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ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΥΖΜΔΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ: ΟΞΔΟΒΑΗΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ 

 

 

ΘΔΜΑ A 

ηηο εξωηήζεηο 1-5, λα κεηαθέξεηε ζην γξαπηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ηνπ ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζωζηή απάληεζε.  

1. Πνην από ηα επόκελα πδαηηθά δηαιύκαηα απαηηεί πεξηζζόηεξα mol NaOH γηα πιήξε 

εμνπδεηέξωζε; 

α.   100 mL δηαιύκαηνο HCl κε pH = 3. 

β.   100 mL δηαιύκαηνο ΖΝΟ3 κε pH = 2. 

γ.   100 mL δηαιύκαηνο HCOOH κε pH = 2. 

δ.   100 mL δηαιύκαηνο HCl κε pH = 5. 

Μονάδες 5 

2. Πνην από ηα επόκελα ζωκαηίδηα έρεη κεγαιύηεξε ζπγθέληξωζε ζε πδαηηθό δηάιπκα H2SO4 

0,1 M; 

α.   H2SO4                                 β.   H3O
+
       

γ.   

4HSO                                  δ.   2

4SO  

Μονάδες 5 

3. ε πδαηηθό δηάιπκα ΝΖ3 πξνζζέηνπκε ζηεξεό NH4Cl. Πνην από ηα παξαθάηω κεγέζε 

απμάλεηαη; 

α.  Σν pH ηνπ δηαιύκαηνο. 

β.  Ο βαζκόο ηνληηζκνύ ηεο ΝΖ3. 

γ.  Ζ ζπγθέληξωζε ηωλ ηόληωλ ΟΖ‾. 

δ.  Ζ ζπγθέληξωζε ηωλ ηόληωλ Ζ3Ο
+
. 

Μονάδες 5 

4. Πνην από ηα επόκελα κόξηα ή ηόληα είλαη ηζρπξή βάζε ζην λεξό θαηά Bronsted-Lowry; 

α.  Br   

β.  CH3CH2    

γ.  CH3NH2 

δ.  CO3
2-

 

 

Μονάδες 5 

5. Πνην από ηα επόκελα πδαηηθά δηαιύκαηα είλαη όμηλν;  

α.  Γηάιπκα  HCOOK                      β.  Γηάιπκα NaClO4 

γ.  Γηάιπκα (CH3)3NHCl                 δ.  Γηάιπκα Ca(ClO)2 

Μονάδες 5 



2 
 

ΘΔΜΑ B 

B1. Να απνδείμεηε ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ Ka ηνπ νμένο ΖΑ θαη ηελ Kb ηεο ζπδπγνύο ηνπ 

βάζεο Α‾. 

Μονάδες 6 

 

Β2. Τδαηηθό δηάιπκα HCl 10
–7

 M έρεη ζεξκνθξαζία 25 
o
C. Ζ ζπγθέληξωζε ηωλ ηόληωλ Ζ3Ο

+
 

ζην πδαηηθό δηάιπκα είλαη: 

α.   10
–7

 Μ                     β.   1,6 10
–7

 Μ      

γ.   2 10
–7

 Μ                   δ.   10
–6

 Μ 

Αιηιολογείζηε πιήξωο ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 10 

 

B3. Να εξηγήζεηε γηαηί έλα πδαηηθό δηάιπκα NaHSO4 έρεη όμηλν ραξαθηήξα. 

Μονάδες 3 

B4. Πνηα κεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ην pH ηνπ δηαιύκαηνο απηνύ, αλ πξνζζέζνπκε: 

   α.   αέξην HCl; 

   β.   ζηεξεό Na2SO4; 

   γ.   ζηεξεό NaHSO4; 

Με ηελ πξνζζήθε ηωλ αέξηωλ νπζηώλ δελ κεηαβάιιεηαη ν όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο. 

 Μονάδες 6 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Να εμεηάζεηε πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θακπύιε 

εμνπδεηέξωζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ζωζηέο. 
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1. είλαη θακπύιε αιθαιηκεηξίαο 

2. ην pH ζηα ζεκεία Α θαη Β βξίζθεηαη από ηελ εμίζωζε Henderson - Hasselbalch 

3. ηα ζεκεία Γ, Δ θαη Ε βξίζθνληαη θνληά ζην ηζνδύλακν ζεκείν 

4. ζηα ζεκεία Ζ θαη Θ ην δηάιπκα ραξαθηεξίδεηαη ωο ξπζκηζηηθό δηάιπκα. 

5. ζηα ζεκεία Ζ θαη Θ ην πξόηππν δηάιπκα ζηελ πξνρνϊδα έρεη ηνλ κεγαιύηεξν όγθν. 

Μονάδες 10 

 

Γ2.  Τδαηηθό δηάιπκα ΖΑ νγθνκεηξείηαη κε πξόηππν πδαηηθό δηάιπκα NaOH. Γηα ηελ 

νγθνκέηξεζε απηή ππάξρνπλ ηα εμήο πεηξακαηηθά δεδνκέλα: 

I. Μεηά ηελ πξνζζήθε 10 mL πξόηππνπ δηαιύκαηνο, ην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα 

έρεη pH = 5.  

II. Γηα ην ηζνδύλακν ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο απαηηνύληαη 20 mL πξόηππνπ 

δηαιύκαηνο θαη ην νγθνκεηξνύκελν δηάιπκα έρεη pH = 9. 

α)  Να εμεγήζεηε αλ ην νμύ ΖΑ είλαη ηζρπξό ή αζζελέο. 

β)  Ζ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ΖΑ είλαη: 

     i)   10
5
               ii) 10

-5
                    iii) 10

-4
                       iv)10

-9 

Να αιηιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

γ)  Πνηνο από ηνπο επόκελνπο δείθηεο είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

ηζνδύλακνπ ζεκείνπ; 

    i)  Γείθηεο ΖΓ1: pKa = 5,5               ii) Γείθηεο ΖΓ2: pKa = 7       

   iii) Γείθηεο ΖΓ3: pKa = 8,8 

Να αιηιολογήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Γίλεηαη γηα ην Ζ2Ο: Kw = 10
–14

.  

Μονάδες 15 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

0,4 mol αζζελνύο νμένο ΖΑ δηαιύνληαη ζην λεξό, νπόηε πξνθύπηεη δηάιπκα όγθνπ 400 

mL κε pH = 2. 

1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά ηνληηζκνύ ηνπ νμένο ΖΑ θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΖΑ ζην 

δηάιπκα Γ. 

Μονάδες 7 

2.  ε 200 mL  ηνπ δηαιύκαηνο Γ δηαβηβάδεηαη αέξην HCl, νπόηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο 

κεηαβάιιεηαη θαηά κηα κνλάδα. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αέξηνπ HCl, κεηξεκέλν ζε 

STP, θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ νμένο HA ζην δηάιπκα πνπ πξνθύπηεη.  
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Μονάδες 8 

3. ηα ππόινηπα 200 mL ηνπ δηαιύκαηνο Γ πξνζζέηνπκε 400 mL πδαηηθνύ δηαιύκαηνο NaOH 

0,25 M. 

i. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ1 πνπ πξνθύπηεη. 

ii. Σν δηάιπκα Γ1 αξαηώλεηαη ζε ηειηθό όγθν 6 L. Να ππνινγίζεηε ην pH ηνπ 

αξαηωκέλνπ δηαιύκαηνο (Γ2) θαη ηνλ βαζκό ηνληηζκνύ ηνπ ΖΑ ζην δηάιπκα 

Γ2. 

Μονάδες 10 

Όια ηα δηαιύκαηα έρνπλ ζεξκνθξαζία 25 
o
C.  

Γίλεηαη γηα ην Ζ2Ο: Kw = 10
–14

.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


