
 

 

Διαγώνισμα 2ου κεφαλαίου 

Όνομα: 
Ημ/νια: 
 

Θέμα 1  
Α)Να επιλέξετε την ςωςτή απάντηςη. 
 
1. Ποιο από τα παρακάτω διαλφματα είναι ρυκμιςτικό: 
α. CH3COOH - HBr β. HF – NaF 
γ. NH3 - KOH δ. NH3 - RNH2 
 
2. ε υδατικό διάλυμα που περιζχει 0,5 mol CH3COOH, για να ςχθματιςτεί 
ρυκμιςτικό διάλυμα πρζπει να προςκζςουμε: 
α. 0,8 mol NaOH β. 0,3 mol KOH 
γ. 0,5 mol HCl δ. 1 mol HCl 
 
3. Aν θ ςτακερά ιοντιςμοφ τθσ ΝΗ3 είναι Κb= 10-5, ρυκμιςτικό διάλυμα που 
περιζχει ΝΗ3 0,2 Μ και NH4Cl 0,2 Μ ζχει pH ίςο με: 
α. 2 β. 5 γ. 9 δ. 7 
 

(μονάδεσ 9) 

Β)Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ ωσ Σ ή Λ 
1. Σο χρώμα ενόσ πρωτολυτικοφ δείκτθ εξαρτάται από το pH του διαλφματοσ 
ςτο οποίο προςτίκεται. 
2. Όλοι οι πρωτολυτικοί δείκτεσ είναι αςκενι οργανικά οξζα. 
3. Με τουσ δείκτεσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να υπολογίςουμε με ακρίβεια το 
pH ενόσ διαλφματοσ. 
4. Αν ςε ουδζτερο διάλυμα προςκζςουμε μερικζσ ςταγόνεσ ενόσ δείκτθ, το 
διάλυμα που προκφπτει είναι άχρωμο. 
5. Αν αναμείξουμε 2 L διαλφματοσ ΝaOH 0,1 Μ με 1 L διαλφματοσ CH3COOH 0,1 
M προκφπτει ρυκμιςτικό διάλυμα. 
6. Ρυκμιςτικό διάλυμα που περιζχει ΝΗ3 0,1 Μ και NH4Cl 0,1 Μ, ζχει το ίδιο 
pH με άλλο ρυκμιςτικό διάλυμα που βρίςκεται ςτθν ίδια κερμοκραςία και 
περιζχει ΝΗ3 0,2 Μ και NH4Cl 0,2 Μ. 
7. Δίνεται ότι θ ςτακερά ιοντιςμοφ του HF είναι Κa = 10–4. Aν ρυκμιςτικό 
διάλυμα που περιζχει ΗF και ΝaF ζχει pH = 4, ο λόγοσ cHF/cNaF είναι ίςοσ 
με 1. 
8. Σο pH των ρυκμιςτικών διαλυμάτων με άπειρθ αραίωςθ γίνεται μθδζν. 
9. Κάκε υδατικό διάλυμα ςτο οποίο ζχουμε επίδραςθ κοινοφ ιόντοσ, είναι 
ρυκμιςτικό. 
10. Σο pH ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ που περιζχει ςυηυγζσ ηεφγοσ αςκενοφσ οξζοσ 
και ςυηυγοφσ αςκενοφσ βάςθσ, μπορεί να υπολογιςτεί από τθ ςχζςθ: 
pH = pKa + log(cοξζοσ/cβάςθσ). 

(μονάδεσ 10) 
Γ) 



 

 

 
i. Σι ονομάηουμε ρυκμιςτικό διάλυμα κ πωσ παραςκευάηεται? 

(μονάδεσ 6) 
 
 

Θέμα 2 
Α) Αναμιγνφονται 400 mL διαλφματοσ CH3COOH 0,25 Μ με 600 mL διαλφματοσ 
CH3COOK 0,3 M. 
α. Nα υπολογίςετε το pH του διαλφματοσ που προκφπτει. 
β. Να βρείτε το βακμό ιοντιςμοφ του CH3COOH ςτο διάλυμα που 
προκφπτει. 
γ. Αν ςτο τελικό διάλυμα προςκζςουμε 500 mL νεροφ, να βρείτε το pH 
του νζου διαλφματοσ και να εξθγιςετε τι κα ςυμβεί αν ςυνεχιςτεί θ 
αραίωςθ. 
Δίνονται για το CH3COOH: Κa = 1,8 · 10-5 και Kw = 10-14. 

(μονάδεσ 15) 
 
Β)ε ζνα εργαςτιριο διακζτουμε διάλυμα ΝΗ3 0,6 Μ και διάλυμα 
ΝΗ4Cl 0,4 M. 
α. Mε ποια αναλογία πρζπει να αναμίξουμε τα δφο διαλφματα για να ςχθ- 
ματιςτεί ρυκμιςτικό διάλυμα Δ με pH = 9; 
β. Αν ςε 500 mL του Δ προςκζςουμε 2 g ΝaOH, χωρίσ να μεταβλθκεί ο 
όγκοσ του, να υπολογίςετε τθ *Η3Ο+ του διαλφματοσ. 
Δίνονται: για τθν ΝΗ3 Κb = 10-5, Kw = 10-14 και ΜrNaOH = 40. 

(μονάδεσ 10) 
 

Θέμα 3 
 Διαλφςαμε 6g CH3COOH ςε νερό και παραςκευάςαμε διάλυμα Δ1 όγκου 
100mL. το διάλυμα αυτό προςκζςαμε μερικζσ ςταγόνεσ ενόσ 
πρωτολυτικοφ δείκτθ ΗΒ με ςτακερά ιοντιςμοφ ίςθ με 10-5 για τον οποίο 
είναι γνωςτό ότι: θ όξινθ μορφι του δείκτθ ζχει χρώμα κίτρινο και θ 
βαςικι μορφι κόκκινο. 
α. Εξετάςτε ποιο ιταν το χρώμα που απζκτθςε το διάλυμα Δ1. 
β. Προκειμζνου να μεταβλθκεί το χρώμα του διαλφματοσ Δ1 πρζπει να 
προςκζςουμε ςε αυτό αζριο HΒr ι ςτερεό KOH; Αιτιολογιςτε τθν 
απάντθςι ςασ. 
γ. Τπολογίςτε τον ελάχιςτο αρικμό mol του HBr ι του KOH που πρζπει να 
προςκζςουμε ςτο διάλυμα Δ1 για να αποκτιςει ςτακερό κόκκινο χρώμα. 
Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ των ςτοιχείων: C:12, H:1, O:16 o 
log 2 = 0,3 και για το CH3COOH, Κa= 1,6 · 10–5 
(Iςχφουν όλεσ οι γνωςτζσπροςεγγίςεισ). 
                                                                                                            (μονάδεσ 15) 
 
Β) 
Πόςα molNaOH πρζπει να προςκζςουμε ςε 2 L διαλφματοσ NH4 Cl 0,1 Μ που ζχει pΗ = 5, 

για να πάρουμε ρυκμιςτικό διάλυμα που να ζχει pΗ = 9 ͖



 

 

(μονάδεσ 5) 
 

Θέμα 4 
 Διακζτουμε δφο διαλφματα Δ1, Δ2. Σο Δ1 ζχει όγκο 10 L και ςυγκζντρωςθ 0,1 Μ ςε 
ΝαΑ. Σο Δ2 ζχει όγκο 10 L, περιζχει ΗΑ ςυγκζντρωςθσ 0,1 Μ και ζχει pH = 3. 
α. Να βρεκεί θ Κa του ΗΑ και το pH του Δ1. 
β. Θζλουμε με ανάμιξθ του Δ1 και Δ2 να πάρουμε ζνα νζο διάλυμα με pH = 6. 
Επίςθσ κζλουμε από τθν παραπάνω ανάμιξθ να πάρουμε το μζγιςτο δυ- 
νατό όγκο διαλφματοσ. Να υπολογίςετε τον όγκο του νζου διαλφματοσ. 
γ. το Δ2 προςκζτουμε 10 g ΝaOH χωρίσ να μεταβλθκεί ο όγκοσ του και προ- 
κφπτει διάλυμα Δ3. Αναμιγνφουμε τα Δ1, Δ3 και ςχθματίηεται διάλυμα Δ4. 
Ποιο είναι το pH του Δ4; 
Δίνονται: κ = 25 οC, Κw = 10–14, ArNa=23, ArH = 1, ArO = 16, log6 = 0,78. 

 

(μονάδεσ 18) 
 

 

Θέμα 5 
Να  βρείτε τουσ  ς και π δεςμοφσ και να χαρακτθρίςετε τον υβριδιςμό των ατόμων του 

άνκρακα 

CH3COCH3 

CH3COOH 

1 βουτίνιο 

CH3CN 

CH2=C=CH2 

C2H4O 

(μονάδεσ 12) 
 


