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Να επιλέξετε 6 από τα 9 θέματα 

ΘΕΜΑ 1 
Αναμειγνύουμε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος που έχει pH = 5 με ένα διάλυμα 
υδροξειδίου του νατρίου που έχει  pH = 12. Το pH του διαλύματος που θα προκύψει δεν 
μπορεί να είναι:   
α. 8   β. 7     γ. 2    δ. 11 
Για ποιο λόγο δεν μπορεί να πάρει αυτήν την τιμή το pH του διαλύματος που θα προκύψει; 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Να ονομάσετε τα παρακάτω οξέα. 
α) HNO3, β) H2SO4, γ) CH3COOH, δ) HCl 

Β. Να ονομάσετε τις παρακάτω βάσεις. 

α)ΚΟΗ, β)Ca(OH)2, γ)NH3, δ)Νa(OH)2   

 
ΘΕΜΑ 3 
A. Τι ονομάζουμε άλας; Ποια είδη αλάτων γνωρίζετε; 
Β. Συμπληρώστε την παρακάτω χημική εξίσωση ː 
 
 
 ΟΞΥ + ΒΑΣΗ  +  
   
ΘΕΜΑ 4 
Α. Ποιες ουσίες λέγονται βάσεις κατά Arrhenius; Που οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των 
βάσεων;  
Β. Επιλέξτε ποιες από τις επόμενες ενώσεις με τα αντίστοιχα pH είναι βάσεις και να τις 
διατάξετε από την ισχυρότερη στην ασθενέστερη.  
α) pH=9 β) pH=13 γ) pH=7 δ) pH=11 ε) pH=5  

 
ΘΕΜΑ 5 
Τι πρέπει να συμβεί ώστε μετά την ανάμειξη ενός βασικού διαλύματος με ένα όξινο το νέο 
διάλυμα που θα προκύψει να είναι ː 
Α. βασικό 
Β. όξινο 
Γ. ουδέτερο 
 
 
ΘΕΜΑ 6 
Α. Τι ονομάζουμε οξέα κατά Arrhenius;                                

Β. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των οξέων. 

Γ. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των βάσεων. 
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ΘΕΜΑ 7 
Α. Τι ονομάζουμε εξουδετέρωση; Για ποιο λόγο ονομάζεται έτσι;  
Β. Να γράψετε την εξίσωση της εξουδετέρωσης. 
Γ.  Τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας;  
 
 
ΘΕΜΑ 8 
Α. Τι είναι οι δείκτες; αναφέρετε κάποιους από αυτούς. 
Β. Τι χρώμα παίρνει ο δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης αν προστεθεί σε :  
α) όξινο διάλυμα  β) βασικό διάλυμα  γ) ουδέτερο διάλυμα 
Γ. Τι μετράμε με την κλίμακα pH; Ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση του pH 
ενός διαλύματος; 
 
 
ΘΕΜΑ 9 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ); 

1) Τα οξέα αντιδρούν με όλα τα μέταλλα.  
2) Η κλίμακα του pH δείχνει μόνο την οξύτητα ενός διαλύματος.  
3) Οι βάσεις έχουν χαρακτηριστική ξινή γεύση.  
4) Η κλίμακα pH κυμαίνεται από το 1 έως το 7.  
5) Ο βασικός χαρακτήρας είναι οι κοινές ιδιότητες που εμφανίζουν οι βάσεις. 
6) Ο όξινος χαρακτήρας οφείλεται στα κατιόντα H+.  
7) Κάθε ένωση που περιέχει υδρογόνο είναι οξύ.  
8) Τα διαλύματα των οξέων αντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα. 
9) Ένα βασικό διάλυμα γίνεται κίτρινο αν του ρίξουμε δείκτη μπλε της βρομοθυμόλης. 
10) Το πεχαμετρικό χαρτί μας δείχνει με ακρίβεια το pH ενός διαλύματος.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


