 θαη Ca(ΟΖ)2. 

i)  Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαην-

πνηεζνχλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 α. αλ αλακείμνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε ην δηάιπκα Γ2 

 β. αλ αλακείμνπκε ην δηάιπκα Γ2 κε ην δηάιπκα Γ3 
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 γ. αλ αλακείμνπκε ην δηάιπκα Γ1 κε ην δηάιπκα Γ3. 

ii)  Δμεγήζηε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκηά απφ ηηο 

παξαπάλσ αληηδξάζεηο. 

16. Σξία πνηήξηα πεξηέρνπλ ην θαζέλα έλα απφ ηα παξαθάησ δηαιχκαηα: 

δηάιπκα KCl, δηάιπκα Ζ2SO4 θαη δηάιπκα Na2SO4. Γηαζέηνπκε ξηλίζκαηα 

ζηδήξνπ θαη δηάιπκα CaCl2. 

i)  Πεξηγξάςηε έλα ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ην 

πεξηερφκελν θάζε πνηεξηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο δχν ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ δηαζέηνπκε. 

ii)  Γξάςηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςαηε. 

  

17. Βπζίδνπκε κηα ζηδεξέληα ξάβδν δηαδνρηθά: 

α. ζε ζεξκφ πδξνρισξηθφ νμχ θαη παξαηεξνχκε φηη ειεπζεξψλεηαη έλα αέξην, 

ελψ ην δηάιπκα ρξσκαηίδεηαη πξάζηλν. 

β. ζε δηάιπκα CuSO4 θαη παξαηεξνχκε φηη ε ξάβδνο θαιχπηεηαη απφ έλα 

θεξακέξπζξν ζηξψκα, ελψ ην αξρηθφ ζαιαζζί ρξψκα ηνπ δηαιχκαηνο 

ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε αλνηρηφρξσκν πξάζηλν. 

γ. ζε άρξσκν δηάιπκα Ag2SO4. 

i)  Να εμεγήζεηε ηα θαηλφκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β 

θαη λα γξάςεηε ηηο αληίζηνηρεο ρεκηθέο εμηζψζεηο. 

ii)  Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ πεξίπησζε γ θαη λα πεξηγξάςεηε ηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη. 

  

18. Γίλεηαη ε ζεηξά δξαζηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ: 

Κ, Βa, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, H, Cu, Hg, Ag 

θαη φηη απφ ηα ρισξηνχρα άιαηα δπζδηάιπηα είλαη ηα: CuCl, AgCl θαη PbCl2, 

ελψ απφ ηα ζεηηθά άιαηα δπζδηάιπηα είλαη ηα: PbSO4, ΒaSO4 θαη CaSO4. 

Σξία πνηήξηα πεξηέρνπλ ην θαζέλα, έλα απφ ηα παξαθάησ δηαιχκαηα: 

δηάιπκα HCl, αξαηφ δηάιπκα H2SO4 θαη δηάιπκα Νa2SO4. 

i)  Αλ δηαζέηνπκε έλα ζχξκα καγλεζίνπ θαη δηάιπκα BaCl2, πεξηγξάςηε έλα 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε 

πνηεξηνχ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο δχν απηέο ρεκηθέο νπζίεο. 

ii)  Γξάςηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηε-

ζνχλ.  
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iii) Δμεγήζηε αλ ζα κπνξνχζακε ή φρη λα θάλνπκε ηελ ίδηα δηαπίζησζε αλ 

δηαζέηνπκε κφλν έλα ζχξκα καγλεζίνπ θαη δηάιπκα Pb(NO3)2. 

19. Ζ καξκαξνθνλία είλαη έλα κείγκα καξκαξφζθνλεο θαη Ca(OH)2 (αζβέζηε), 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην επίρξηζκα (ζνβάηηζκα) ησλ ηνίρσλ. Σν θνλίακα 

απηφ κε ηελ επίδξαζε θάπνηνπ ζπζηαηηθνχ ηεο αηκφζθαηξαο κεηαηξέπεηαη ζε 

κηα ζπκπαγή θαη ζθιεξή κάδα αδηάιπηε ζην λεξφ. 

α. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο πνπ εμεγεί ην παξαπάλσ 

θαηλφκελν. 

β. Γηαηί νη λεφθηηζηεο νηθνδνκέο είλαη πγξέο; 

γ. Δμεγήζηε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε φμηλε βξνρή ζηνπο ζνβαηηζκέλνπο εμσ-

ηεξηθνχο ηνίρνπο ησλ θηηξίσλ. 

 

20. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα άιαηα AlCl3 θαη (CH3COO)2Mg δελ είλαη δειεηεξηψδε 

γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, αθφκε θαη φηαλ ιακβάλνληαη εζσηεξηθά. 

Δίλαη θαηά ηε γλψκε ζαο δειεηεξηψδε ηα δηαιχκαηα ησλ αιάησλ 

(CH3COO)3Al θαη MgCl2; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δειεηεξηψδεο δξάζε ησλ αιάησλ νθείιεηαη ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηφληα πνπ πεξηέρνπλ. 

  

21. Σα θαπζαέξηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ πεξηέρνπλ θαη 

SO2 εμαηηίαο ησλ πξνζκίμεσλ ηνπ ζείνπ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην πεηξέιαην. Σν SO2 αληηδξά ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο κε ην 

νμπγφλν ηνπ αέξα θαη ην λεξφ ηεο βξνρήο θαη ζρεκαηίδεηαη έηζη ζεηηθφ νμχ 

πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο φμηλεο βξνρήο. Μηα απφ ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο φμηλεο βξνρήο είλαη θαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ζε ζεηηθφ αζβέζηην (γπςνπνίεζε ησλ καξκάξσλ). 

i)  Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο πνπ εμεγνχλ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα.  

ii)  Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο φμηλεο βξνρήο ζηα ςάξηα θαη ζηα θπηά; 

  

22. Όπσο είλαη γλσζηφ ζε έλα δηάιπκα CaCl2 πεξηέρνληαη θαηηφληα Ca
2+

 θαη 

αληφληα Cl
-
, ηα νπνία ειεπζεξψζεθαλ απφ ηνπο θξπζηάιινπο CaCl2 πνπ 

δηαιχζεθαλ ζην λεξφ. Οκνίσο ζε δηάιπκα Na2SO4 πεξηέρνληαη θαηηφληα Νa
+
 

θαη αληφληα SO4
2-

. Καηά ηελ αλάκεημε ησλ δχν απηψλ δηαιπκάησλ 

ζρεκαηίδεηαη ίδεκα CaSO4 κε δνκηθά ζπζηαηηθά ηα ηφληα Ca
2+

 θαη SO4
2-

 πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα δχν αξρηθά δηαιχκαηα, ελψ ζην ηειηθφ δηάιπκα πεξηέρνληαη 

ηφληα Νa
+
 θαη Cl

-
. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 
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ρεκηθή εμίζσζε: CaCl2 + Na2SO4  2NaCl + CaSO4 , κε ηελ νπνία 

ζπκβνιίδνπκε ζπλήζσο ην παξαπάλσ ρεκηθφ θαηλφκελν, είλαη νξζφηεξν λα 

γξάθεηαη κε ηελ ηνληηθή ηεο κνξθή: 

 Ca
2+

(aq) + SO4
2-

(aq)  CaSO4(s) 

 Γλσξίδνληαο φηη: 

α. νη ελψζεηο PbCl2, FeS, BaSO4 θαη Al(OH)3 είλαη πξαθηηθά αδηάιπηεο ζην 

λεξφ, 

β. νη ελψζεηο Ζ2S θαη CO2 είλαη αέξηα κε κηθξή δηαιπηφηεηα ζην λεξφ θαη 

γ. ην λεξφ δε δηίζηαηαη πξαθηηθά ζε ηφληα. 

i)  πξνζπαζήζηε λα αλαδεηήζεηε ηελ αηηία πξαγκαηνπνίεζεο θαζεκηάο απφ 

ηηο αληηδξάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο: 

α. Pb(NO3)2(aq) + 2 HCl(aq)  PbCl2 + 2HNO3 

β. FeCl2(aq) + K2S(aq)  2KCl + FeS 

γ. Na2SO4(aq) + BaCl2(aq)  2NaCl + BaSO4 

δ. Al2(SO4)3(aq) + Ba(OH)2(aq)  3BaSO4 + 2Al(OH)3 

ε. Na2S(aq) + H2SO4(aq)  H2S + Na2SO4 

ζη. K2CO3(aq) + 2HCl(aq)  2KCl + H2O + CO2 

δ. NaOH(aq) + HNO3(aq)  NaNO3 + H2O 

ε. Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq)  CaSO4 + 2H2O 

ii)  Να γξάςεηε φιεο ηηο παξαπάλσ ρεκηθέο εμηζψζεηο κε ηελ ηνληηθή ηνπο 

κνξθή, ζεκεηψλνληαο ζην πξψην κέινο ηεο θαζεκηάο ηα ηφληα πνπ 

αληηδξνχλ. 

iii) Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

α. γηαηί ε καγεηξηθή ζφδα (NaHCO3) δηαζπάηαη απ’ φια ηα δηαιχκαηα ησλ 

νμέσλ; 

β. γηαηί φηαλ πξνζζέζνπκε ζηαγφλεο δηαιχκαηνο AgNO3 ζε δηάιπκα NaCl 

ή ζε δηάιπκα CaCl2 ή ζε δηάιπκα HCl, θαηαβπζίδεηαη πάληα ιεπθφ 

ίδεκα; 

γ. γηαηί αληηδξνχλ φια ηα δηαιχκαηα ησλ νμέσλ κε φια ηα δηαιχκαηα ησλ 

βάζεσλ; 

 

 

 

 

3.7 Επωηήζειρ ηύπος ζωζηό - λάθορ με αιηιολόγηζη 
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Εξηγήζηε αν ιζσύοςν ή όσι οι πποηάζειρ πος ακολοςθούν. Να αναθέπεηε 

ζσεηικό παπάδειγμα, όπος ηο κπίνεηε ζκόπιμο. 

 

1.  Κάζε νμχ είλαη πδξνγνλνχρα έλσζε θαη αληίζηξνθα θάζε πδξνγνλνχρα 

έλσζε είλαη νμχ. 

  

2.  Ζ ακκσλία (ΝΖ3) είλαη κνλνπξσηηθή βάζε. 

  

3.  Κάζε νμχ αιιάδεη ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ θαη αληίζηξνθα θάζε έλσζε πνπ 

αιιάδεη ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ είλαη νμχ. 

  

4.  Μεηαμχ δχν δηαιπκάησλ βάζεσλ ην πεξηζζφηεξν βαζηθφ είλαη εθείλν πνπ 

έρεη κεγαιχηεξν pH. 

  

5.  Έλα δηάιπκα HCl έρεη pH = 9. 

  

6.  Σν pH ελφο δηαιχκαηνο NaOH είλαη πάληα κεγαιχηεξν απφ ην pH 

δηαιχκαηνο HCl. 

  

7.  Κάζε έλσζε πνπ αληηδξά κε νμχ είλαη βάζε. 

  

8.  Σν HCl αληηδξά κε φια ηα κέηαιια θαη ειεπζεξψλεη H2. 

  

9.  Έλα νμείδην, αλ δελ είλαη βαζηθφ ζα είλαη φμηλν. 

  

10.  Οη θνηλέο ηδηφηεηεο ησλ βάζεσλ νθείινληαη ζηελ χπαξμε ηφλησλ Ζ
+
 ζηα 

πδαηηθά ηνπο δηαιχκαηα. 

  

11.  Αλ ξίμνπκε ζθφλε Zn ζε δηάιπκα HCl παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε κάδα ηνπ 

δηαιχκαηνο.  

  

12.  Σα ζπκππθλσκέλα απνξξππαληηθά θαζαξίδνπλ γξεγνξφηεξα ηα πηάηα απφ ηα 

θνηλά απνξξππαληηθά. 

13.  Σν θαινθαίξη ηα θαγεηά αιινηψλνληαη γξεγνξφηεξα απφ ην ρεηκψλα. 
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14.  Μηα θηκσιία κάδαο 5g θαη ζθφλε θηκσιίαο 5g ρξεηάδνληαη ηνλ ίδην ρξφλν λα 

δηαιπζνχλ ζε δηάιπκα HCl ίδηαο ζεξκνθξαζίαο θαη ίδηαο ζπγθέληξσζεο. 

  

15.  Σν ζθνχξηαζκα ηνπ ζηδήξνπ είλαη κηα αληίδξαζε θαχζεο. 

  

16.  Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο πξέπεη 

απαξαίηεηα λα παξάγεηαη δπζδηάιπηε έλσζε. 

  

17.  Αλ δηαβηβάζνπκε αέξην ΖCl ζε δηάιπκα Ca(OH)2 ε κάδα ηνπ δηαιχκαηνο 

απμάλεηαη, ελψ αλ δηαβηβάζνπκε αέξην HCl ζε δηάιπκα AgNO3 ε κάδα ηνπ 

δηαιχκαηνο ειαηηψλεηαη. 

  

18.  Σα αληηφμηλα θάξκαθα ελεξγνχλ γξεγνξφηεξα κε ηε κνξθή ζθφλεο παξά κε 

ηε κνξθή ραπηνχ. 

  

19.  Όηαλ δηαιχζνπκε κεηαιιηθφ Na ζε λεξφ πξνθχπηεη δηάιπκα κε pH = 4. 

  

20.  Οη αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο είλαη αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο. 

  

21.  Έλα δηάιπκα CuSO4 κπνξνχκε λα ην δηαηεξήζνπκε γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζε δνρείν απφ αινπκίλην. 

  

22.  Όηαλ έρνπκε πφλν «θανχξεο» ζην ζηνκάρη παίξλνπκε αζπηξίλε. 

  

23.  Κάζε ρεκηθή αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε απνξξφθεζε ελέξγεηαο 

(ζεξκφηεηαο) απφ ην πεξηβάιινλ. 

  

24.  Όηαλ δηαιχζνπκε νμείδην ηνπ βαξίνπ (BaO) ζην λεξφ πξνθχπηεη δηάιπκα 

αιθαιηθφ. 

  

25.  Όηαλ πξνζζέζνπκε N2O5 ζε λεξφ πξνθχπηεη δηάιπκα κε pH > 7. 

  

26.  Ζ φμηλε βξνρή εκθαλίδεηαη κφλν ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη κεγάιε εθπνκπή 

θαπζαεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ νμείδηα ξχπνπο, φπσο π.ρ. SO2 θαη ΝΟ2. 
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27.  Σα αζβεζηνιηζηθά εδάθε είλαη αιθαιηθά θαη ζπλεπψο είλαη αθαηάιιεια γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα θάζε θπηνχ. 

  

28.  Σν pH ηνπ δέξκαηνο έρεη ηηκέο κεηαμχ 5 θαη 6 θαη ζπλεπψο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ζακπνπάλ, θξέκεο θ.ιπ. κε pH  7. 

  

29.  Έλα πδαηηθφ δηάιπκα πεξηέρεη H3PO4 θαη Ca(OH)2. 

  

 

 

3.8. Σςνδςαζηικέρ επωηήζειρ διαθόπων μοπθών 

 

1.  Ζ ακκσλία (ΝΖ3) είλαη έλα αέξην πνπ δηαιχεηαη ζην λεξφ ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο θαη αληηδξά κε απηφ, ζχκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: 

 ΝΖ3 + Ζ2Ο        ΝΖ4
+
 + OH

-
 

i)  Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ 

Arrhenius ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ΝΖ3: 

α. είλαη νμχ, δηφηη πεξηέρεη πδξνγφλν 

β. είλαη βάζε, δηφηη θαηά ηε δηάιπζή ηεο ζην λεξφ ειεπζεξψλεη ΝΖ4
+
 

γ. είλαη νμχ, δηφηη θαηά ηε δηάιπζή ηεο ζην λεξφ ειεπζεξψλεη OH
-
 

δ. είλαη βάζε, δηφηη θαηά ηε δηάιπζή ηεο ζην λεξφ ειεπζεξψλεη OH
-
. 

ii)  πκπιεξψζηε ηα θελά ηεο πξφηαζεο: 

Καηά ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο ΝΖ3 κε έλα ................................ παξάγεηαη 

........................... , αιιά δελ παξάγεηαη ........................ , δηφηη ε ΝΖ3 δελ 

πεξηέρεη ηφληα ........................... , φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ΝΖ3 + Ζ2SΟ4 ........... 

 

 

 

 

 

2. Να γίλεη ε αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ κνξηαθψλ ηχπσλ ηεο ζηήιεο (Η) θαη ησλ 

νλνκαζηψλ ηεο ζηήιεο (ΗΗ), αθνχ ζπκπιεξψζεηε ηα δηάζηηθηα ησλ δχν 

ζηειψλ. 

  (Η) (ΗΗ) 
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  Ζ2SΟ3 ζεηηθφ νμχ 

  ............ ησδηθφ νμχ 

  HJ ........................ 

  ............ θσζθνξηθφ νμχ 

  ΖJO3 ........................ 

  H2S ληηξηθφ νμχ 

  ............ ........................ 

  Ζ2SΟ4 ππεξρισξηθφ νμχ 

  ............ ππνρισξηψδεο νμχ 

  HCN ........................ 

  HClO3 ρισξηθφ νμχ 

  

3. i) Να αληηζηνηρήζεηε ην θάζε αιάηη ηεο ζηήιεο (Η) κε ην αιάηη κε ην νπνίν 

κπνξεί λα αληηδξάζεη θαη βξίζθεηαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  FeCl3 K2SO4 

  Na2SΟ4 AgNO3 

  Ca(NO3)2 CaCl2 

ii) Να ζπκπιεξψζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαην-

πνηνχληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. 

  FeCl3 + ............  ............ + ............ 

  Na2SΟ4 + ............  ............ + ............ 

  Ca(NO3)2 + ............  ............ + ............ 

iii) ε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ νη παξαπάλσ ηξεηο αληηδξάζεηο; Πνηα απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ αληηδξάζεσλ ηθαλνπνηείηαη ζε 

θάζε κία απ’ απηέο; 

 

 

 

 

4. Κάζε έλα απφ ηξία πνηήξηα Π1, Π2 θαη Π3 πεξηέρεη έλα απφ ηα δηαιχκαηα: 

δηάιπκα CuSO4, δηάιπκα FeSO4 θαη δηάιπκα ZnSO4. Bπζίδνπκε ζην πνηήξη 

Π1 έλα ζχξκα ζηδήξνπ, ζην πνηήξη Π2 έλα ζχξκα καγλεζίνπ θαη ζην πνηήξη 

Π3 έλα έιαζκα ςεπδαξγχξνπ. Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο 

πξαγκαηνπνηείηαη ρεκηθή αληίδξαζε θαη θαηαβπζίδεηαη ίδεκα. 
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i) Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα λα θάλεηε ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ 

πνηεξηψλ Π1, Π2 θαη Π3 ηεο ζηήιεο (Η) θαη ησλ δηαιπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  Π1 δηάιπκα CuSO4 

  Π2 δηάιπκα FeSO4 

  Π3 δηάιπκα ZnSO4 

ii) Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ην πνηήξη Π1 

πεξηέρεη δηαιπκέλν .......................... θαη ίδεκα ................ , ελψ ην πνηήξη 

Π3 πεξηέρεη δηαιπκέλν ..................... θαη ίδεκα ....................... . 

 

5. Καζέλα απφ ηα ηξία πνηήξηα Π1, Π2 θαη Π3 πεξηέρεη έλα απφ ηα δηαιχκαηα: 

δηάιπκα AgNO3, δηάιπκα HCl θαη δηάιπκα ΖNO3. Πξνζζέηνπκε ζην πνηήξη 

Π1 δηάιπκα BaCl2, ζην πνηήξη Π2 δηάιπκα Pb (NO3)2 θαη ζην πνηήξη Π3 

δηάιπκα Ca(OH)2, νπφηε δηαπηζηψλνπκε φηη θαη ζηα ηξία πνηήξηα πξαγκαην-

πνηείηαη αληίδξαζε. 

i)  Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα λα αληηζηνηρήζεηε ηα πνηήξηα ηεο ζηή-

ιεο (Η) κε ην δηάιπκα πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζηήιε (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  Π1 δηάιπκα AgNO3 

  Π2 δηάιπκα HCl 

  Π3 δηάιπκα HNO3 

ii)  ην πνηήξη Π1 πξαγκαηνπνηήζεθε αληίδξαζε ......................................... ε 

ρεκηθή εμίζσζε ηεο νπνίαο είλαη ............................................................. . 

ην πνηήξη Π3 πξαγκαηνπνηήζεθε αληίδξαζε ........................................ ε 

ρεκηθή εμίζσζε ηεο νπνίαο είλαη ........................................................ . 

iii) Δμεγήζηε πσο δηαπηζηψλνπκε φηη ζε θάζε πνηήξη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αληίζηνηρνπ δηαιχκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε αληίδξαζε. 

6. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ησλ νμέσλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius: ........... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.................................................................................................................... . 

Δμεηάζηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο ζχκθσλα 

κε ηε ζεσξία απηή. (εκεηψζηε ζε θάζε παξέλζεζε ην γξάκκα  ή Λ 

αληίζηνηρα). 
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α. Κάζε πδξνγνλνχρα έλσζε είλαη νμχ. (...) 

β. Όια ηα νμέα πεξηέρνπλ ζην κφξην ηνπο πδξνγφλν. (...) 

γ. Σν λεξφ είλαη νμχ. (...) 

δ. Σα νμέα είλαη γεληθά επδηάιπηα ζην λεξφ. (...) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο κφλν γηα ηηο ζσζηέο πξνηάζεηο. 

 

7. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius ε έλσζε HNO3 είλαη νμχ δηφηη: 

α. αιιάδεη ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ 

β. πεξηέρεη πδξνγφλν 

γ. δηαιχεηαη ζην λεξφ 

δ. θάζε πδαηηθφ ηεο δηάιπκα πεξηέρεη Ζ
+
 

i)  Βάιηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

ii)  Αηηηνινγήζηε ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο α. 

iii) Έλα δηάιπκα HNO3 έρεη pH κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηνπ 7; Αηηηνινγήζηε 

ηελ απάληεζή ζαο. 

 

8. Γίλνληαη ηα νμείδηα: Fe2O3, SO3, CO2, P2O5, K2O, FeO, SO2 θαη N2O5. 

i)  Να δψζεηε ην φλνκα ησλ παξαπάλσ νμεηδίσλ θαηά JUPAC θαη κε ηελ 

θνηλή νλνκαζία ηνπο. 

ii)  Να ηα θαηαηάμεηε ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρεκηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. 

iii) Δπηιέμηε απφ έλα νμείδην ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη γξάςηε θαηάιιεια 

παξαδείγκαηα ρεκηθψλ εμηζψζεσλ ζηηο νπνίεο λα ζπκκεηέρνπλ απηά θαη 

λα εμεγνχλ ηε ρεκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

  

  

  

9. i) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

ζεκεηψλνληαο ζε θάζε παξέλζεζε ην γξάκκα  ή Λ αληίζηνηρα. 

α. Όια ηα άιαηα είλαη ρεκηθέο ελψζεηο κεηαμχ 

κεηάιισλ θαη ακεηάιισλ.    (...) 

β. Όια ηα άιαηα είλαη ελψζεηο ηνληηθέο.   (...) 

γ. Όια ηα άιαηα είλαη επδηάιπηα ζην λεξφ.   (...) 

δ. Σα δηαιχκαηα θαη ηα ηήγκαηα ησλ αιάησλ 

είλαη ειεθηξηθά αγψγηκα.     (...) 
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ii) Να αηηηνινγήζεηε ην ραξαθηεξηζκφ ζαο γηα θάζε ιαλζαζκέλε πξφηαζε, 

αλαθέξνληαο ζε θάζε πεξίπησζε έλα παξάδεηγκα άιαηνο γηα ην νπνίν δελ 

ηζρχεη ε πξφηαζε απηή. 
  

10. Σξία πνηήξηα Π1, Π2, θαη Π3 πεξηέρνπλ ην θαζέλα έλα απφ ηα δηαιχκαηα: 

αξαηφ δηάιπκα H2SO4, δηάιπκα Αg2SO4 θαη δηάιπκα Al2 (SO4)3. Ρίρλνπκε 

ζην θαζέλα απφ απηά έλα ζηδεξέλην θαξθί θαη παξαηεξνχκε φηη: απφ ην 

πνηήξη Π2 ειεπζεξψλεηαη αέξην, ζην πνηήξη Π1 θαηαβπζίδεηαη ίδεκα θαη ην 

δηάιπκα απνθηά αλνηρηφ πξάζηλν ρξψκα θαη ζην πνηήξη Π3 δελ παξαηεξείηαη 

θακηά κεηαβνιή. 

α. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ην πνηήξη Π1 πεξηέρεη 

...................... , ην πνηήξη Π2 πεξηέρεη ........................ θαη ην πνηήξη Π3 

πεξηέρεη ................... .  

β. Να εμεγήζεηε ηα ρεκηθά θαηλφκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη λα γξάςεηε 

ηηο αληίζηνηρεο εμηζψζεηο. 
  

11. i) Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα κε ηνπο κνξηαθνχο 

ηχπνπο ησλ αληίζηνηρσλ νμέσλ. 

Φσζθνξηθφ πδξνθπάλην βξσκηθφ πδξνριψξην ζεητθφ πδξφζεην ληηξηθφ 

       

ii)  Να θαηαηάμεηε ηα παξαπάλσ νμέα: α) ζε κνλνπξσηηθά, δηπξσηηθά θαη 

ηξηπξσηηθά θαη β) ζε νμπγνλνχρα θαη κε νμπγνλνχρα. 

iii) Δμεγήζηε πνπ νθείινληαη νη θνηλέο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα 

πδαηηθά δηαιχκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ νμέσλ. 

iv) Αλ δηαιχζνπκε κηα πνζφηεηα πδξνζείνπ ζε λεξφ, ην δηάιπκα πνπ 

πξνθχπηεη ζα έρεη ηηκή pH: 

α. 7 β. > 7 γ. < 7 δ.  7. 

12. Σα Βέληα δηαγξάκκαηα Α, Β θαη Γ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο εθθξάδνπλ 

αληίζηνηρα: ην ζχλνιν ησλ νμεηδίσλ, ην ζχλνιν ησλ νμεηδίσλ πνπ αληηδξνχλ 

κε νμέα θαη ην ζχλνιν ησλ νμεηδίσλ πνπ αληηδξνχλ κε ηζρπξέο βάζεηο. 

   (Α) 

 (Β) (Γ) 

 α. β. γ. δ. 
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i)  Να γίλεη αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ α, β, γ θαη δ ηεο ζηήιεο (Η) 

θαη ησλ νμεηδίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  α CO2 

  β Al2O3 

  γ H2O 

  δ CaO 

  

ii)  Πνηα θαηεγνξία νμεηδίσλ εθθξάδεη ε ηνκή ησλ ζπλφισλ Β θαη Γ; Να 

γξάςεηε έλα αθφκε νμείδην πνπ λα αλήθεη ζηελ ηνκή ησλ δχν απηψλ 

ζπλφισλ. 

 

13.  Έλα δηάιπκα είλαη δπλαηφ λα πεξηέρεη δηαιπκέλα ηα παξαθάησ δεχγε 

ρεκηθψλ ελψζεσλ: 

α. CO2 θαη NaOH γ. Ζ2SO4 θαη Ca(OH)2 

β. ΝΖ3 θαη NH4Cl δ. Ζ2SO4 θαη Na2CO3 

i)  Βάιηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

ii)  Αηηηνινγήζηε ηελ απφξξηςε ησλ ηξηψλ άιισλ πξνηάζεσλ. 

 

14.  i) Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά νξζνγψληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα κε ην 

κνξηαθφ ηχπν ηνπ θαηάιιεινπ νμένο θαη ηεο θαηάιιειεο βάζεο πνπ πξέπεη 

λα αληηδξάζνπλ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην αληίζηνηρν αιάηη. 

αιάηη Na3PO4 K2CO3 Ca(ClO3)2 Al(NO3)2 (NH4)3PO4 

νμχ      

βάζε      

ii) Αλ δίλεηαη φηη ηα αλζξαθηθά θαη ηα θσζθνξηθά άιαηα είλαη θαηά θαλφλα 

δπζδηάιπηα ζην λεξφ θαη φηη ηα άιαηα πνπ έρνπλ ζαλ θαηηφλ Κ
+
, Na

+
, 

4
NH  ή ζαλ αληφλ 

3
NO , 

3
ClO  είλαη επδηάιπηα, βξείηε φια ηα δεχγε απφ 

ηα άιαηα ηνπ πίλαθα πνπ αληηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη γξάςηε ηηο ρεκηθέο 

εμηζψζεηο ησλ αληίζηνηρσλ αληηδξάζεσλ.  

 

15. i) Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα κε ην φλνκα ηεο 

αληίζηνηρεο έλσζεο. 

NaOH Ca (OH)2 Al(OH)3 NH3 Mg(OH)2 KOH 
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ii)  Να αλαθέξεηε ηξεηο θνηλέο ηδηφηεηεο γηα ηηο παξαπάλσ ελψζεηο θαη λα 

εμεγήζεηε πνπ νθείινληαη απηέο. 

iii) Απφ ηηο παξαπάλσ ελψζεηο: 

 α. επδηάιπηεο ζην λεξφ είλαη νη: ............................................................... 

 β. δπζδηάιπηεο ζην λεξφ είλαη νη: ............................................................. 

iv) Αλ δηαιχζνπκε ζην λεξφ πνζφηεηα κηαο απφ ηηο παξαπάλσ ελψζεηο, ην 

δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη ζα έρεη ηηκή pH: 

α. 7 β. > 7 γ. < 7 δ. κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 7 αλάινγα 

    κε ηελ έλσζε πνπ δηαιχζακε 

 

16. i) Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ πίλαθα κε ην φλνκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ νμεηδίνπ: 

κνξηαθφο 

ηχπνο 

Ba O N2O5 K2O Al2O3 SO3 ZnO 

νλνκαζία       

 

ii) Απφ ηα νμείδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα: 

α. φμηλα είλαη ηα: ...................................................................... 

β. βαζηθά είλαη ηα: .................................................................... 

γ. επακθνηεξίδνληα είλαη ηα: ..................................................... 

 

 

iii) Απφ ηα νμείδηα ηνπ πίλαθα αληηδξνχλ κε ην λεξφ ηα: 

 ................................................................................................................ 

 ζχκθσλα κε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο: ......................................................... 

 ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ 

iv) Πνηα απφ ηα νμείδηα ηνπ πίλαθα αληηδξνχλ κε HCl; Γξάςηε ηηο αληίζηνη-

ρεο ρεκηθέο εμηζψζεηο. 

 

17. Αθνχ κειεηήζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο κεηαηξνπέο, α, β, γ θαη δ, 

 α. Ν2Ο5 + H2O  Α 

 β. Α + CaCO3  B + H2O + Γ 
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 γ. Γ + NaOH  Γ + H2O 

 δ. Γ + H2SO4  E + H2O + Γ 

i) λα βξείηε ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο ησλ ελψζεσλ Α, Β, Γ, Γ θαη Δ 

ii) λα γξάςεηε κε πιήξε κνξθή ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο 

κεηαηξνπέο απηέο 

iii) λα αληηζηνηρήζεηε ηελ θάζε αληίδξαζε ηεο ζηήιεο (Η) κε ηελ θαηεγνξία 

ζηελ νπνία αλήθεη θαη πεξηέρεηαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 

  (Η) (ΗΗ) 

  α. δηπιή αληηθαηάζηαζε 

  β. εμνπδεηέξσζε 

  γ. ζχλζεζε 

  δ. 

 

18. Σέζζεξα νμείδηα Α, Β, Γ θαη Γ αληηδξνχλ αληίζηνηρα κε δηάιπκα ληηξηθνχ 

νμένο, κε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ, κε πδξνριψξην θαη κε δηάιπκα 

πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ. Απφ ηηο αληηδξάζεηο απηέο πξνθχπηνπλ 

αληίζηνηρα ηα άιαηα: ληηξηθφ αζβέζηην, θσζθνξηθφ λάηξην, ρισξηνχρν 

αξγίιην θαη ζεηηθφ αζβέζηην. 

i)  Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνχο ηχπνπο θαη ηα νλφκαηα θαηά JUPAC ησλ 

ηεζζάξσλ νμεηδίσλ Α, Β, Γ θαη Γ. 

ii)  Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχ-

ληαη. 

iii) Να αληηζηνηρήζεηε ηα νμείδηα ηεο ζηήιεο (Η) κε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία απηά αλήθνπλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε ζηήιε (ΗΗ). 

 (Η) (ΗΗ) 

 Α φμηλν νμείδην 

 Β βαζηθφ νμείδην 

 Γ επακθνηεξίδνλ νμείδην 

 Γ 

 

19. ε έλα πνηήξη πνπ πεξηέρεη αξαηφ δηάιπκα HCl ξίρλνπκε κηα ζηαγφλα 

θαηλνινθζαιεΐλεο θαη ζηε ζπλέρεηα έλα θνκκάηη θάιην. Μεηά ην ηέινο ησλ 

παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ αλαθαηεχνπκε ην δηάιπκα θαη παξαηεξνχκε 

φηη έρεη θφθθηλν ρξψκα. 

i)  Γξάςηε ηηο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

ii)  Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ην πνηήξη ηειηθά πεξηέρεη: 
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α. KOH, KCl θαη H2O γ. ΖCl, KOH θαη H2O 

β. Κ, ΖCl θαη H2O δ. ΖCl, ΚCl θαη H2O. 

Βάιηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη 

αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

20.  Παξαηεξήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ρξψκαηα 

νξηζκέλσλ αιάησλ. 

αιάηη NaCl Cu (NO3)2 CoCl2 KNO3 CuSO4 Fe (NO3)3 FeSO4 K2SO4 KJ 

Υξψκα άρξσκν ζαιαζζί ξνδ άρξσκν ζαιαζζί θαθέ πξάζηλν άρξσκν άρξσκν 

  

i)  Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα απηνχ κπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε αλ ηα 

ρξψκαηα ησλ παξαπάλσ αιάησλ νθείινληαη ζην θαηηφλ ή ζην αληφλ 

απηψλ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

ii)  Πξνζπαζήζηε, κε βάζε ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα θαη κε ηα δεδνκέλα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ επφκελν πίλαθα. 

αιάηη Na2SO4 Co (NO3)2 FeCl3 FeJ2 CuCl2 NaJ FeJ3 KCl 

Υξψκα         

 

 

 

21.  Γίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία κε ζεηξά ειαηηνχκελεο δξαζηηθφηεηαο 

Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Hg 

θαη ζηνλ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα ρξψκαηα νξηζκέλσλ αιάησλ. 

αιάηη FeSO4 CuSO4 Ag2SO4 Al2 (SO4)3 Fe (SO4)3 MgSO4 

Υξψκα αλνηρηφ 

πξάζηλν  

ζαιαζζί άρξσκν άρξσκν θαθέ άρξσκν 

 

i) Nα πξνβιέςεηε αλ ζα παξαηεξεζεί ή φρη θάπνηα κεηαβνιή ζην ρξψκα ηνπ 

δηαιχκαηνο θαηά ηελ πξνζζήθε: 

α. ζθφλεο αξγηιίνπ ζε δηάιπκα ηξηζζελνχο ζεητθνχ ζηδήξνπ 

β. ξηληζκάησλ ζηδήξνπ ζε δηάιπκα ζεητθνχ αξγχξνπ 

γ. ζχξκαηνο καγλεζίνπ ζε δηάιπκα ζεητθνχ ραιθνχ (ΗΗ) 

δ. δηαιχκαηνο ζεητθνχ ραιθνχ ζε έλα αζεκέλην θχπειιν. 

Να γξάςεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηε-

ζνχλ. 
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ii) Αλ ζε δηάιπκα γαιαδφπεηξαο (CuSO4) ξίμνπκε έλα θνκκάηη θξάκαηνο   

Fe-Cu-Ag, ηφηε: 

α. ζα κεηαβιεζεί ην ρξψκα, ε κάδα θαη ε ζχζηαζε ηνπ δηαιχκαηνο θαζψο 

θαη ε κάδα ηνπ θξάκαηνο 

β. ζα κεηαβιεζεί ε κάδα ηνπ θξάκαηνο, ην ρξψκα θαη ε ζχζηαζε ηνπ 

δηαιχκαηνο, αιιά φρη ε κάδα ηνπ δηαιχκαηνο 

γ. δε ζα παξαηεξεζεί θακία κεηαβνιή 

δ. ζα αληηδξάζεη φιε ε πνζφηεηα ηνπ θξάκαηνο θαη ζα απμεζεί ε κάδα 

ηνπ δηαιχκαηνο. 

Βάιηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. 

 


