
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ 

 

 

 

1) Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι οξέα και ποιες βάσεις κατά Β-L Να γραφούν οι χηµικές 

εξισώσεις των αντιδράσεών τους µε το νερό.  

α) Cl
-
,  β) CΝ

-
,   γ) ΝΗ4

+
, δ) Η2Ο,    ε) Ο

2-
,   στ) CH3ΝΗ2,   ζ) CH3CΟΟ

-
. 

2) Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, που δείχνουν τον αµφιπρωτικό χαρακτή-

ρα των παρακάτω ουσιών:  

 α) ΗS
-
, β) ΝΗ3, γ) CH3CΟΟΗ.  

Να χρησιµοποιήστε: i) τις αντιδράσεις µε Η3Ο
+
 και ΟΗ

-
  

      ii) τις αντιδράσεις αυτοϊοντισµού τους. 

3) Ποια σώµατα υπάρχουν σε ένα ποτήρι, που αρχικά είχε µόνο καθαρό νερό, αν µέσα σ’  αυτό 

διαλύσουµε:   

α) ΗCl. β) ΗF. γ) ΝaΟΗ. δ) ΝΗ3.   

ε) ΝαCl. στ) ΚCΝ. ζ) ΝΗ4Cl. η) CH3ΝΗ2.  

4) Ποια η συζυγής βάση των παρακάτω οξέων: ΗCl, HCOOH,  NH4
+,  Η3O

+
,  H2O,  HSO4

-
 . 

5) Να δείξετε τον βασικό χαρακτήρα των υδατικών διαλυµάτων των ουσιών ΝaΟΗ, Cα(ΟΗ)2, 

Κ2Ο, ΝΗ3. 

6) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.  

 

7) Μπορείτε να εξηγείστε γιατί το ΗS
-
 είναι αµφιπρωτικό σώµα; 

 

 

pΗ. ∆ιαλύµατα οξέων – βάσεων. 

8) Να αντιστοιχίσετε τα διαλύµατα της αριστερής στήλης, τα οποία έχουν την ίδια συγκέντρωση 

και την τιµή του pΗ, δεξιά στήλη. 

οξύ (1) + βάση (2) 1 βάση (1) + οξύ (2) 

ΗCl +  1  + Η3Ο
+ 

ΝΗ4
+ 

+ Η2Ο 1  +  

ΝΗ4
+ 

+ OH
- 

1  +  

HCl +  1  + CH3COOH 

 + CH3CΟΟΗ 1 HSO4
- 

+  

 + CΝ
- 

1 ΝΗ3 +  

 +  1 CΝ
- 

+ Η3Ο
+ 

ΗCΟΟΗ +  1  + CH3CΟΟΗ 

 



 

 

9) Να αντιστοιχίσετε τα διαλύµατα της µεσαίας στήλης µε τη συγκέντρωση των διαλυµάτων, 

αριστερή στήλη και την τιµή του pΗ, δεξιά στήλη. 

 

10) α) Να συµπληρωθούν τα κενά, που έχουν νόηµα, στον παρακάτω πίνακα, που αφορά πειρα-

µατικά δεδοµένα για τρία οξέα.  

 
β) Να διατάξεις τα παραπάνω οξέα κατά σειρά αυξανόµενης ισχύος. 

γ) Είναι ο βαθµός ιοντισµού κατάλληλο κριτήριο για την ισχύ ενός οξέος; 

11) Υδατικό διάλυµα ΗCΙ και υδατικό διάλυµα CH3CΟΟΗ έχουν την ίδια τιµή  pΗ, τον ίδιο όγκο 

και την ίδια θερµοκρασία.    

Εξηγήστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος 

i) Τα δύο διαλύµατα έχουν την ίδια συγκέντρωση. 

ii) Το διάλυµα ΗCΙ έχει µεγαλύτερη συγκέντρωση από το διάλυµα του CH3CΟΟΗ. 

iii) Αν προσθέσουµε την ίδια ποσότητα νερού στα δύο διαλύµατα, θα εµφανίζουν ίδια µετα-

βολή στην τιµή του  pΗ. 

12) Ποια από τις καµπύλες του σχήµατος παριστά τη µεταβολή του 

pΗ  όταν αραιώνουµε ένα υδατικό διάλυµα:  

 α) ΗCΙ    O    β) ΚΟΗ  O 

13) Να εξηγήσετε τα παρακάτω δεδοµένα: 

i) Το ΗΝΟ3 σε υδατικό διάλυµα είναι ισχυρότερο οξύ από το 

CH3CΟΟΗ. Αντίθετα σε διάλυµα υγρής αµµωνίας τα δύο 

οξέα παρουσιάζουν την ίδια ισχύ. 

ii) Το CH3CΟΟΗ, αν διαλυθεί σε Η2SΟ4 συµπεριφέρεται ως βάση κατά Β-L. 

14) Ποια από τα παρακάτω διαγράµµατα δείχνει τη µεταβολή του βαθµού ιοντισµού ενός ασθε-

νούς οξέος ΗΑ συναρτήσει της συγκέντρωσης του διαλύµατος; 

Οξύ Ονοµαστική 

συγκέντρωση (Μ) 

[Η3Ο
+
] (M) Βαθµός 

ιοντισµού (α) 

Σταθερά 

ιοντισµού (Κα) 

ΗΝΟ3 

ΗF 

CH3CΟΟΗ 

CH3CΟΟΗ 

0,1 

0,1 

0,1 

0,01 

0,1 

710-3 

110-3 

410-4 

  

 

Συγκέντρωση mοl/L ∆ιάλυµα pΗ 

0,005 ΝaΟΗ 2 

0,01 ΗCl 3 

0,1 Cα(ΟΗ)2 7 

0,1 CH3CΟΟΗ 11 

0,1 ΝΗ3 12 

  13 

 

A  B  Γ 

∆ιάλυµα pΗ  ∆ιάλυµα pΗ  ∆ιάλυµα pΗ 

HCl 

NaCl  

HF  

NaF  

1 

3 

7 

9 

 HCl 

NaCl 

NH3 

NH4Cl 

1 

4 

7 

11 

 NaBr 

NH4Br 

CH3COOH 

CH3COONH4 

4 

7 

10 

 



 

 

 

 

 

15) Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, γράφοντας σε κάθε  θέση . αν το µέγεθος αυξάνεται και 

/ αν το αντίστοιχο µέγεθος µειώνεται. 

 

16) Να  υπολογιστεί το pΗ για τα διαλύµατα:  

α. 10
-5
 Μ NαOH.  β. 10

-9
 Μ NαOH.  γ.  10

-7
 Μ NαOH.  δ.  10

-4
 Μ HCI.  

17) Να υπολογιστεί η w/v (κ.ο.) περιεκτικότητα διαλύµατος NαOH µε pΗ=12. 

18) ∆ίνεται διάλυµα ΚΟΗ 1,12% w/v και 5ml από το διάλυµα αυτό αραιώνεται µέχρι όγκο 1l. 

Ποιο το pΗ του τελικού διαλύµατος; 

19) Πόσα ml νερό πρέπει να προσθέσουµε σε 100ml διαλύµατος CH3COOH 0,1 Μ για να γίνει η  

[Η3Ο
+
]  του διαλύµατος 0,001 Μ.      Κα=1,8.10

-5
. 

20) ∆ίνονται 2  ασθενή οξέα ΗΑ και ΗΒ . Το ΗΑ έχει βαθµό ιοντισµού 0,1% σε διάλυµά του 1 Μ, 

ενώ το ΗΒ έχει βαθµό ιοντισµού 1% σε διάλυµά του 10
-4
Μ. Ποιο οξύ είναι πιο ισχυρό και για-

τί; 

 

Επίδραση κοινού ιόντος. 

21) Να υπολογιστεί η [ΟΗ-] διαλύµατος 0,3 Μ σε ΝΗ3 και 0,3Μ ΝΗ4CI. Κb=10
-5
. 

22) Να βρεθεί η  [Η3Ο+]  και ο βαθµός ιοντισµού του CH3COOH στα παρακάτω διαλύµατα:  

i) CH3COOH 0,1 Μ.   

ii) CH3COOH 0,0 Μ και HCl 0,1 Μ.  

iii) CH3COOH 0,1 Μ και CH3COOΚ 0,1 Μ.  Κα=1,8.10
-5
. 

23) ∆ιάλυµα όγκου 20ml περιέχει το οξύ ΗΑ και το αλάτι του ΚΑ συγκεντρώσεων 0,2Μ και 

0,8Μ αντίστοιχα. Αν  [Η3Ο+] =10
-10
 να υπολογιστεί η σταθερά ιοντισµού του ΗΑ καθώς και ο 

βαθµός ιοντισµού του. 

24) Ασθενές οξύ ΗΑ µε ΜΒ=58 έχει Κα=2o10-6. Σε διάλυµα του οξέος 0,5Μ και όγκου 800ml, 

προσθέτουµε στερεό αλάτι ΝαΑ [χωρίς αλλαγή του όγκου], µέχρι να αυξηθεί το pH κατά 2 

µονάδες. Να βρεθεί πόσα  γραµµάρια ΝαΑ προσθέσαµε. 

25) Υπολόγισε το pΗ διαλύµατος που προκύπτει από :  

i) 500ml ΗΝΟ3  0,5 Μ µε 500ml ΝαCN 0,5M.   

ii) 500ml HNO3 0,7M µε 500ml  NaCN 0,5 M.   

iii) 500 ml HNO3 0,1M, µε 500 ml NaCN 0,5M.   

iv) 500ml ΗCN 0,5 Μ µε 500ml ΝαOH 0,5M.   Για το HCN : Κα=4.10
-10
. 

Αραίωση 

διαλύµατος 

Συγκέντρωση 

(Μ) 
α [Η3Ο

+
] [ΟΗ

-
] n Η3Ο

+ 
kα ή kb pΗ pΟΗ 

ΗΝΟ3         

ΗF         

ΝaΟΗ         

ΝΗ3         

 



 

26) Ένα διάλυµα περιέχει 0,02mol/l ΝαΑ και 0,2mol/l ΝαΒ,   

Να υπολογιστούν: [ΗΑ], [ΗΒ], [ΟΗ-] και το pH του διαλύµατος.   

 ∆ίνονται οι σταθερές των οξέων ΗΑ και ΗΒ K1a=10
-6
 και k2a=10

-5
. 

27) Υδατικό διάλυµα 1 l στους 25°C περιέχει 0,1 mol οξέος ΗΑ και 0,1 mol  οξέος ΗΒ. Τα οξέα 

δε διίσταται πλήρως, το ΗΑ έχει Κα=0,2 και το pH του διαλύµατος είναι ίσο µε 1.   

i) Ποιες οι συγκεντρώσεις Α- και αδιάστατων µορίων ΗΑ.   

ii) Ποιες οι συγκεντρώσεις [Β-] και αδιάστατων µορίων ΗΒ.   

iii) ∆είξτε ότι το ΗΑ είναι ισχυρότερο από το ΗΒ.  
  Εξετάσεις 1989 

28) Έχουµε δύο διαλύµατα Α και Β. Το Α περιέχει ασθενές οξύ ΗΑ µε pΚα=5 συγκέντρωσης 

0,1Μ. Το Β περιέχει το οξύ ΗΑ µε συγκέντρωση 0,1Μ και το αλάτι ΝαΑ συγκέντρωσης 0,1Μ 

επίσης. Σε 100ml καθενός διαλύµατος, προσθέτουµε 10-3 mοl ΗCΙ. Να υπολογιστεί η µετα-

βολή στην τιµή του pΗ που θα προκληθεί σε κάθε διάλυµα. 

29) ∆ιάλυµα έχει όγκο 1L και περιέχει ΝαΑ 1Μ και ΗΑ 2Μ. Πόσα λίτρα αερίου HCI σε stp. πρέ-

πει να προσθέσουµε ώστε το pH να µεταβληθεί κατά 1 µονάδα;   

∆ίνεται η Κα=5.10
-9  για το οξύ ΗΑ. 

30) ∆ιαθέτουµε 100ml διάλυµα NH4Cl 0,2Μ το οποίο έχει pH=5. Στο παραπάνω διάλυµα προσθέ-

τουµε 0,56g ΚΟΗ, χωρίς αλλαγή του όγκου του διαλύµατος. Αν Κw=10
-14
, ποια η [Η3Ο

+
] στο 

τελικό διάλυµα; 

31) Να υπολογιστεί η [Η3Ο
+
] σε υδατικό διάλυµα που περιέχει:  

i) ΗF 0,1Μ και ΗCl 0,1Μ.  

ii) ΗF 0,1Μ και ΗCl 0,001Μ. Για το ΗF Κα=6
 
o10-4Μ. Προσέξτε τις προσεγγίσεις. 

32) Αναµιγνύουµε 100ml ενός διαλύµατος CH3CΟΟΗ το οποίο ιοντίζεται 1% µε 100ml διαλύµα-

τος ΗCΙΟ στο οποίο το οξύ ιοντίζεται κατά  0,02%. Να βρεθούν οι βαθµοί ιοντισµού των δύο 

οξέων στο διάλυµα που προκύπτει. Εξηγείστε θεωρητικά τη µεταβολή που παρατηρείται 

στους βαθµούς ιοντισµού των δύο οξέων. Για το CH3CΟΟΗ Κα =2o10
-5
, για το HCIO  

Κα=4o10
-8
. 

33) Για τα µονοπρωτικά οξέα ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ και Η∆ υπάρχουν τα ακόλουθα πειραµατικά αποτελέ-

σµατα. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, µπορούµε να διαπιστώσουµε ποια είναι ισχυρά και ποια 

ασθενή από τα οξέα αυτά; 

i) Υδατικό διάλυµα του άλατος ΝαΑ έχει pΗ=7 στους 25°C. 

ii) Υδατικό διάλυµα του ΗΒ έχει pΗ=3 και όγκο 10ml. Αν το διάλυµα αυτό αραιωθεί σε ό-

γκο 100ml, το αραιωµένο διάλυµα έχει pΗ=3,5. 

iii) Υδατικό διάλυµα του οξέος ΗΓ έχει pΗ=4. Αν προστεθεί σ’ αυτό ποσότητα από το άλας 

ΝαΓ, χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος, το διάλυµα που θα προκύψει έχει pΗ=4. 

iv) 50ml υδατικού διαλύµατος Η∆ συγκέντρωσης 1Μ απαιτούν για πλήρη εξουδετέρωσή 

τους 25ml υδατικού διαλύµατος ΚΟΗ συγκέντρωσης 2Μ. 

 

∆ιαλύµατα µετά από αντίδραση 

34) Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων, γράφοντάς τις και µε µοριακή και 

µε ιοντική µορφή. 



 

 
Σε ποια κατηγορία αντιδράσεων ανήκει κάθε µια από τις παραπάνω αντιδράσεις; 

35) Να υπολογιστεί το pH διαλύµατος που προκύπτει από την ανάµιξη 200ml ΝΗ3 0,28Μ και 

200ml HCl 0,18Μ. Κb=1,8.10
-5
. 

36) Αναµιγνύουµε 250ml διαλύµατος HCN 1 Μ µε 250ml διαλύµατος ΚΟΗ 0,8 Μ. Να υπολογι-

στεί το pH του διαλύµατος.   

 ∆ίνεται για το HCN Κα=4o10-10.  

37) Σε 300ml διαλύµατος ΝΗ3  1 Μ προσθέτουµε 200ml HCl 1M. Ποιο το pΗ του διαλύµατος 

που προκύπτει;  Για τη ΝΗ3 Κb =2.10
-5
. 

38) Ποιο το pΗ του διαλύµατος που θα προκύψει µε ανάµιξη:   

i) 200ml διαλύµατος NαOH  1Μ, µε 200ml διαλύµατος HCl 1Μ.   

ii) 200 ml  διαλύµατος NαOH  1Μ, µε 200 ml διαλύµατος CΗ3COOH 1M.   

iii) 200 ml  διαλύµατος NαOH  1Μ, µε 200 ml διαλύµατος HCN 1Μ. Σχολιάστε τα αποτελέ-

σµατα που προκύπτουν.   

 Για το HCN  :    Ka=4o10-10  και για το  CH3COOH: Ka=1,8o10
-5
 . 

39) Αναµιγνύουµε 40ml διαλύµατος HCN 1Μ µε 160ml διαλύµατος NαOH 1/4 Μ και το όλο διά-

λυµα το αραιώνουµε σε όγκο 1l. Ποιο είναι το pH του τελικού διαλύµατος;   

  Για το HCN: Κα=4.10
-10

.  

40) Σε 500ml διαλύµατος οξέος ΗΑ 0,2Μ προσθέτουµε 250ml διαλύµατος ΚΟΗ 0,4Μ και αραι-

ώνουµε µε νερό σε όγκο 1l. 

i) Ποιο το pΗ του διαλύµατος και ο βαθµός ιονισµού του ασθενούς ηλεκτρολύτη που προ-

κύπτει;  

ii) Πόσο νερό πρέπει να προσθέσουµε σε 10ml  του διαλύµατος αυτού, ώστε να έχουµε µετα-

βολή του pΗ κατά µία µονάδα. Πόσος θα γίνει τότε ο βαθµός ιονισµού;   

  Κα ΗΑ=10
-7
, Κw=10

-4
. 

41) ∆ιαθέτουµε 1l διαλύµατος ασθενούς µονοβασικού οξέος ΗΑ 0,1Μ και προσθέτουµε NαOH  

χωρίς µεταβολή του όγκου. Αν Κα=10
-5
:   

i) Πόσα mol NαOH πρέπει να προσθέσουµε, ώστε pH=13;   

ii) Αν προσθέσουµε 0,1mol NαOH, ποιο θα είναι το pH;   

iii) Πόσα mol NαOH πρέπει να προσθέσουµε, ώστε pH=5;  

42) Ένα διάλυµα περιέχει 0,1mol/l HCl και  0,1mol/l HCN.  

i) Ποιο το pH του διαλύµατος αυτού και ποιος ο βαθµός ιοντισµού του HCN.   

ii) Σε 1l του παραπάνω διαλύµατος των δύο οξέων προσθέτουµε 0,2mol ΚΟΗ και το διάλυ-

µα αραιώνεται µέχρι τελικό όγκο 10l. Ποιο το pH του αραιωµένου διαλύµατος;  

∆ίνεται για το HCN Κα=10
-10
.  

43) Σε διάλυµα ΝΗ3 προσθέτουµε:  

α) ΗCΙ παίρνοντας ένα διάλυµα Α.  

β) ΝaΟΗ, παίρνοντας ένα διάλυµα Β.  

 Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.  

i) Στο διάλυµα της αµµωνίας υπάρχουν αδιάστατα µόριά της και το pΗ>7.  

α) ΗΝΟ3 + ΚΟΗ   Y       β) CH3CΟΟΗ + ΝaΟΗ  Y      

γ)  ΝaΟΗ + ΝΗ4CΙ    Y      δ)   ΝΗ3 + ΗΒr   Y  

ε) ΗCΙ + ΗCΟΟΝα   Y      στ)   Ζn + ΗCΙ       Y  



 

ii) Το διάλυµα Α έχει pΗ<7 και περιέχει αδιάστατα µόρια αµµωνίας, µόνο αν τα mοl του 

ΗCΙ είναι λιγότερα από τα αντίστοιχα της αµµωνίας.  

iii) Το διάλυµα Β έχει µεγαλύτερο pΗ από το αρχικό διάλυµα της αµµωνίας.  

iv) Ο βαθµός ιοντισµού της αµµωνίας στο διάλυµα Β, είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο 

στο αρχικό διάλυµα.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

44) Αναµιγνύουµε 10ml διαλύµατος HCl 1Μ µε 50ml διαλύµατος άλατος ΝαΑ 0,4Μ και µε προ-

σθήκη νερού παίρνουµε διάλυµα όγκου 100ml.   

i) Ποιο το pH του;   

ii) Στο παραπάνω διάλυµα προσθέτω 0,08g στερεό ΝaΟΗ (χωρίς µεταβολή του όγκου του 

διαλύµατος). Ποια η τελική [Η3Ο
+
] στο διάλυµα που προκύπτει.  

  Για το ασθενές οξύ ΗΑ  Κα=10
-6
. 

45) Το Η2SΟ4 είναι ισχυρό οξύ στο πρώτο στάδιο ιοντισµού, ενώ στο δεύτερο ισχύει Κ2=0,01. 

i) Να κατατάξετε τις συγκεντρώσεις των σωµατιδίων: Η2SΟ4, ΗSΟ4
-
, SΟ4

=
, Η3Ο

+
 µε αυξα-

νόµενη τιµή συγκέντρωσης.  

ii) ∆ιάλυµα ΗCl και διάλυµα Η2SΟ4 έχουν την ίδια συγκέντρωση (Μ) και τον ίδιο όγκο. 

Ποιο από τα δύο διαλύµατα:   

a) έχει µικρότερο pΗ.   

b) απαιτεί µεγαλύτερη ποσότητα ΚΟΗ για πλήρη εξουδετέρωση;  

iii) Το διάλυµα του Η2SΟ4 εξουδετερώνεται πλήρως µε την απαιτούµενη ποσότητα ΝaΟΗ. Σε 

ποια περιοχή είναι το pΗ του διαλύµατος που προκύπτει; 

46) Ένα διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ  όγκου 300ml έχει συγκέντρωση 2Μ και  pΗ=3,2. Ποια η 

τιµή του pΗ, αν σ’ αυτό προσθέσουµε 0,2mοl ΝaΟΗ, χωρίς αλλαγή του όγκου;    

  ∆ίνονται Κα<10
-5
 και Κw=10

-14
. (Απαγορεύεται η χρήση υπολογιστή). 

47) ∆ιαθέτουµε 100ml διαλύµατος ασθενούς οξέος ΗΑ 0,3Μ (διάλυµα ∆1) τα οποία απαιτούν για 

πλήρη εξουδετέρωση 200ml διαλύµατος ΝaΟΗ (διάλυµα ∆2).   

 Αν για το οξύ ΗΑ pkα=5 και Κw=10
-14
:   

i) Ποιο το pΗ του διαλύµατος που προκύπτει;  

ii) Αν στο διάλυµα ∆1 ρίχναµε x ml του διαλύµατος ∆2, το pΗ γίνεται ίσο µε 5,3. Ποιο το x; 

iii) Αν στο διάλυµα ∆1 ρίχναµε y ml του διαλύµατος ∆2, το pΗ γίνεται ίσο µε 12. Τότε το y 

µπορεί να είναι:  

  α) 180ml,  β) 200ml,  γ) 220ml. 

48) ∆ιαθέτουµε 100ml διαλύµατος ΗΑ µε pΗ=3, το οποίο χωρίζουµε σε δύο ίσα µέρη Χ και Υ. 

i) Ποιο το pΗ του διαλύµατος Χ; 

ii) Προσθέτουµε στο διάλυµα Χ 0,2g ΝaΟΗ για να πετύχουµε πλήρη εξουδετέρωση. Ποια η 

συγκέντρωση του αρχικού διαλύµατος και ποιο το pΗ του διαλύµατος που προκύπτει µετά 

την προσθήκη του ΝaΟΗ. 

iii) Στο διάλυµα Υ προσθέτουµε 450ml νερό. Το pΗ του νέου διαλύµατος θα γίνει ίσο µε:  

   i)  2,5    ii)  3    iii) 3,5    iv)  4 

49) Έχουµε διάλυµα Α όγκου 200ml CH3CΟΟΝα συγκέντρωσης 0,2Μ το οποίο έχει pΗ=9. 

i) Να βρεθεί η σταθερά Κα του CH3CΟΟΗ. 

ii) Στο διάλυµα Α προσθέτουµε 0,02mοl ΗCl. Ποιο το pΗ του διαλύµατος που προκύπτει; 

iii) Αν στο διάλυµα Α ρίξουµε 0,04mοl ΗCl, ποια η τιµή του pΗ του διαλύµατος που προκύ-

πτει; 

  Με την προσθήκη του ΗCl δεν µεταβάλλεται ο όγκος του διαλύµατος. 



 

 

Ρυθµιστικά διαλύµατα 

50) ∆ίνεται διάλυµα CH3COONa 0,1Μ.   

i) Ποιο το pH του διαλύµατος και ο βαθµός ιοντισµού του CH3CΟΟ
-
.   

ii) Σε 1l του παραπάνω διαλύµατος διαβιβάζονται x mol αερίου HCl, χωρίς να µεταβληθεί ο 

όγκος του διαλύµατος, οπότε το pH γίνεται 5. Ποια η τιµή του  x;  

iii) Αν διπλασιάσουµε τον όγκο του παραπάνω διαλύµατος [της β' ερώτησης], ποιο το pH του 

νέου διαλύµατος;   Κα=10
-5
.  

51) Να βρείτε αν τα υδατικά διαλύµατα των παρακάτω ουσιών είναι όξινα, βασικά ή ουδέτερα: 

 
Ολυµπιάδα χηµείας 1984  

52) Για να παρασκευάσουµε ένα ρυθµιστικό διάλυµα προσθέτουµε σε 1l διαλύµατος ΝΗ3 1Μ, µια 

ποσότητα ΗCΙ, χωρίς να αλλάξει ο όγκος του διαλύµατος. Σε ποιες από τις παρακάτω περι-

πτώσεις δηµιουργούµε ρυθµιστικό διάλυµα, µε προσθήκη: 

 

53) Ρυθµιστικό διάλυµα Α έχει συγκέντρωση 1Μ σε CΗ3CΟΟΗ και 2Μ σε CΗ3CΟΟΝα. Ρυθµι-

στικό διάλυµα Β έχει συγκέντρωση 0,1Μ σε ΗCΟΟΗ και 2Μ σε ΗCΟΟΝα.  

i) Να υπολογιστεί το pH των διαλυµάτων Α και Β.  

ii) Στο καθένα απ' τα δύο ρυθµιστικά διαλύµατα προσθέτουµε 0,01mol ΝaΟΗ σε όγκο 1l Να 

υπολογιστεί η µεταβολή που παρουσιάζει το pH του κάθε διαλύµατος.  

iii) Ποιο από τα διαλύµατα Α και Β έχει µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα;   

 Για το  CΗ3CΟΟΗ Κα=2o10
-5
 και  για το  ΗCΟΟΗ Κα=2o10

-4
. 

54) ∆ίνονται Κw=10
-14
, για το οξύ ΗΑ 10

-4 
> Κα > 10

-6
 και για την βάση Β  10

-4 
> Κb >10

-6
. Να α-

ντιστοιχίσετε τα διαλύµατα της αριστερής στήλης µε την τιµή του pΗ που πιθανόν να παρου-

σιάζουν, της διπλανής στήλης. 

 

55) Υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ (διάλυµα ∆) έχει συγκέντρωση 1Μ. 

i) Να υπολογιστεί το pΗ του διαλύµατος και ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ στο διάλυµα αυτό. 

ii) Ρυθµίζουµε το pΗ του διαλύµατος ∆ στην τιµή 4, χωρίς να µεταβάλλουµε τον όγκο του 

διαλύµατος. Ποιος είναι ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ στο νέο διάλυµα;  

∆ίνεται για το ΗΑ: Κα=10
-5
, Κw=10

-14
. 

56) Σε 1L διαλύµατος ασθενούς οξέος ΗΑ 1Μ µε σταθερά Κα=10
-10
, προσθέτουµε 0,01mο; ΗCl. 

i)  Να υπολογιστεί η µεταβολή που θα παρουσιάσει η τιµή του pΗ του διαλύµατος. 

             ∆ιάλυµα pΗ            ∆ιάλυµα pΗ 

ΗΑ  1Μ 

ΗΑ  1Μ και ΝαΑ 0,1Μ 

ΗΑ  1Μ και ΝαΑ 1Μ 

ΗΑ  1Μ και ΝαΑ 1,8 Μ 

 

9.2 

5,5 

5,2 

4,2 

2,6 

Β 1Μ 

Β  1Μ  και ΗΒCl  0,1 Μ 

Β  1Μ  και ΗΒCl  1 Μ 

Β  1Μ  και ΗΒCl  2,1 Μ 

4,5 

8,3 

8,6 

9,6 

11,3 

 

α) 0,01 mοl ΗCl  β) 1 mοl ΗCl 

γ) 0,4 mοl ΗCl  δ) 1,2 mοl ΗCl 

 

i)  KCl,  iv) Η2Ο  στους 50°C, 

ii) NH4Cl, v) NH4Cl  1M-NH3 1M  ( Kβ =1,8 10
-5
), 

iii)  NaCN, vi) KCN 1M- HCN 1M (Ka=10
-10
), 

vii) CH3COONa 1M -CH3COOH 1M ( ka=1,8o10-5) 



 

ii) Σε 1l ρυθµιστικού διαλύµατος CH3CΟΟΗ 0,1Μ και CH3CΟΟΝα 0,2Μ, προσθέτουµε 

0,01mοl HCl. Να υπολογιστεί η µεταβολή που θα παρουσιάσει το pH του διαλύµατος. Με 

την προσθήκη του HCl δεν αλλάζει ο όγκος. Για το CH3CΟΟΗ Κα=2
.
10

-5
. 

 

 

 

∆είκτες - Ογκοµέτρηση  

57) ∆ίνεται η καµπύλη ογκοµέτρησης.  Ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήστε 

τις απαντήσεις σας. 

i) Η καµπύλη  αυτή είναι καµπύλη αλκαλιµετρίας. 

ii) Γίνεται ογκοµέτρηση διαλύµατος ισχυρής βάσεως, από 

διάλυµα ισχυρού οξέος. 

iii) Ο ασθενής ηλεκτρολύτης, το διάλυµα του οποίου τιτλο-

δοτείται, έχει pΚ=6. 

iv) Όταν  έχουµε προσθέσει 40ml από το πρότυπο διάλυµα, η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη 

που περιέχεται στο δοχείο είναι ίση µε 0,01Μ. 

v) Μετά από προσθήκη 60ml πρότυπου διαλύµατος, έχει προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα.  

vi) Για τον προσδιορισµό του ισοδύναµου σηµείου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα δεί-

κτη µε pΚα=8. 

vii) Το µπλε της βρωµοθυµόλης έχει pΚα=7,3 και χρωµατίζεται κίτρινο, όταν επικρατεί το συ-

ζυγές οξύ και µπλε όταν επικρατεί η συζυγής βάση του. Αν προσθέσουµε στην παραπάνω 

τιτλοδότηση το µπλε της βρωµοθυµόλης, τότε το χρώµα του διαλύµατος θα είναι: 

α. ......................... πριν αρχίσουµε την προσθήκη του πρότυπου διαλύµατος. 

β. ......................... όταν έχουµε προσθέσει 20ml πρότυπου διαλύµατος. 

γ. ......................... όταν έχουµε προσθέσει 40ml πρότυπου διαλύµατος. 

58) Ένας πρωτολυτικός δείκτης Η∆ έχει pkα=8, το οξύ απορροφά στο µπλε, ενώ η συζυγής του 

βάση στο κόκκινο. Προσθέτουµε λίγες σταγόνες δείκτη σε τρία δοχεία Α,Β και Γ τα οποία πε-

ριέχουν διαλύµατα ΗCl, ΝaΟΗ και ΚCl αντίστοιχα. Τι χρώµα θα αποκτήσει κάθε διάλυµα; 

59) Ο δείκτης βρωµοκρεζόλης έχει pkα=4,8 και παρουσιάζει κίτρινο χρώµα, όταν επικρατούν α-

διάστατα µόρια Η∆ και κίτρινο χρώµα όταν επικρατούν τα ιόντα ∆
-
. ∆ιαθέτουµε δύο διαλύµα-

τα Α και Β  όγκου 50mL. Το Α περιέχει διάλυµα οξέος ΗΑ 0,2Μ µε Κα=5L10
-6
 ενώ το Β διά-

λυµα ΝαΟΗ 0,1Μ. Προσθέτουµε και στα δύο διαλύµατα µικρή ποσότητα βρωµοκρεζόλης. 

i) Τι χρώµα αποκτούν τα διαλύµατα Α και Β; 

ii) Αν αναµείξουµε τα δύο διαλύµατα, τι χρώµα αποκτά το διάλυµα Γ που προκύπτει; 

60) Ένας δείκτης Η∆ έχει pkα=5, η όξινη µορφή του δείκτη απορροφά στο πράσινο, ενώ η συζυ-

γής του βάση στο ιώδες. ∆ιαθέτουµε 1l διαλύµατος ΗCΝ 1Μ  στο οποίο προσθέτουµε µια µι-

κρή ποσότητα του δείκτη και παίρνουµε διάλυµα (Α). 

i) Τι χρώµα θα αποκτήσει το διάλυµα (Α); 

ii) Αν στο διάλυµα (Α) προσθέσουµε 10
-3
mοl ΗCl, θα αλλάξει το χρώµα του διαλύµατος; Αν 

ναι τι χρώµα θα αποκτήσει; 

iii) Αν στο διάλυµα (Α) προσθέσουµε 0,1mοl ΝaΟΗ τι χρώµα θα αποκτήσει;  

∆ίνονται για το ΗCΝ pkα=9,4 και ότι η προσθήκη του ΗCΙ και του ΝaΟΗ δεν µεταβάλλει 

τον όγκο του διαλύµατος. 



 

pH 

  12   A B Γ 

                       ∆ 

  6                    Ε 

                   Ζ      Η 

 

    0     50     100  mL 

61) Ένας δείκτης είναι ασθενές οξύ µε Κα=10
-4.  Η∆   7  Η++∆- .  

Το χρώµα του δείκτη είναι κόκκινο, όταν η συγκέντρωση των αδιαστάτων µορίων είναι του-

λάχιστον δεκαπλάσια των ιόντων ∆- και µπλε, όταν συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο.   

i) Να βρεθούν οι τιµές του pΗ για τις µεταβολές του χρώµατος.   

ii) Ποια η ελάχιστη συγκέντρωση διαλύµατος βενζοϊκού οξέος (C6H5COOH, Ka=5.10-
5
), ώ-

στε όταν προσθέσουµε σταγόνες δείκτη [ αµελητέου όγκου], να έχει κόκκινο χρώµα και  

iii) Ποια η ελάχιστη µάζα ΝαΟΗ που πρέπει να προστεθεί σε 600ml διαλύµατος βενζοϊκού ο-

ξέος µε τη συγκέντρωση αυτή, ώστε το χρώµα του διαλύµατος να γίνει µπλε; 

62) ∆ίνονται τέσσερα διαλύµατα και στα διαγράµµατα φαίνονται οι καµπύλες ογκοµέτρησης τους. 

Ο όγκος των τεσσάρων διαλυµάτων είναι ίδιος, καθώς και η συγκέντρωση του πρότυπου δια-

λύµατος. Να αντιστοιχίσετε τα διαλύµατα µε τις αντίστοιχες καµπύλες ογκοµέτρησης. 

∆ίνεται ότι ΚαΗCΟΟΗ >Κα CH3CΟΟΗ και Κb ΝΗ3
 > Κb CH3ΝΗ2

 . 

 

63) Λαµβάνοντας πληροφορίες από την καµπύλη ογκοµέτρησης, να 

βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 

λανθασµένες. 

i) ∆είχνεται µια καµπύλη εξουδετέρωσης οξέος. 

ii) Το pΚ του ηλεκτρολύτη είναι η τεταγµένη του σηµείου Ε. 

iii) Το pΗ στα σηµεία Α, Β και Γ µπορεί να βρεθεί από την εξίσω-

ση Henderson-Hasselbalch. 

iv) Τα σηµεία ∆, Ε και Ζ βρίσκονται κοντά στο ισοδύναµο σηµείο. 

v) Στο σηµείο Η το πρότυπο διάλυµα µέσα στην προχοΐδα έχει τον µεγαλύτερο όγκο. 

64) Ογκοµετρούνται 25ml  διαλύµατος CH3CΟΟΗ 0,2Μ µε διάλυµα ΝaΟΗ 0,2Μ. Να υπολογιστεί 

το pΗ στις εξής περιπτώσεις: 

i) Πριν την προσθήκη του διαλύµατος ΝaΟΗ. 

ii) Μετά την προσθήκη 4mL διαλύµατος ΝaΟΗ. 

iii) Μετά την προσθήκη 12,5mL διαλύµατος ΝaΟΗ. 

iv) Μετά την προσθήκη 25mL διαλύµατος ΝaΟΗ. 

v) Μετά την προσθήκη 26mL διαλύµατος ΝaΟΗ. 

∆ίνεται ότι η Κα=1,7410
-5
 και pΚα=4,76. 

65) ∆ιαθέτουµε διάλυµα X το οποίο εξουδετερώνουµε χρησι-

µοποιώντας πρότυπο διάλυµα Y που περιέχει ένα ισχυρό 

ηλεκτρολύτη (οξύ ή βάση). Στο διάγραµµα φαίνεται η µε-

ταβολή του pΗ, όπως µετράται µε τη βοήθεια ενός πεχαµέ-

τρου, σε συνάρτηση µε τον όγκο του προστιθέµενου πρότυ-

που διαλύµατος Y.   

i) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή 

λαθεµένες. 

a) Το διάλυµα X περιέχει µια βάση. 

1) ∆ιάλυµα ΝΗ3 0,1Μ                          pΗ       
Β
                    pΗ 

2) ∆ιάλυµα CH3CΟΟΗ 0,1Μ                       Α                                   
Γ
 

3) ∆ιάλυµα ΗCΟΟΗ 0,1Μ                                                                         ∆ 

4)     ∆ιάλυµα CH3ΝΗ2                                                       V                                      V 



 

                 Ιώδες 

      Μπλε           ερυθρό 

     Κυανό            κίτρινο 

                πράσινο 

b) Το διάλυµα Y περιέχει ένα ισχυρό οξύ, όπως το ΗCl. 

c) Ο ηλεκτρολύτης που περιέχεται στο διάλυµα X είναι ισχυρός. 

d) Τη στιγµή που έχουµε προσθέσει 20mL από το διάλυµα Y έχει προκύψει ένα ρυθµι-

στικό διάλυµα. 

e) Για τον προσδιορισµό του ισοδύναµου σηµείου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα 

δείκτη Η∆ µε pkα=4,5. 

ii) Να βρεθεί η σταθερά k για τον ηλεκτρολύτη του διαλύµατος X. 

iii) Ποια η συγκέντρωση του διαλύµατος που έχει προκύψει µετά την προσθήκη 40mL του 

πρότυπου διαλύµατος; 

66) ∆ίνεται η καµπύλη ογκοµέτρησης. Ποιες από τις παρακάτω 

προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.  

i) Η καµπύλη αυτή είναι καµπύλη αλκαλιµετρίας.   

ii) Γίνεται ογκοµέτρηση διαλύµατος ασθενούς οξέος, από 

διάλυµα ισχυρής βάσης. 

iii) Ο ασθενής ηλεκτρολύτης, το διάλυµα του οποίου τιτ-

λοδοτείται, έχει pk=5. 

iv) Μετά από προσθήκη 60ml πρότυπου διαλύµατος, έχει 

προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα. 

v) Για τον προσδιορισµό του ισοδύναµου σηµείου, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα δεί-

κτη µε pkα=5. 

vi) Το πράσινο της βρωµοκρεζόλης έχει pkα=4,9 και χρωµατίζεται κίτρινο, όταν επικρατεί το 

συζυγές οξύ και µπλε όταν επικρατεί η συζυγής βάση του. Αν προσθέσουµε στην παραπά-

νω τιτλοδότηση το µπλε της βρωµοθυµόλης, τότε το χρώµα του διαλύµατος θα είναι: 

α. ......................... πριν αρχίσουµε την προσθήκη του πρότυπου διαλύµατος. 

β. ......................... όταν έχουµε προσθέσει 20ml πρότυπου διαλύµατος. 

γ. ......................... όταν έχουµε προσθέσει 40ml πρότυπου διαλύµατος.  

67) Σε 200ml διαλύµατος (Α) θ= 25°C, περιέχονται 0,002mοl ΗCl 

και 0,04mοl CH3CΟΟΗ. 

i) Αν το ΗCl ιοντίζεται πλήρως ενώ για το CH3CΟΟΗ είναι 

Κα=2
.
10
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 στους 25°C, να υπολογίσετε το pΗ του διαλύµατος 

και το βαθµό ιοντισµού α1 του CH3CΟΟΗ. 

ii) Να υπολογίσετε το  βαθµό ιοντισµού α2 του CH3CΟΟΗ σε 

ένα διάλυµά του (Β), θερµοκρασίας 25°C και συγκέντρωσης 

0,2Μ. Να δικαιολογήστε τη διαφορά στις τιµές των βαθµών 

ιοντισµού των δύο παραπάνω διαλυµάτων. 

iii) Ένας δείκτης Η∆ έχει pkα=1,9 και όταν επικρατεί η µορφή Η∆ παίρνει µπλε χρώµα, ενώ 

όταν επικρατεί η συζυγής του µορφή, το διάλυµα αποκτά κόκκινο χρώµα. Αν προσθέσου-

µε στα παραπάνω διαλύµατα (Α) και (Β), µικρές ποσότητες από τον δείκτη Η∆, τι χρώµα 

θα αποκτήσουν τα διαλύµατα; ∆ίνονται τα συµπληρωµατικά χρώµατα. 

68) Ένας δείκτης Η∆ έχει pkα=6,5 και όταν επικρατεί η µορφή Η∆ αποκτά κόκκινο χρώµα, ενώ 

όταν επικρατεί η συζυγής του βάση αποκτά µπλε χρώµα.  

i) Προσθέτουµε µια µικρή ποσότητα του δείκτη σε τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και ∆ που περιέ-

χουν διαλύµατα  κάποια από τα διαλύµατα CH3CΟΟΝα, ΗCl, ΝαΟΗ, ΝΗ4Cl, ΝαCl αντί-

στοιχα. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις και να συµπληρώσετε την τελευταία στήλη του πίνα-

κα. (Κάποιο διάλυµα δεν υπάρχει σε κανένα δοχείο). 



 

 
ii) Σε ένα άλλο δοχείο υπάρχει µια ουσία Χ και µε προσθήκη του δείκτη Η∆ έχει χρώµα κόκ-

κινο. Αν θέλουµε να αλλάξει το χρώµα, θα πρέπει να προσθέσουµε:  

  α) την ουσία Χ.                 β)  ΗCl,                γ)    ΚΟΗ.    

  δ)  νερό.                           ε)  CH3ΝΗ3
+
Cl

-
    στ)  ΚCl. 

 

 

 

∆ιάλυµα pΗ χρώµα διαλύµατος 

ΗCl 13  

ΝαΟΗ 5,3  

ΝΗ4Cl 7  

CH3CΟΟΝα 1  

NaCl   

 


