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___________________________________________________________________  
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  

 
  

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με 

τα στοιχεία που ζητούνται.   

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα ερωτήματα στο τετράδιο απαντήσεων.   

4. Να μη γράψετε πουθενά το όνομά σας στις απαντήσεις σας.  

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 

μόνο για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας.  

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής. 

8. Επισυνάπτεται ο Περιοδικός Πίνακας, στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου. 
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Χρήσιμα δεδομένα, στους 25 οC 

KHF = 6,8x10-4    KCH3COOH= 1,8x10-5   KHCN = 4,2x10-10    KNH3 = 1,8x10-5     Κw = 10-14 

 

Ερώτηση 1     (6 μονάδες) 

Τρεις (3) μαθητές της Β΄ Λυκείου, ο Νίκος, ο Κώστας και ο Μάριος, κατά τη διεξαγωγή 

ογκομέτρησης αραιωμένου διαλύματος ξιδιού, με υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, 

NaOH 0,1 M, πραγματοποίησαν μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω πειραματικά βήματα:  

 Ο Νίκος αφαίρεσε το χωνί από την προχοΐδα, κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης. 

 Ο Μάριος ξέπλυνε το σιφώνιο εσωτερικά και εξωτερικά (κάτω μέρος), με 

αποσταγμένο νερό και στη συνέχεια, αναρρόφησε με τη βοήθεια ειδικού 

αναρροφητήρα (πουάρ), τον απαιτούμενο όγκο του αραιωμένου διαλύματος του 

ξιδιού.  

 Ο Κώστας κατά την ογκομέτρηση, ανάδευε την κωνική φιάλη με το ένα χέρι και 

ρύθμιζε τη ροή των σταγόνων με το άλλο χέρι.  

 

Στο τέλος της ογκομέτρησης και οι τρεις (3) μαθητές ανάγνωσαν την ένδειξη του όγκου στην 

προχοΐδα, σε mL, όπως απεικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα.  

 

(α) Να γράψετε: 

        ι. ποιος μαθητής ανάγνωσε σωστά την ένδειξη στην προχοΐδα. 

       ιι. την ένδειξη στην προχοΐδα, που ανάγνωσε ο μαθητής του ερωτήματος (α)(ι). 

(β) ι. Να δηλώσετε ποιος / ποιοι από τους τρεις (3) μαθητές ακολούθησε / ακολούθησαν  

πειραματικό βήμα, το οποίο οδηγεί σε σφάλμα, κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης. 

    ιι. Να εισηγηθείτε τρόπο διόρθωσης του σφάλματος / των σφαλμάτων του ερωτήματος 

(β)(ι). 
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Ερώτηση 2     (5 μονάδες) 

Διαθέτουμε τα πιο κάτω ισομοριακά υδατικά διαλύματα Α έως Ε, στους 25 οC:  

Διάλυμα Α: HCℓ 0,01 M   

Διάλυμα B: ΝΗ3 0,01 M 

Διάλυμα Γ: NaOH 0,01 M     

Διάλυμα Δ: CH3COOH 0,01 M      

Διάλυμα Ε: ΚΝΟ3 0,01 M 

Να κατατάξετε τα διαλύματα Α έως Ε κατά σειρά αυξανόμενης τιμής pH. 

 

 

Ερώτηση 3     (8 μονάδες) 

Δίνονται οι  οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (Ι) και (ΙΙ): 

  

 

(α) Να γράψετε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές των αντιδράσεων (Ι) και (ΙΙ) 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μεταβολής του αριθμού οξείδωσης. 

(β) Να δηλώσετε την ουσία που παρουσιάζει οξειδωτικό χαρακτήρα στη χημική  

αντίδραση (ΙΙ). 

 

 

Ερώτηση 4     (15 μονάδες) 

Να υπολογίσετε την τιμή του pH των πιο κάτω υδατικών διαλυμάτων, στους 25 οC. 

(α) 1500 mL διαλύματος Ca(OH)2 μοριακότητας 0,01  Μ. 

(β) 400 mL διαλύματος HBr, το οποίο προκύπτει, όταν 224 mL αέριου HBr, διαβιβάζονται σε 

αποσταγμένο νερό, σε STP συνθήκες. Το αέριο HBr διαλύεται πλήρως στο νερό. 

(γ) 500 mL διαλύματος, το οποίο περιέχει HF 0,1 mol και NaF 0,2 mol. 
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Ερώτηση 5     (16 μονάδες) 

Δίνονται πιο κάτω οι καμπύλες εξουδετέρωσης 20 mL υδατικού διαλύματος οξέος HA και  

20 mL υδατικού διαλύματος οξέος ΗΒ, με υδατικό διάλυμα NaOH 0,1 M, αντίστοιχα. 

 

(α) Να δηλώσετε, εάν οι πιο πάνω καμπύλες εξουδετέρωσης αναφέρονται σε ογκομετρήσεις 

οξυμετρίας ή αλκαλιμετρίας.  

(β) ι. Να χαρακτηρίσετε το κάθε οξύ ΗΑ και ΗΒ, ως ισχυρό ή ασθενές. 

    ιι. Να εξηγήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα β(ι), μόνο για το οξύ ΗΒ, καταγράφοντας 

δύο (2) λόγους, οι οποίοι εξάγονται από τα χαρακτηριστικά της καμπύλης 

εξουδετέρωσής του. 

(γ) Να γράψετε τα σωματίδια, μόρια και ιόντα, τα οποία βρίσκονται μέσα στην κωνική φιάλη, 

στο σημείο Ζ. 

(δ) Να υπολογίσετε, τη μοριακότητα του οξέος ΗΒ, χρησιμοποιώντας δεδομένα και από την 

καμπύλη. 

(ε) Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται οι τιμές pH της ζώνης εκτροπής δύο (2) δεικτών, Δ1 και Δ2.  

Δείκτης Ζώνη Εκτροπής (pH) 

Δ1 3,8 – 6,1 

Δ2 6,7 – 9,1 

 
     ι. Nα επιλέξετε τον καταλληλότερο από τους δείκτες, Δ1 και Δ2, ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στις δύο (2) πιο πάνω ογκομετρήσεις. 

ιι. Να εξηγήσετε την επιλογή σας στο ερώτημα ε (ι). 
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Ερώτηση 6     (10 μονάδες) 

Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα υδροκυανικού οξέος, HCN, όγκου 200 mL, το οποίο έχει 

μοριακότητα 0,1 Μ, στους 25 oC. 

(α) Να υπολογίσετε την τιμή του pH του διαλύματος HCN. 

(β) Να εξηγήσετε, χωρίς υπολογισμούς, γράφοντας και τις αντίστοιχες χημικές αντιδράσεις, 

εάν μεταβάλλεται (αυξάνεται, μειώνεται, παραμένει η ίδια) η τιμή του pH του διαλύματος, 

όταν προστεθούν 0,01 mol NaCN. Η μεταβολή του όγκου του διαλύματος θεωρείται 

αμελητέα. 

 

 

Ερώτηση 7     (8 μονάδες) 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές του ιοντικού γινομένου του νερού, Kw, σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες: 

Θερμοκρασία (οC) Ιοντικό γινόμενο του Η2Ο, Kw 

0 0,11 x 10-14 

10 0,31 x 10-14 

25 1,00 x 10-14 

100 7,50 x 10-14 

 

(α) ι. Να γράψετε τη χημική αντίδραση ιοντισμού του νερού, Η2Ο.  

     ιι. Να χαρακτηρίσετε την αντίδραση ιοντισμού του Η2Ο ως ενδόθερμη ή εξώθερμη.  

(β) Να υπολογίσετε την τιμή pH του Η2Ο, στους 10 οC.  

(γ) Να χαρακτηρίσετε το Η2Ο ως όξινο, ουδέτερο ή βασικό στη θερμοκρασία των 10 οC. 

 

 

Ερώτηση 8     (8 μονάδες) 

Σε δοχείο, το οποίο περιέχει 200 mL υδατικού διαλύματος οξικού οξέος, CH3COOH 0,2 Μ, 

προστίθενται 50 mL υδατικού διαλύματος υδροξειδίου του καλίου, KOH 0,1 Μ και προκύπτει 

το διάλυμα Δ.  

(α) Να υπολογίσετε τις ποσότητες των χημικών ουσιών, σε mol, που περιέχονται στο 

διάλυμα Δ. 

(β) Να γράψετε μία χαρακτηριστική ιδιότητα του διαλύματος Δ. 
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Ερώτηση 9     (17 μονάδες) 

Δίνονται οι ακόλουθες δηλώσεις (Ι) έως (ΙV): 

  Ι. Υδατικό διάλυμα, το οποίο περιέχει αμμωνία και κατιόντα αμμωνίου, είναι ρυθμιστικό 

διάλυμα. 

   II. Στην οξειδοαναγωγική αντίδραση: C + O2          CO2, η ηλεκτρονιακή πυκνότητα του 

ατόμου του άνθρακα αυξάνεται.  

  IIΙ. Με την προσθήκη αποσταγμένου νερού σε υδατικό διάλυμα νιτρικού οξέος, ΗNΟ3, η  

τιμή του pH μειώνεται. 

 ΙV. Υδατικό διάλυμα, το οποίο προκύπτει από την αντίδραση ισομοριακών διαλυμάτων 

αμμωνίας και υδροφθορικού οξέος, έχει τιμή pH > 7, στους 25 οC.  

 

(α) Να γράψετε για κάθε δήλωση (Ι) έως (ΙV), εάν είναι ορθή ή λανθασμένη. 

(β) Να εξηγήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα (α), για τις δηλώσεις (ΙII) και (ΙV) μόνο. 

Για τη δήλωση (ΙV) να γράψετε και τις αντίστοιχες χημικές αντιδράσεις. 

 

 

 

Ερώτηση 10     (7 μονάδες) 

Για τον προσδιορισμό της μοριακότητας υδατικού διαλύματος θειικού σιδήρου (ΙΙ), FeSO4, 

μεταφέρθηκαν με σιφώνιο 10 mL διαλύματος FeSO4 και 10 mL υδατικού διαλύματος θειικού 

οξέος, H2SO4 2 Μ, σε κωνική φιάλη. Το διάλυμα FeSO4 ογκομετρήθηκε με υδατικό διάλυμα 

υπερμαγγανικού καλίου, KMnO4 0,05 Μ. Καταναλώθηκαν 12 mL του μέτρου.  

Δίνεται πιο κάτω η χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται κατά την πιο 

πάνω ογκομέτρηση: 

 

(α) Να γράψετε πώς αναγνωρίζεται το τελικό σημείο στην πιο πάνω ογκομέτρηση.  

(β) Να υπολογίσετε: 

       ι. τη μοριακότητα του FeSO4 

      ιι. τη μάζα του FeSO4, η οποία περιέχεται στα 10 mL του διαλύματος. 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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