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Θέμα 1  
Α)Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 
  
1. Ποιο από ηα παρακάηω διαλύμαηα είναι ρσθμιζηικό: 
α. CH3COOH - HBr β. HF – NaF 
γ. NH3 - KOH δ. NH3 - RNH2  
 
2. Σε σδαηικό διάλσμα ποσ περιέτει 0,5 mol CH3COOH, για να ζτημαηιζηεί 
ρσθμιζηικό διάλσμα πρέπει να προζθέζοσμε: 
α. 0,8 mol NaOH β. 0,3 mol KOH 
γ. 0,5 mol HCl δ. 1 mol HCl 
 
3. Aν η ζηαθερά ιονηιζμού ηης ΝΗ3 είναι Κb = 10-5, ρσθμιζηικό διάλσμα ποσ 
περιέτει ΝΗ3 0,2 Μ και NH4Cl 0,2 Μ έτει pH ίζο με: 
α. 2 β. 5 γ. 9 δ. 7 
 

(μονάδες 6) 

Β)Να χαπακτηπίσετε τιρ πποτάσειρ ωρ Σ ή Λ 
1. Σν ρξώκα ελόο πξσηνιπηηθνύ δείθηε εμαξηάηαη από ην pH ηνπ δηαιύκαηνο 

ζην νπνίν πξνζηίζεηαη. 

2. Όινη νη πξσηνιπηηθνί δείθηεο είλαη αζζελή νξγαληθά νμέα. 

3. Με ηνπο δείθηεο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα ην 

pH ελόο δηαιύκαηνο. 

4. Αλ αλακείμνπκε 2 L δηαιύκαηνο ΝaOH 0,1 Μ κε 1 L δηαιύκαηνο CH3COOH 0,1 

M πξνθύπηεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα. 

5. Ρπζκηζηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη ΝΗ3 0,1 Μ θαη NH4Cl 0,1 Μ, έρεη ην ίδην 

pH κε άιιν ξπζκηζηηθό δηάιπκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία θαη 

πεξηέρεη ΝΗ3 0,2 Μ θαη NH4Cl 0,2 Μ. 

6. Γίλεηαη όηη ε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ HF είλαη Κa = 10–4. Aλ ξπζκηζηηθό 

δηάιπκα πνπ πεξηέρεη ΗF θαη ΝaF έρεη pH = 4, ν ιόγνο cHF/cNaF είλαη ίζνο 

κε 1. 

7. Σν pH ησλ ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ κε άπεηξε αξαίσζε γίλεηαη κεδέλ. 

8. Κάζε πδαηηθό δηάιπκα ζην νπνίν έρνπκε επίδξαζε θνηλνύ ηόληνο, είλαη 

ξπζκηζηηθό. 

 

(κνλάδεο 8) 

Γ) 

i. Ση νλνκάδνπκε δείθηεο 

ii. Ση νλνκάδνπκε ξπζκηζηηθό δηάιπκα θ πσο παξαζθεπάεηαη? 

(κνλάδεο 6) 

 

 

Θέμα 2 
Α) Αλακηγλύνληαη 400 mL δηαιύκαηνο CH3COOH 0,25 Μ κε 600 mL δηαιύκαηνο 
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CH3COOK 0,3 M. 

α. Nα ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο πνπ πξνθύπηεη. 

β. Να βξείηε ην βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ CH3COOH ζην δηάιπκα πνπ 

πξνθύπηεη. 

γ. Αλ ζην ηειηθό δηάιπκα πξνζζέζνπκε 500 mL λεξνύ, λα βξείηε ην pH 

ηνπ λένπ δηαιύκαηνο θαη λα εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί αλ ζπλερηζηεί ε 

αξαίσζε. 

Γίλνληαη γηα ην CH3COOH: Κa = 1,8 · 10
-5

 θαη Kw = 10
-14

. 

(κνλάδεο 10) 

 

Β)ε έλα εξγαζηήξην δηαζέηνπκε δηάιπκα ΝΗ3 0,6 Μ θαη δηάιπκα 

ΝΗ4Cl 0,4 M. 

α. Mε πνηα αλαινγία πξέπεη λα αλακίμνπκε ηα δύν δηαιύκαηα γηα λα ζρε- 

καηηζηεί ξπζκηζηηθό δηάιπκα Γ κε pH = 9; 

β. Αλ ζε 500 mL ηνπ Γ πξνζζέζνπκε 0,02 g ΝaOH, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν 

όγθνο ηνπ, λα ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ζην pH ηνπ δηαιύκαηνο. 

Γίλνληαη: γηα ηελ ΝΗ3 Κb = 10
-5

, Kw = 10
-14

 θαη ΜrNaOH = 40. 

(κνλάδεο 10) 

 

Θέμα 3 
 Γηαιύζακε 6g CH3COOH ζε λεξό θαη παξαζθεπάζακε δηάιπκα Γ1 όγθνπ 

100mL. ην δηάιπκα απηό πξνζζέζακε κεξηθέο ζηαγόλεο ελόο 

πξσηνιπηηθνύ δείθηε ΗΒ κε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ίζε κε 10-5 γηα ηνλ νπνίν 

είλαη γλσζηό όηη: ε όμηλε κνξθή ηνπ δείθηε έρεη ρξώκα θίηξηλν θαη ε 

βαζηθή κνξθή θόθθηλν. 

α. Δμεηάζηε πνην ήηαλ ην ρξώκα πνπ απέθηεζε ην δηάιπκα Γ1. 

β. Πξνθεηκέλνπ λα κεηαβιεζεί ην ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ζε απηό αέξην HΒr ή ζηεξεό KOH; Αηηηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

γ. Τπνινγίζηε ηνλ ειάρηζην αξηζκό mol ηνπ HBr ή ηνπ KOH πνπ πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ζην δηάιπκα Γ1 γηα λα απνθηήζεη ζηαζεξό θόθθηλν ρξώκα. 

Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ: C:12, H:1, O:16 o 

log 2 = 0,3 θαη γηα ην CH3COOH, Κa= 1,6 · 10–5 

(Iζρύνπλ όιεο νη γλσζηέο πξνζεγγίζεηο). 

                                                                                                            (κνλάδεο 11) 

 

Β)Γίλεηαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα Υ πνπ πεξηέρεη NH3 θαη ΝΗ4Cl κε ίζεο ζπγθε- 

ληξώζεηο. ην δηάιπκα πξνζζέηνπκε ιίγεο ζηαγόλεο δείθηε ΗΓ ν νπνίνο έρεη 

ηώδεο ρξώκα ζε pH > 4 θαη ηηκή Κa = 10
-3

. Αλ ην άιιν ρξώκα ηνπ δείθηε είλαη 

ην θίηξηλν θαζνξίζηε: 

α. ε πνηα πεξηνρή pH επηθξαηεί ε όμηλε κνξθή ηνπ δείθηε θαη ηη ρξώκα έρεη. 

β. Σν ρξώκα πνπ ζα απνθηήζεη ην δηάιπκα Υ, αλ KbNH3 = 10–5. 

γ. Σν ιόγν ησλ ζπγθεληξώζεσλ [Γ–] / [ΗΓ] ζην Υ. 

(κνλάδεο 9) 
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Θέμα 4 
 Γηαζέηνπκε δύν δηαιύκαηα Γ1, Γ2. Σν Γ1 έρεη όγθν 10 L θαη ζπγθέληξσζε 0,1 Μ ζε 

ΝαΑ. Σν Γ2 έρεη όγθν 10 L, πεξηέρεη ΗΑ ζπγθέληξσζεο 0,1 Μ θαη έρεη pH = 3. 

α. Να βξεζεί ε Κa ηνπ ΗΑ θαη ην pH ηνπ Γ1. 

β. Θέινπκε κε αλάκημε ηνπ Γ1 θαη Γ2 λα πάξνπκε έλα λέν δηάιπκα κε pH = 6. 

Δπίζεο ζέινπκε από ηελ παξαπάλσ αλάκημε λα πάξνπκε ην κέγηζην δπ- 

λαηό όγθν δηαιύκαηνο. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ λένπ δηαιύκαηνο. 

γ. ην Γ2 πξνζζέηνπκε 10 g ΝaOH ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο ηνπ θαη πξν- 

θύπηεη δηάιπκα Γ3. Αλακηγλύνπκε ηα Γ1, Γ3 θαη ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα Γ4. 

Πνην είλαη ην pH ηνπ Γ4; 

Γίλνληαη: ζ = 25 νC, Κw = 10–14, ArNa =23, ArH = 1, ArO = 16, log6 = 0,78. 

Θέμα 5 
Α) Γηα ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ θαη Γ γλσξίδνπκε όηη: 

• Έρνπλ δηαδνρηθνύο αηνκηθνύο αξηζκνύο. 

• Σα Α, Β θαη Γ βξίζθνληαη ζηε 3ε πεξίνδν θαη ην Γ ζηε 4ε. 

α. Πνηνο είλαη ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θαη πνηα ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη; 

β. Πόζα κνλήξε ειεθηξόληα, πόζα δεύγε ειεθηξνλίσλ θαη πόζα ειεθηξόληα κε l = 0 έρεη ην θάζε 

ζηνηρείν ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε; 

γ. Πνην από ηα ζηνηρεία απηά είλαη ειεθηξαξλεηηθόηεξν θαη παξνπζηάδεη παξόκνηεο ρεκηθέο   

ηδηόηεηεο κε ην 8Ο; 

δ. Σν ηόλ ηνπ Β κε δνκή επγελνύο αεξίνπ ή ην ηόλ ηνπ Γ κε δνκή επγελνύο αεξίνπ έρεη  κεγαιύηεξν 

κέγεζνο; 

ε. Να γξάςεηε ηνπο ειεθηξνληαθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ: 

1. Σν Α κε ην  1Η  

2. Σν Β κε ην 1Η  

3. Σν Γ κε ην 8Ο 

(κνλάδεο 10) 

 

Β) Να γραθούν οι ηλεκηρονιακοί ηύποι ηων παρακάηω ενώζεων και ιόνηων: 

α. COCl2 β. NH4+ γ. Ca(NO3)2 δ. HCO3- 

(κνλάδεο 10) 

 
 


