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1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Θέµα 1ο
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις.
1. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος–βάσης, κατά Brönsted– Lowry;
α. HCN/CN−.

β. H3O+/OH−.

γ. H2CO3/CO3-2

δ. NH4+/NH2-

2. Σε ένα διάλυµα HCl µε pH=2 προσθέτουµε νερό. Το pH του διαλύµατος που προκύπτει
µπορεί να είναι:
α) 1

β) 3

γ) 7

δ) 1,5

3. Η σταθερά ιοντισµού Κa του ασθενούς οξέος ΗF σε αραιό υδατικό διάλυµα αυξάνει µε:
a) αύξηση της θερµοκρασίας.

b) µείωση της θερµοκρασίας.

c) προσθήκη ΝaF.

d) προσθήκη HCl.

4. Ποιο από τα παρακάτω διαλύµατα στην ίδια θερµοκρασία έχει τη µεγαλύτερη τιµή pH.
a) NaCl

c) NH4Cl

b) CH3COONa

d) CH3CH2COOH

5. Με δεδοµένο ότι η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν µεταβάλλει τον όγκο του διαλύµατος,
ο βαθµός ιοντισµού του ασθενούς οξέος HF σε σταθερή θερµοκρασία αυξάνεται µε
προσθήκη:
a) αερίου HCl
c) νερού

b) στερεού NaCl
d) στερεού NaF.

B. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
Συζυγές οξύ

NH4+

CH3COOH

Συζυγής βάση
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Θέµα 2

A. ∆ιαθέτουµε έξι υδατικά διαλύµατα στην ίδια θερµοκρασία 25οC. Να κάνετε την
αντιστοίχηση.
Στήλη Α

Στήλη Β

a) CH3COOH

i) pH<7

b) NH3

ii) pH=7

c) CH3COONa

iii) pH>7

d) CaCl2
e) Ca(OH)2
f) NH4Cl
Β. To pH ενός διαλύµατος ΝΗ3 είναι 11. Ποια είναι η w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος της
ΝΗ3 και ποιος ο βαθµός ιοντισµού της ΝΗ3
∆ίνεται: KbNH3=10-5 και Kw=10-14
Γ. Σε ένα διάλυµα ασθενούς οξέος ισχύει [H3O+]=108[OH-], στους 25οC. Ποιο είναι το pH του
διαλύµατος;
a) 4

c) 9

b) 11

d) 3

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
Θέµα 3ο
0,3g κορεσµένου µονοκαρβονικού οξέος Α (RCOOH) διαλύεται στο νερό, οπότε προκύπτει
διάλυµα όγκου 100ml µε pH=3(∆1).
a. Ποιος είναι ο βαθµός ιοντισµού του Α στο διάλυµα ;
b. Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος του οξέος Α (∆ίνεται R=CvH2v+1);
c. Υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΒ 0,8M έχει βαθµό ιοντισµού α=0,01. Ποιο από τα
δυο οξέα είναι ισχυρότερο;
d. Πόσα ml Η2Ο πρέπει να προσθέσουµε στο διάλυµα ∆1 ώστε να µεταβληθεί το pH του
διαλύµατος κατά µια µονάδα;
Όλα τα διαλύµατα έχουν την ίδια θερµοκρασία 25οC. ∆ίνεται: για το Α: Ka=2٠10-5
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Θέµα 4

∆ίνονται πέντε διαλύµατα της ίδιας συγκέντρωσης 0,1Μ. Να αντιστοιχίσετε τα διαλύµατα της
στήλης Α µε τις τιµές pH της στήλης Β. ∆ίνονται KbNH3=10-5, Kw=10-14.
Στήλη Α

Στήλη Β

HCl

5

NaA(∆1)

1

NaCl

11

NH3

7

NH4Cl

10

a) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β.
b) Να υπολογίσετε την τιµή της Κa του ασθενούς οξέος ΗΑ.
c) Να υπολογίσετε την αναλογία όγκων µε την οποία πρέπει να αναµείξουµε το διάλυµα
ΝaΑ(∆1) µε ένα άλλο διάλυµα ΝaA (∆2) µε pH=9, έτσι ώστε να προκύψει ∆3 µε pH=9,5.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
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