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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 1 
Αναμειγνύουμε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος που έχειpH = 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. 2δ. 11 
Για ποιο λόγο δεν μπορεί να πάρει αυτήν την τιμή το pH του διαλύματος που θα προκύψει; 
 
Όταν τα διαλύματα αναμιχθούν, πραγματοποιείται αντίδραση εξουδετέρωσης ανάμεσα στο 
υδροχλωρικό οξύ (οξύ) και το υδροξείδιο του νατρίου (βάση). Έτσι ελαττώνεται τόσο η 
ποσότητα του οξέος όσο και της βάσης. Συνεπώς, το τελικό διάλυμα δεν μπορεί να 
έχειpH<5 και pH>12. Άρα αποκλείεται το pH του τελικού διαλύματος να είναι 2. 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Να ονομάσετε τα παρακάτω οξέα. 
α) HNO3, β) H2SO4, γ) CH3COOH, δ) HCl 

α) νιτρικό οξύ, β) θειικό οξύ, γ) οξικό οξύ, δ) υδροχλώριο 

Β. Να ονομάσετε τις παρακάτω βάσεις. 

α)ΚΟΗ, β)Ca(OH)2, γ)NH3, δ)ΝaOH 
 
α)υδροξείδιο του καλίου, β)υδροξείδιο του ασβεστίου, γ)αμμωνία, δ)υδροξείδιο του νατρίου 
 
 
ΘΕΜΑ 3 

A. Τι ονομάζουμε άλας; Ποια είδη αλάτων γνωρίζετε; 
 
Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση η οποία αποτελείται από ιόντα και μπορεί να προκύψει 
από την αντίδραση ενός οξέος με μίας βάσης. Τα είδη των αλάτων είναι τα ευδιάλυτα και τα 
δυσδιάλυτα. 
 
Β. Συμπληρώστε την παρακάτω χημική εξίσωση ː 
 
 ΟΞΥ   +   ΒΑΣΗ              ΑΛΑΣ   +    ΝΕΡΟ 
 
ΘΕΜΑ 4 
Α. Ποιες ουσίες λέγονται βάσεις κατά Arrhenius; Που οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των 
βάσεων;  
 
Βάσεις κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες όταν διαλύονται στο νερό δίνουν 
ανιόντα υδροξειδίου (OH-). Σ’ αυτά ακριβώς τα ιόντα οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των 
βάσεων. 
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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 
Αν μετά την αντίδραση της εξουδετέρωσης περισσέψει βάση (δηλαδή να περισσέψουν 
ανιόντα υδροξειδίου OH-), τότε το διάλυμα είναι βασικό. 
Β. όξινο 
Αν μετά την αντίδραση της εξουδετέρωσης περισσέψει οξύ (δηλαδή να περισσέψουν 
κατιόντα υδρογόνου H+), τότε το διάλυμα είναι όξινο. 
Γ. ουδέτερο 
Αν μετά την αντίδραση της εξουδετέρωσης υπάρχει μόνο νερό (H2O), ενώ εξαφανίζονται 
(εξουδετερώνονται) πλήρως τόσο οι όξινες όσο και οι βασικές ιδιότητες, τότε το διάλυμα 
είναι ουδέτερο. 
 
 
ΘΕΜΑ 6 

Α. Τι ονομάζουμε οξέα κατά Arrhenius;   

Οξέα κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες όταν διαλύονται στο νερό δίνουν 
κατιόντα υδρογόνου (H+). Σ’ αυτά ακριβώς τα ιόντα οφείλονται οι κοινές ιδιότητες των 
οξέων. 
Β. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των οξέων. 

1) Έχουν χαρακτηριστική ξινή (όξινη) γεύση. 

2) Μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών. 

3) Αντιδρούν με τα ανθρακικά άλατα και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

4) Αντιδρούν με πολλά μέταλλα και παράγεται αέριο υδρογόνο. 

Γ. Να αναφέρετε τις ιδιότητες των βάσεων. 

1) Έχουν γεύση καυστική. 

2) Μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών. 

3) Έχουν σαπωνοειδή αφή. 

 
 
ΘΕΜΑ 7 
Α. Τι ονομάζουμε εξουδετέρωση; Για ποιο λόγο ονομάζεται έτσι;  
 
Όταν αναμειγνύουμε ένα διάλυμα οξέος με ένα διάλυμα βάσης, τα κατιόντα υδρογόνου (H+) 
και τα ανιόντα υδροξειδίου (OH-) συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μόρια νερού 
(Η2Ο). Η αντίδραση αυτή ονομάζεται εξουδετέρωση,. 
Ο λόγος για τον οποίο ονομάζεται έτσι, είναι ότι εξαφανίζονται (εξουδετερώνονται) πλήρως 
τόσο οι όξινες όσο και οι βασικές ιδιότητες. 
 
 



   
 

   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 3 
 

Β. Να γράψετε την εξίσωση της εξουδετέρωσης. 
 

             
 
Γ. Τι ονομάζεται όξινος χαρακτήρας; 
 
Όξινος Χαρακτήρας είναι το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων των διαλυμάτων των οξέων. 
 
 
ΘΕΜΑ 8 
Α. Τι είναι οι δείκτες; αναφέρετε κάποιους από αυτούς. 
 
Δείκτες είναι οι χημικές ουσίες οι οποίες με την παρουσία οξέων αλλάζουν χρώμα.  
Οι πιο συνηθισμένοι δείκτες είναι: 

1) Το βάμμα ηλιοτροπίου 
2) Η ηλιανθίνη 
3) Το μπλε της βρομοθυμόλης 
4) Η φαινολοφθαλείνη 

 
Β. Τι χρώμα παίρνει ο δείκτης μπλε της βρομοθυμόλης αν προστεθεί σε :  
α) όξινο διάλυμα  β) βασικό διάλυμα  γ) ουδέτερο διάλυμα 
 
α) κίτρινο β) μπλε γ) πράσινο 
 
Γ. Τι μετράμε με την κλίμακα pH; Ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση του pH 
ενός διαλύματος; 
 
Με την κλίμακα pH μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Το pH εκφράζει την 
περιεκτικότητα του διαλύματος σε κατιόντα υδρογόνου Η+ ή ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ-. 
Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης του pH ενός διαλύματος: 
Με πεχάμετρο ή με πεχαμετρικό χαρτί. 

 Το πεχάμετρο  είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο ακρίβειας για τη μέτρηση του pH. 

 Το πεχαμετρικό χαρτί είναι ένα ειδικό απορροφητικό χαρτί εμποτισμένο με μείγμα 
δεικτών το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα το pH (μικρή ακρίβεια). 

 
ΘΕΜΑ 9 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ); 

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


