
 

1) Στην αντίδραση:  

 CH3CΗ2Ο
-
 + Η2Ο 1 CH3CΗ2ΟΗ + ΟΗ

-
 ,   

  τα ιόντα CH3CΗ2Ο
-
 και ΟΗ

-
 :  

i) συµπεριφέρονται ως οξέα,  

ii) αποτελούν συζυγές σύστηµα βάσης - οξέος. 

iii) αποτελούν συζυγές σύστηµα οξέος- βάσεως.  

iv) είναι δέκτες πρωτονίων. 
Μονάδες  5 

2) Η τιµή της σταθεράς ιοντισµού µιας βάσης εξαρτάται:  

α. Από τη φύση της βάσης.      β. από τη θερµοκρασία  

γ. από το είδος του διαλύτη          δ. από όλα αυτά.  
Μονάδες  5 

3) Ένα διάλυµα (∆) ΝΗ4CΙ έχει pΗ=4. 

i) Με προσθήκη στο διάλυµα (∆) µιας ποσότητας νερού, το pΗ γίνεται:  

  α) 3,7    β) 4    γ) 4,3    δ) 10. 

ii) Με προσθήκη στο διάλυµα (∆) µιας µικρής ποσότητας ισχυρού οξέος ΗCΙ, το 

pΗ θα γίνει:  

  α) 3    β) 4    γ) 5    δ) 11. 

iii) Με προσθήκη στο διάλυµα (∆) µιας µικρής ποσότητας ΝαΟΗ, το pΗ θα γίνει:  

  α) 3    β) 4    γ) 5    δ) 1. 
Μονάδες  3x3=9 

4) Να αντιστοιχήσετε κάθε υδατικό διάλυµα της αριστερής στήλης µε την τιµή του 

pΗ, της δεξιάς στήλης. ∆ίνεται ότι όλα τα διαλύµατα έχουν την ίδια συγκέντρωση 

και την ίδια θερµοκρασία. 

 

       ∆ιάλυµα pΗ 

1. ΝαΟΗ 

2. ΗCΙ 

3. CH3CΟΟΝα 

4. ΚΒr 

5. ΝΗ4CΙ 

6. CΗ3CΟΟΝΗ4 

α.    2 

β.    5 

γ.    7 

δ.    9 

ε.  12 

Μονάδες  12 

5) Η σταθερά ιοντισµού Κα του ΝΗ4
+
 ορίζεται µε βάση την ισορροπία:   

ΝΗ4
+
+Η2Ο 1 .............. ..+.............. και δίνεται από τη σχέση Κα= .........................., 

ενώ η σταθερά ιοντισµού Κb της συζυγούς βάσης του ΝΗ4
+
 ορίζεται µε βάση τη χη-

µική ισορροπία ............................….............1......………………............... και δίνε-
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ται από τη σχέση Κb= .............………..………..... Οι σταθερές ιοντισµού Κα και Κb 

συνδέονται µε τη σχέση ........…………..........  

Μονάδες  9 

6) Ποια σώµατα (µόρια ή ιόντα) υπάρχουν σε ένα ποτήρι, που αρχικά είχε µόνο καθα-

ρό νερό, αν µέσα σ’  αυτό διαλύσουµε:   

α) Το ασθενές οξύ  ΗF.   

β) Το αλάτι ΗCΟΟΝα. 
Μονάδες  5+5=10 

7) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λαθεµένη την παρακάτω πρόταση, δίνοντας και σύ-

ντοµη δικαιολόγηση: 

 «Αν σε διάλυµα ασθενούς βάσης Β προσθέσουµε µικρή ποσότητα άλατος της 

βάσης µε χλώριο, τότε το pΗ του διαλύµατος θα µικρύνει.» 
Μονάδες  10 

8) Ένα υδατικό διάλυµα Α όγκου 300mλ περιέχει CH3CΟΟΝα συγκέντρωσης 0,1Μ, 

ενώ ένα διάλυµα Β υδροχλωρικού οξέος (ΗCΙ) µε pΗ=1 έχει όγκο 150ml. ∆ίνεται η 

σταθερά ιοντισµού του CH3CΟΟΗ kα=10
-5
, ενώ οι θερµοκρασίες όλων των διαλυ-

µάτων είναι 25°C και kw=10
-14

. 

i) Να βρεθεί το pΗ του διαλύµατος Α και η συγκέντρωση του διαλύµατος Β. 

ii) Αν αναµείξουµε τα δύο διαλύµατα Α και Β, παίρνουµε ένα νέο διάλυµα Γ.   

Ποιο το pΗ του διαλύµατος Γ; 

iii) Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις όλων των σωµατιδίων που βρίσκονται στο 

διάλυµα Γ. 
Μονάδες  10+20+10=40 

 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 

 


