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Ασκ 1  
Α. Σε κάκεμία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ να ςθμειϊςετε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

1. Οι αςκενείσ θλεκτρολφτεσ : 

i. Είναι οπωςδιποτε μοριακζσ ενϊςεισ 

ii. Είναι οπωςδιποτε ιοντικζσ ενϊςεισ  

iii. Μπορεί να είναι είτε ιοντικζσ είτε μοριακζσ ενϊςεισ 

  

2. Αν ςε κακαρό νερό διαλυκεί ΝaOH , το γινόμενο *Η3Ο
++*ΟΗ-]: 

i. Θα αυξθκεί  

ii. Θα ελαττωκεί 

iii. Δεν κα μεταβλθκεί 

 

3. Ζνα υδατικό δ/μα είναι οπωςδιποτε ουδζτερο , όταν ιςχφει: 

i. *Η3Ο
++=*ΟΗ-] 

ii. pΗ=7 

iii. είτε το πρϊτο είτε το δεφτερο 

 

4. Αν ςε 500ml δ/τοσ ΝΗ3 1Μ προςκζςουμε 0,5 mol HCl κα προκφψει δ/μα με pΗ: 

i. 7 

ii. Μεγαλφτερο του 7 

iii. Μικρότερο του 7 

 

5. Υδατικό δ/μα ζχει pΗ =11 .Αν ςτο δ/μα προςτεκεί νερό , το pΗ: 

i. Θα αυξθκεί 
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ii. Θα ελαττωκεί 

iii. Δεν κα μεταβλθκεί 

(μονάδεσ 15) 

Β. Στισ προτάςεισ που ακολουκοφν να ςυμπλθρϊςετε τα κενά με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ : 

1) Το ΝaΟΗ είναι ιςχυρόσ θλεκτρολφτθσ , αφοφ θ διάςταςι του ςτο νερό είναι……………. 

2) Όταν ελαττϊνεται θ κερμοκραςία του δ/τοσ ενόσ αςκενοφσ θλεκτρολφτθ, ο βακμόσ 

ιοντιςμοφ του θλεκτρολφτθ ……………….. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο ιοντιςμόσ του 

θλεκτρολφτθ είναι ……………………. αντίδραςθ. 

3) Το αμμϊνιο αποτελεί το ………………….. οξφ τθσ αμμωνίασ . 

(μονάδεσ 10) 

Ασκ.2 

Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμία από τισ προτάςεισ που ακολουκοφν ωσ ςωςτι ι λάκοσ και να 

τισ αιτιολογιςετε. 

1.  Όλοι οι ιςχυροί θλεκτρολφτεσ είναι ιοντικζσ ενϊςεισ. 

2 .Όςο μεγαλφτερο είναι το pΗ ενόσ δ/τοσ τόςο μεγαλφτερθ είναι θ *ΟΗ-]. 

3. Η ςυηυγισ βάςθ κάκε αςκενοφσ οξζοσ είναι ζνα ανιόν.  

4. Η αντίδραςθ : ΗΝΟ3 + Η2
 Ο  ΝΟ3 

- +   Η3Ο
+    είναι πλιρωσ μετατοπιςμζνθ προσ τα δεξιά. 

5. Διάλυμα ΗΝΟ3 ζχει ςυγκζντρωςθ 10-8 Μ, άρα ζχει ρΗ 8. 

        (μονάδεσ 10) 

Β. Πζντε δοχεία περιζχουν τα εξισ υδατικά δ/τα: 

a) δ/μα ΗCl 

b) δ/μα ΝΗ3 

c) δ/μα ΝΗ4Cl 

d) δ/μα ΚΟΗ 

e) δ/μα ΚCl  

f) δ/μα Η2 SO4 

Τα δ/τα ζχουν όλα τθν ίδια ςυγκζντρωςθ και κερμοκραςία 250C. Να κατατάξετε τα πζντε 

δ/τα δ/τα από αυτό με το μικρότερο pΗ προσ αυτό με το μεγαλφτερο pΗ. Να 

δικαιολογιςετε τθν κατάταξθ.   

        (μονάδεσ 10) 
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Ασκ.3 

Α. Δ/μα αμμωνίασ αραιϊνεται με τθν προςκικθ νεροφ. Για κακζνα από τα επόμενα ζξι 

μεγζκθ να πείτε αν κα αυξθκεί , κα ελαττωκεί ι δεν κα  μεταβλθκεί: 

i. Η ςυγκζντρωςθ του δ/τοσ 

ii. Ο βακμόσ ιοντιςμοφ τθσ αμμωνίασ 

iii. Η *ΝΗ4
+] 

iv. Η *Η3Ο
+] 

v. Η ςτακερά ιοντιςμοφ τθσ αμμωνίασ 

vi. Το pΗ του δ/τοσ 

(μονάδεσ 12) 

 

 

 

Β. Η ςτακερά ιοντιςμοφ του νεροφ ζχει τιμι 10-14   ςτουσ  250C  και 10-13 ςτουσ 60 0C . Με 

βάςθ αυτά  τα δεδομζνα να απαντιςετε ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. 

i. Ο ιοντιςμόσ του νεροφ είναι ενδόκερμο ι εξϊκερμο φαινόμενο? Να 

δικαιολογιςετε. 

ii. Πόςο είναι το pΗ ενόσ ουδζτερου δ/τοσ ςτουσ 60 0C. 

iii. Πόςο είναι το pΗ ενόσ δ/τοσ κερμοκραςίασ  600C ,ςτο οποίο ιςχφει *ΟΗ-+=10*Η3Ο
+]? 

iv. Αν ζνα διάλυμα ζχει  pH = 7, ςτθν ίδια κερμοκραςία ,κα είναι όξινο, βαςικό ι 

ουδζτερο;  

(μονάδεσ 13) 

 

 

Ασκ. 4 

Α) Διακζτουμε υδατικό δ/μα Χ , το οποίο περιζχει 3 γρ αικανικοφ οξζοσ (CH 3COOH ) ανά 

λίτρο.  H ςτακερά ιοντιςμοφ του αικανικοφ οξζοσ είναι 2*10-5 και θ μοριακι ςχετικι μάηα 

του είναι 60. 

a) Πόςο είναι το pΗ του Χ 

b) Ποιοσ ο βακμόσ ιοντιςμοφ του 

c) Αν αναμίξω 2 λίτρα από το παραπάνω δ/μα με 200ml δ/τοσ  CH 3COOH με C=0,1 M 

ποια θ νζα ςυγκζντρωςθ Η3Ο
+  του δ/τοσ. 
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d) Πόςα λίτρα νερό πρζπει να προςκζςω ςε 2 λίτρα   του αρχικοφ δ/τοσ ϊςτε να 

μεταβλθκεί το pΗ κατά μια μονάδα. 

(μονάδεσ 20) 

Β)Για τα  μονοπρωτικά οξζα ΗΑ, ΗΒ και ΗΓ υπάρχουν τα εξισ δεδομζνα ςε κερμοκραςία 

250C . Το υδατικό δ/μα ΗΑ (Δ1)  ζχει ςυγκζντρωςθ 0,1 Μ ζχει pΗ =3 . Σϋζνα  υδατικό δ/μα 

άλατοσ ΝaB (Δ2) ςυγκζντρωςθ 1Μ ιςχφει ότι *ΟΗ-] =106*Η3Ο+. Υδατικό δ/μα ΗΓ (Δ3) όγκου 50 

ml  ζχει pH =2 . Αν αραιωκεί με νερό το δ/μα Δ3 ςε τελικό όγκο 500ml , το αραιωμζνο δ/μα 

ζχει pH =3. Nα ςυγκρίνετε τθν ιςχφ των οξζων ΗΑ, ΗΒ και ΗΓ. Και να βρεκεί το pH ςτο δ/μα 

του άλατοσ ΝaΓ.  

        (μονάδεσ 10) 

Καλή επιτυχία! 


