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ο
 Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Τάξη: ΓΘΕΤ Τest ΧΗΜΕΙΑΣ   Α 

 

Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς      22/1/ /2002       

 

Καλή επιτυχία 

∆. Μάργαρης 

1)  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. 

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

µα πρέπει το pΗ……… 

β) Προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη σε τρία δοχεία Α,Β και Γ. Το Α περιέχει διάλυµα 

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. 

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

ii) 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 3+(3+2)=8 

 

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

λυµα ΝαΟΗ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 100mλ. 

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

ονοµάζεται ………………………….., 

β) Για να βρούµε τη στιγµή που θα κλείσουµε την στρόφιγγα της προχοΐδας πρέπει να ρίξουµε 

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; …………………………. 

γ) Τι ονοµάζουµε τελικό σηµείο;  

 

 

 

 

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

και το χρώµα του διαλύµατος …………………… 

ε) Να κάνετε το διάγραµµα της καµπύλης ογκοµέτρησης για την παραπάνω περίπτωση και να 

δείξετε στο διάγραµµα το ισοδύναµο σηµείο. 
    Μονάδες 1+2+3+3+3=12 
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 Ε.Λ.. ΠΕΙΡΑΙΑ  

Τάξη: ΓΘΕΤ Test ΧΗΜΕΙΑΣ   Β 

 

Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς       22/1/2002       

 

Καλή επιτυχία 

∆. Μάργαρης 

1) Ένα πρωτολυτικός δείκτης είναι ένα ασθενές οξύ Η∆ µε kα=10
-6
. Όταν επικρατούν τα µόρια Η∆ 

το διάλυµα χρωµατίζεται ιώδες, ενώ όταν επικρατούν τα ∆
-
 το διάλυµα γίνεται πράσινο. 

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

χρώµα πρέπει:  pΗ……… 

β) Προσθέτουµε λίγες σταγόνες του δείκτη σε τρία δοχεία Α,Β και Γ. Το Α περιέχει διάλυµα 

ΗΝΟ3 0,01Μ, το Β διάλυµα ΝαΟΗ  0,01Μ, ενώ το Γ διάλυµα µια άγνωστη ουσία Χ και µε 

την προσθήκη του δείκτη το διάλυµα αποκτά µπλε χρώµα. 

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

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

α) Η2SΟ4  0,1Μ,      β) CH3CΟΟΝα 0,1Μ 

γ) ΝΗ4CΙ  0,1Μ      δ) ΝαΟΗ  0,01Μ 
    Μονάδες 3+(3+2)=8 

 

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

διάλυµα ΗCΙ άγνωστης συγκέντρωσης και όγκου 100ml. 

α) Η ογκοµέτρηση αυτή για την εύρεση της συγκέντρωσης του διαλύµατος του οξέος ΗCΙ ο-

νοµάζεται ………………………….., 

β) Για να βρούµε τη στιγµή που θα κλείσουµε την στρόφιγγα της προχοΐδας πρέπει να ρίξουµε 

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

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

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

  3) Κυανό της βρωµοθυµόλης µε pkα=6,8   (κίτρινο – µπλε) 

Ποιον από τους τρεις δείκτες θα χρησιµοποιούσατε; …………………………. 

γ) Τι ονοµάζουµε ισοδύναµο σηµείο;  

 

 

 

 

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

και το χρώµα του διαλύµατος …………………… 

ε) Να κάνετε το διάγραµµα της καµπύλης ογκοµέτρησης για την παραπάνω περίπτωση και να 

δείξετε στο διάγραµµα το ισοδύναµο σηµείο. 
    Μονάδες 1+2+3+3+3=12 

 


