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ΘΕΜΑ  Α 
Επιλέξτε την σωστή απάντηση (ερωτήσεις Α1-Α5): 
Α1. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών, συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης κατά Brοnsted-Lowry 

αποτελεί το:   

α) 3

+    και  
−  

β) 3   και  2

−  

γ) 3 2 3CH CH +   και  3 2CH      

δ) 2H S   και  
2S −

 

          Μονάδες 4 

Α2. Διάλυμα 3H O  στους 25 οC έχει pH=2 Το ίδιο διάλυμα στους 40 οC θα έχει pH : 

α) μικρότερο από 2  
β)  ίσο με 2 
γ) μεγαλύτερο από 2  
δ) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

           Μονάδες 4 
Α3. Σε υδατικό διάλυμα ΝΗ3 0,8Μ, (Δ1), σε σταθερή θερμοκρασία, διαλύουμε μικρή 

ποσότητα στερεού ΝΗ4Cl, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος, οπότε 
προκύπτει υδατικό διάλυμα Δ2. Συνεπώς: 
α) το διάλυμα Δ2 έχει μεγαλύτερο pH από το διάλυμα Δ1 
β) στο διάλυμα Δ2 ο βαθμός ιοντισμού της αμμωνίας είναι μεγαλύτερος από το βαθμό 
ιοντισμού της αμμωνίας στο διάλυμα Δ1 

γ) το διάλυμα Δ2 έχει περισσότερα mol 3

+   από το διάλυμα Δ1 

δ) το διάλυμα Δ2 έχει περισσότερα mol 
−  από το διάλυμα Δ1 

           Μονάδες 4 
Α4. Ρυθμιστικό διάλυμα υποχλωριώδους οξέος/υποχλωριώδους καλίου  

(HClO – KClO) μπορεί να δημιουργηθεί με την ανάμειξη: 
α) 200 mL διαλύματος HClO 0,2 Μ με 200 mL διαλύματος 0,2 Μ KCl 
β) 200mL διαλύματος HClO 0,3 Μ με 300mL διαλύματος KOH 0,2 Μ 
γ) 200mL διαλύματος HCl 0,2 Μ με 100mL διαλύματος KClO 0,3 Μ 
δ) 200mL διαλύματος HCl 0,1 Μ με 100mL διαλύματος KClO 0,4 Μ 

          Μονάδες 4 
Α5. Ογκομετρούμε υδατικό διάλυμα HCOOH (Ka=10-4)  0,1 M με πρότυπο διάλυμα KOH 

0,1M. Για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου σημείου ο πιο κατάλληλος δείκτης είναι: 
α) το ερυθρό του κογκό (pH : 3 - 5) 
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β) το  ερυθρό του αιθυλίου (pH : 4,5 – 6,5) 
γ) το κυανούν της βρωμοθυμόλης (pH : 6 – 7,6) 
δ) το ερυθρό της κρεζόλης (pH : 7,2 – 8,8) 

          Μονάδες 4 

Α6.   Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λανθασμένες.  

α) Κατά την ανάµειξη διαλύµατος HNO3 0,1 M µε ίσο όγκο διαλύµατος NH3 0,1 M 

στους 25 οC, προκύπτει διάλυµα µε pH < 7 

β) Το pH διαλύματος KOH 10-8M στους 25 οC είναι ίσο με 6 . 

γ) Το κυανό βρωμοθυμόλης είναι δείκτης , που όταν προστεθεί σε διάλυμα με pH 

μικρότερο του 6 παίρνει κίτρινο χρώμα, ενώ σε διάλυμα με pH  μεγαλύτερο του 7,6 

παίρνει κυανό χρώμα. Η προσθήκη λίγων σταγόνων δείκτη κυανού της 

βρωμοθυμόλης σε διάλυμα Δ χρωματίζει το διάλυμα κίτρινο. Το διάλυμα Δ μπορεί να 

περιέχει διάλυμα KI 0,1 M 

δ) Στην οξυμετρία το ογκομετρούμενο διάλυμα μπορεί να είναι ισχυρό οξύ ή ασθενές 

οξύ. 

ε) Από την καμπύλη ογκομέτρησης (τιτλοδότησης) οξέος ΗΑ άγνωστης συγκέντρωσης 

με ισχυρή βάση μπορούμε να καταλάβουμε αν το οξύ είναι ισχυρό ή ασθενές 
          Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 
Β1.  α. Το οξυγόνο και το θείο είναι στοιχεία της 16ης ομάδας του περιοδικού πίνακα ενώ 

έχουν σχετικές ατομικές μάζες 16 και 32, αντίστοιχα. Από τις ενώσεις Η2Ο 
και Η2S  ισχυρότερο οξύ κατά Bronsted-Lowry είναι το Η2S. Εξηγείστε γιατί. (μονάδες 2) 
 

β. Δίνονται τα ασθενή οξέα HClO ( H O Cl− −  )  και HIO ( H O I− − )  . Να 
αιτιολογήσετε ποιο από τα υδατικά διαλύματα ίδιας συγκέντρωσης HClO και 
HIO θα έχει μικρότερο pH στην ίδια θερμοκρασία. (μονάδες 2) 
 
γ. Με βάση τον συντακτικό τύπο των μορίων να συγκρίνετε την ισχύ των οξέων και να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 4) 
 

2-χλωροπροπανικό οξύ CH3 CH COOH

Cl  
2,2-διχλωροπροπανικο οξύ 

CH3 C COOH

Cl

Cl

 
2-υδροξυπροπανικό οξύ CH3 CH COOH

OH  
Προπανικό οξύ CH3 CH2 COOH 

          Μονάδες 8 

Δίνεται: 

Η σειρά αύξησης του -I επαγωγικού φαινομένου για μια σειρά κοινών υποκαταστατών  

είναι: C6H5- < -ΝΗ2 < -OH < -I < -Br < -Cl < -F < -CN < -ΝΟ2 < R₃N 

Η σειρά αύξησης του +Ι επαγωγικού φαινομένου για μια σειρά κοινών υποκαταστατών  
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είναι: Η- < CH3- < C2H5- < (CH3)2CH- < (CH3)3C- < COO- < Ο-  . 

 
Β2.   Δίνονται ίσοι όγκοι δύο διαλυμάτων των ασθενών βάσεων CH3CH2NH2 και CH3NH2 της 

ίδιας συγκέντρωσης και θερμοκρασίας.  
α. Να εξηγήσετε ποια από τις δύο είναι ισχυρότερη βάση  (μονάδες 2) 
β.. Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο παραπάνω διαλύματα θα έχει μεγαλύτερη αρχική 
συγκέντρωση Η3Ο+ . (μονάδες 2)  
γ. Τα δύο διαλύματα εξουδετερώνονται πλήρως με το ίδιο διάλυμα ΗΝΟ3. Να 
εξηγήσετε αν τα δύο διαλύματα θα χρειαστούν την ίδια ή διαφορετική ποσότητα 
διαλύματος ΗΝΟ3 για να εξουδετερωθούν πλήρως. (μονάδες 2)  και σε ποιο από τα 
διαλύματα το pΗ θα είναι μικρότερο, όταν θα έχει προστεθεί η μισή ποσότητα 
διαλύματος ΗΝΟ3 από την απαιτούμενη για την πλήρη εξουδετέρωση. (μονάδες 3) 

Μονάδες 9 

Β3.  Το σημαντικότερο ρυθμιστικό σύστημα του αίματος είναι το 2 3 3H CO / HCO−
 . 

α. Nα γράψετε την εξίσωση της ισορροπίας μεταξύ των δύο συζυγών μορφών 
του ανωτέρω ρυθμιστικού. (μονάδα 1) 
 
β. Αν το pH του αίματος έχει τιμή 7,4 και η pKa1 (H2CO3) είναι 6,4 να υπολογίσετε τον 

λόγο των συγκεντρώσεων του 2 3H CO  προς το 3HCO−
 .(μονάδες 3) 

Μονάδες 4 
Β4. Σε υδατικό διάλυμα νιτρικού νικελίου Νi(NO3)2 προστίθεται διάλυμα αμμωνίας και 

αποκαθίσταται η ακόλουθη ισορροπία:  

 
α. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει το παραπάνω διάλυμα προστίθεται στερεό 
NH4Cl(s) χωρίς μεταβολή του όγκου. Να εξηγήσετε προς τα πού θα μετατοπιστεί η 
ισορροπία (1).    (μονάδες 2)  
 
β. Όταν θερμαίνουμε το διάλυμα, εκλύεται αέριο το οποίο διαβιβάζεται σε άχρωμο 
διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης, το οποίο μετατρέπει σε ερυθρό. Να εξηγήσετε προς τα 
πού μετατοπίζεται η ισορροπία (1) κατά την έκλυση του αερίου.    (μονάδες 2) 
 
Δίνεται ότι η φαινολοφθαλεΐνη είναι πρωτολυτικός δείκτης (pKa = 9,1), η όξινη μορφή 
της είναι άχρωμη και η βασική μορφή της είναι ερυθρή.  

Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ Γ  

Στο σχολικό εργαστήριο διαθέτουμε υδατικό διάλυμα οξικού οξέος (CH3COOH) W
V

0,6%

(διάλυμα Υ1) και υδατικό διάλυμα NaOH 0,2 Μ (διάλυμα Υ2). 
 
Δ1. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση και το pH στο Υ1. 

Μονάδες 3 
Δ2.  Σε 400mL του Υ1 προσθέτουμε 0,8g σκόνης Ca χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του 

διαλύματος. 
α. Να υπολογίσετε τον όγκο του υδρογόνου, μετρημένο σε STP ,που ελευθερώθηκε. 
β. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος που προκύπτει. 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Μονάδες 6 
Δ3. Tο διάλυμα Y1 αναμειγνύεται με το διάλυμα Υ2 και παρασκευάζεται ρυθμιστικό 

διάλυμα. Στο ρυθμιστικό διάλυμα προσθέτουμε δείκτη με ΚαΗΔ = 10-7. Ο λόγος των 
συγκεντρώσεων των μορίων του δείκτη προς την ιοντισμένη μορφή του είναι 100. Να 
υπολογίσετε: 
α. To pH του ρυθμιστικού διαλύματος. (μονάδες 2) 
β. Την αναλογία όγκων με την οποία αναμείξαμε τα δύο διαλύματα. (μονάδες 5) 
γ. Το μέγιστο όγκο ρυθμιστικού διαλύματος που μπορούμε να παρασκευάσουμε αν 
διαθέτουμε 800mL του Υ1 και 800mL του Υ2 .  (μονάδες 2) 

Μονάδες 9 
Δ4. Αναμιγνύουμε ίσους όγκους διαλύματος Υ1 και διαλύματος HCOOH (Υ3) . Στο τελικό 

διάλυμα έχουμε 
4

3[ ] 5 10+ −  =   . Να υπολογίσετε την συγκέντρωση του 

διαλύματος Υ3 . 
Μονάδες 7 

 
Δίνεται ότι: 

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25οC. 

•  
5

3CH COOH 10− =  , 
4HCOOH 2 10− =    ,  

14w 10− =  

• Tα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 

• Αr: H =1, C = 12, O = 16,  Ca= 40. 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1.  Ποσότητα αερίου HCN απομονώνεται και χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

ισομοριακής ποσότητας μεθανικού νατρίου (HCOONa). Το HCOONa διαλύεται σε νερό 
και παρασκευάζεται διάλυμα Υ1 όγκου 2L. Από το διάλυμα Υ1 λαμβάνεται ποσότητα 20 
mL η οποία ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα HCl(aq) συγκέντρωσης 0,2 Μ. Η 
καμπύλη ογκομέτρησης δίνεται παρακάτω: 

 
Το σημείο Ο είναι το ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης. 
α. Να προσδιορίσετε τη συγκέντρωση του ογκομετρούμενου διαλύματος.  (μονάδες 2) 
β. Με βάση την καμπύλη ογκομέτρησης να υπολογίσετε την Κa του ΗCOOH.(μονάδες 3) 
γ. Να υπολογίσετε το pH στο ισοδύναμο σημείο. (μονάδες 2) 
δ. Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται τέσσερις πιθανοί δείκτες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του τελικού σημείου της ογκομέτρησης. 
Να επιλέξετε τον καταλληλότερο δείκτη (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. (μονάδες 2) 
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Δείκτης Περιοχή pH αλλαγής χρώματος 

Κυανούν της θυμόλης  1,7 - 3,2 

Ερυθρό του Κογκό  3,0 - 5,0 

Κυανούν της βρωμοθυμόλης  6,0 - 7,6 

Ερυθρό της κρεσόλης  7,2 - 8,8 

  
ε. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου HCN (σε L μετρημένο σε STP), το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του διαλύματος Υ1. (μονάδες 3) 

Μονάδες 13 
Δ2.  Στο υδατικό διάλυμα του HCOONa έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:  

( ) ( ) ( ) ( )2HCOO aq H O l HCOOH aq OH aq − −+ +  

Να εξηγήσετε, χωρίς υπολογισμούς, τι επίδραση θα έχει στη συγκέντρωση των ιόντων 

του HCOO−
 της κατάστασης ισορροπίας:  

α. η προσθήκη μικρής ποσότητας HCl (g)  
β. η προσθήκη μικρής ποσότητας NaOH (s)  
γ. η αύξηση του όγκου του δοχείου.  

Μονάδες 3 
 
Δ3.  0,01 mol από το στερεό ΝΗ4Ι, διαλύεται σε Η2Ο οπότε σχηματίζεται διάλυμα (Υ2) όγκου 

100 mL.  
α. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος Y2 που προκύπτει (μονάδες 3).  
β. Πόσα mol στερεού NaOH πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Υ2 ώστε να προκύψει 
διάλυμα Υ3 με pH=9 (μονάδες 6);  
Δίνεται ότι:  

• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία θ=25οC ,  

• Kw=10-14 ,  Kb (NH3)=10-5  ,  

• τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις. 
Μονάδες 9 
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