
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
ΘΕΜΑ 1

ο
: 

Στις ερωτήσεις 1-4, βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1) Όταν µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση διαλύεται στο νερό:  

α. δηµιουργούνται ιόντα.         β. ιοντίζεται  

γ. προκύπτει διάλυµα µε ηλεκτρικό φορτίο    δ. διίσταται 
Μονάδες  3 

2) Στην αντίδραση ΝΗ3 + Η3Ο
+
 7 Η2Ο + ΝΗ4

+
, τα ιόντα Η3Ο

+
 και ΝΗ4

+
:  

α) είναι δέκτες πρωτονίων.   β) αποτελούν συζυγές σύστηµα οξέος- βάσεως. 

γ) συµπεριφέρονται ως οξέα.   δ)  αποτελούν συζυγές σύστηµα βάσης - οξέος. 
Μονάδες  3 

3) Σε διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ, προσθέτουµε µια ουσία Χ και το pΗ αυξάνεται. Η ουσία Χ 

µπορεί να είναι:  

 α) ΗΝΟ3.            β) ΝΗ4CΙ  

 γ) CH3CΟΟΝα          δ) ΝαCΙ 
Μονάδες  3 

4) 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  3 

5) 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 θερ-

µοκρασία. 

       ∆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  6 

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

ΝΗ4
+
+Η2Ο 7 .............. ..+.............. και δίνεται από τη σχέση Κα= .........................., ενώ η 

σταθερά ιοντισµού Κb της συζυγούς βάσης του ΝΗ4
+
 ορίζεται µε βάση τη χηµική ισορροπία 

............................…............. 7......………………............... και δίνεται από τη σχέση Κb= 

.............………..………..... Οι σταθερές ιοντισµού Κα και Κb συνδέονται µε τη σχέση 

........…………..........  
Μονάδες  7 

ΘΕΜΑ 2
ο
: 

1) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λαθεµένη την παρακάτω πρόταση, δίνοντας και σύντοµη 

δικαιολόγηση: 

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

χλώριο, τότε το pΗ του διαλύµατος θα µικρύνει». 
Μονάδες  6 

2) Σε ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ3-ΝΗ4CΙ προσθέτουµε λίγο ΗCΙ και το pΗ δεν µεταβάλλεται 

σηµαντικά. Γιατί συµβαίνει αυτό; Να δικαιολογηθεί αναλυτικά το φαινόµενο. 



Μονάδες  7 

3) Ένα πρωτολυτικός δείκτης είναι ένα ασθενές οξύ Η∆ µε kα=10
-8
. Όταν επικρατούν τα µόρια 

Η∆ το διάλυµα χρωµατίζεται µπλε, ενώ όταν επικρατούν τα ∆
-
 το διάλυµα γίνεται κίτρινο. 

i) Για τον δείκτη pkα= …….. και για να πάρει ένα διάλυµα που περιέχει τον δείκτη, µπλε 

χρώµα πρέπει το pΗ……… 

ii) Προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη σε τρία δοχεία Α,Β και Γ. Το Α περιέχει διά-

λυµα ΗCΙ 0,01Μ, το Β διάλυµα ΚΟΗ  0,01Μ, ενώ το Γ διάλυµα µια άγνωστη ουσία Χ 

και µε την προσθήκη του δείκτη το διάλυµα αποκτά πράσινο χρώµα. 

a) Το Α διάλυµα θα αποκτήσει …………..…….. χρώµα ενώ το Β …..………………. 

b) Η ουσία Χ που περιέχει το Γ δοχείο είναι:  

α) CH3CH2CΟΟΗ  0,1Μ,    β) CH3CΟΟΝα 0,1Μ 

γ) ΝΗ4CΙ  0,1Μ      δ) ΝαΟΗ  0,01Μ 
Μονάδες  2+(2+2)=6 

4) Σε ένα πείραµα ογκοµέτρησης στην προχοΐδα βάζουµε διάλυµα ΗCΙ 0,1Μ, ενώ στο δοχείο 

διάλυµα ΝαΟΗ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 100ml. 

i) Η ογκοµέτρηση αυτή για την εύρεση της συγκέντρωσης του διαλύµατος της βάσης 

ΝαΟΗ ονοµάζεται ………………………….., 

ii) Για να βρούµε τη στιγµή που θα κλείσουµε την στρόφιγγα της προχοΐδας πρέπει να ρί-

ξουµε στο διάλυµα του ΝαΟΗ ένα δείκτη. ∆ιαθέτουµε τους εξής δείκτες:  

  1)  Ιώδες του µεθυλίου µε pkα=1     (κίτρινο - ιώδες)  

2) Κυανό της βρωµοθυµόλης µε pkα=6,8   (κίτρινο - µπλε)  και  

3) Κίτρινο της αλιζαρίνης µε pkα=11    (κίτρινο - κόκκινο) 

Ποιον από τους τρεις δείκτες θα χρησιµοποιούσατε; 

iii) Ποιο το χρώµα του διαλύµατος πριν την έναρξη της προσθήκης του διαλύµατος ΗCl; 

iv) Το pΗ του τελικού διαλύµατος τη στιγµή της πλήρους εξουδετέρωσης είναι pΗ= …… 

και το χρώµα του διαλύµατος …………………… 

v) Να κάνετε το διάγραµµα της καµπύλης ογκοµέτρησης για την παραπάνω περίπτωση 

και να δείξετε στο διάγραµµα το ισοδύναµο σηµείο. 
Μονάδες  1+2+1+1+1=6 

ΘΕΜΑ 3
ο
: 

Ένα υδατικό διάλυµα Α όγκου 300mL περιέχει CH3CΟΟΝα συγκέντρωσης 0,1Μ, ενώ ένα διά-

λυµα Β υδροχλωρικού οξέος (ΗCΙ) µε pΗ=1 έχει όγκο 150mL. ∆ίνεται η σταθερά ιοντισµού 

του CH3CΟΟΗ  kα=10
-5
, ενώ οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων είναι 25°C, και Κw=10

-14
. 

i) Να βρεθεί το pΗ του διαλύµατος Α και η συγκέντρωση του διαλύµατος Β. 
Μονάδες  10+5=15 

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

Ποιο το pΗ του διαλύµατος Γ; 
Μονάδες  10 

ΘΕΜΑ 4: 

∆ιαθέτουµε διάλυµα (∆) ασθενούς οξέος ΗΑ 0,2Μ και διάλυµα (Γ)  ΝαΟΗ 0,2Μ. Αν για το ΗΑ 

δίνεται ότι pkα=5,2, να βρείτε το pΗ του διαλύµατος που προκύπτει όταν σε 100mL του διαλύ-

µατος ∆, προσθέσουµε:  

i) 50mL του διαλύµατος (Γ). 
Μονάδες  12 

ii) 100mL του διαλύµατος (Γ).  

Οι θερµοκρασίες όλων των διαλυµάτων είναι 25°C, και Κw=10
-14
. 

Μονάδες  13 

 
Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 

 


