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ΟΞΔΑ – ΒΑΣΔΙΣ 
ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ: ……………………………. ……………..  ΤΜΗΜΑ:  ………………. 

1. Τν πδξνρισξηθό νμύ θαζαξίδεη ηεv «πέηξα», πνπ είλαη θπξίσο αλζξαθηθά άιαηα, από 
ηηο κπαληέξεο, ηηο βξύζεο θ.ά. Πώο εμεγείηε απηή ηε δξάζε ηνπ; 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Οη κπαηαξίεο ησλ απηνθηλήησλ πεξηέρνπλ ζεηηθό νμύ. Όηαλ ζπκπιεξώλνληαη κε 
απνζηαγκέλν λεξό, ρξεηάδεηαη πξνζνρή λα κελ μερεηιίζεη. Γηαηί απαηηείηαη απηή n 
πξνζνρή; 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Τη κεηαβνιή πθίζηαηαη ην pH ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο, αλ ηνπ πξνζηεζεί θηηξηθό νμύ; Να 
αηηηνινγήζεηε ηεv απάληεζε ζαο. 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο (ζε θάζε θελό αληηζηνηρεί κία 
ιέμε).  

α. Τν ζύλνιν ησλ …………………………… ηδηνηήησλ ησλ νμέσλ νλνκάδεηαη 

………………………… «ραξαθηήξαο» θαη νθείιεηαη ζηελ παξνπζία …………… 

………………… ………………(………) 

β. Τν ……… θάζε πδαηηθνύ δηαιύκαηνο νμένο παίξλεη ηηκέο ………………… από 7. 

γ. Όζν πην πνιιά θαηηόληα ……… πεξηέρνληαη ζε νξηζκέλν όγθν δηαιύκαηνο ηνπ νμένο, 

ηόζν ……… ………… είλαη ε ηηκή ηνπ pH ηνπ. 

5. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά (ζε θάζε θελό αληηζηνηρεί έλαο αξηζκόο). Αλ ζε ιεκνλάδα 

πνπ έρεη pH = 3 πξνζηεζεί λεξό, ην pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο ζα είλαη κεγαιύηεξν από 

…… θαη κηθξόηεξν από …… 

 
6. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ επόκελε πξόηαζε κε κία από ηηο επηινγέο i, ii, iii πνπ 
πξνηείλνληαη.:       Η λεμονάδα είναι όξινη γιαηί πεπιέσει: 
i. γαιαθηηθό νμύ,  
ii. θηηξηθό νμύ,  
iii. ηξπγηθό νμύ. 
 
7. Να κεηξήζεηε ρξεζηκνπνηώληαο περακεηξηθό ραξηί  ηηο ηηκέο pH ησλ παξαθάησ 
δηαιπκάησλ:  
α. πνξηνθαιάδα, β. κπίξα, γ. μίδη, δ. ζηξόπη θνκπόζηαο. Σηε ζπλέρεηα λα ηα δηαηάμεηε 
μεθηλώληαο από ην πην όμηλν. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηάιπζε ησλ 
αθόινπζσλ νπζηώλ ζην λεξό: 
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HCI(g)         2Η
 …………… + …………… 

H2SO4(aq)               ………… + …………… 

CH3COOH(aq)          ……… + …………… 

β. Πνην είλαη ην θνηλό πξντόλ ηεο δηάιπζεο όισλ απηώλ ησλ νπζηώλ; 

…………………………………………………………………………………………………… 

γ. Η παξαγσγή απηνύ ηνπ θνηλνύ πξντόληνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο 
κε ην θνηλό όλνκα   ……………………………………………………………………………. 

9. Γίλνληαη ηα επόκελα 3 δηαιύκαηα:  

Α: δηάιπκα HCl κε pH = 4 

B: δηάιπκα H2SO4 κε pH = 1 

Γ: δηάιπκα CH3 COOH κε pH = 3 

Πνην  (ή πνηα) από ηα δηαιύκαηα απηά: α) έρεη κεγαιύηεξε νμύηεηα;……………………. 

Β) έρεη κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαηηόληα Η+;  ……………………………….. 

Γ) κε πξνζζήθε λεξνύ κπνξεί λα απνθηήζεη pH=2,5  ; ……………………………… 

10) Να δηαηάμεηε ηα επόκελα πιηθά θαηά ζεηξά απμαλόκελεο νμύηεηαο: 

α) μίδη ( pΗ= 2,8)      β) πδξνρισξηθό νμύ (pH=1)  γ) κπύξα  ( pΗ= 4,5)    δ) δαραξόλεξν 
( pΗ= 7)        ε) θαθέο  ( pΗ= 5)   ζη) γαζηξηθό πγξό ( pΗ= 2)     δ) πνξηνθαιάδα 
(pΗ=3,5)     ε) γάια ( pΗ= 6,5) 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη δηάθνξα δηαιύκαηα ή γαιαθηώκαηα θαη νη 
αληίζηνηρεο ηηκέο pH.  Να ηα δηαηάμεηε από ην πεξηζζόηεξν όμηλν πξνο ην πιένλ βαζηθό. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

12. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

α. Τν αίκα κε pH = 7,5 ζε ζύγθξηζε κε ην ζαιαζζηλό λεξό πνπ έρεη pH = 8 είλαη: 

πεξηζζόηεξν βαζηθό   

ιηγόηεξν βαζηθό  

β. Η ρισξίλε κε pH = 12 ζε ζύγθξηζε κε ην Αzαx γηα ηα ηδάκηα πνπ έρεη pH = 10 είλαη: 

Γιάλςμα/γαλάκηωμα PH Γιάλςμα/γαλάκηωμα PH 

1. αζβεζηόλεξν 11,0 9. θνηλή ακκσλία 11,9 

2. γαζηξηθό πγξό 1,0-2,0 10. γάια 6,6 

3. θαθέο 5,0 11. νδνληόθξεκα 9,9 

4. ληνκαηνρπκόο 4,1 12. ζόδα θαγεηνύ 8,4 

5. μίδη 3,5 13. αίκα 7,4 

6. βξνρή 5,6 14. γάια καγλεζίαο 10,5 

7. νύξα 6,0 15. πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 40 g/L 14,0 

8. 
πδξνρισξηθό νμύ  
36,5 g/L 

0,0 16. όμηλε βξνρή 4,5 
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πεξηζζόηεξν βαζηθή   

ιηγόηεξν βαζηθή  
 
13. Σε κεηξήζεηο ηνπ pH ησλ δηαιπκάησλ ηεο πξώηεο ζηήιεο βξέζεθαλ νη ηηκέο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηε δεύηεξε ζηήιε. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηαιύκαηα κε ηηο ηηκέο pH. 

Γιάλςμα PH Απανηήζειρ 

i. απηνληζκέλν λεξό α. 1 i.      …………… 

ii. ππθλό δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο β. 4 ii.     …………… 

iii. αξαηό δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ γ. 7 iii.    …………… 

iv. αξαηό δηάιπκα ζεηηθνύ νμένο δ. 10 iv.    …………… 

v. ππθλό δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ ε. 14 v.     …………… 

 
14. Να αληηζηνηρίζεηε ηα νλόκαηα ζηήιεο I κε ηνλ αληίζηνηρν ρεκηθό ηύπν ζηήιεο II. 
 

I II Απανηήζειρ 

i. πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ     α. Cα(OH)2 i.       …………… 

ii. πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ     β. NαOH ii.      …………… 

iii. πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ     γ. ΝΗ3 iii.     …………… 

iv. ακκσλία     δ. KOH iv.     …………… 

 
15. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δηαιύκαηα ηεο πξώηεο ζηήιεο κε ηηο ηηκέο pH ηεο δεύηεξεο. 
 

I II Απαληήζεηο 

i. αξαηό δηάιπκα HCl     α. 12 i.       …………… 

ii. ππθλό δηάιπκα KOH     β. 3 ii.      …………… 

iii. αξαηό δηάιπκα KOH     γ. 1 iii.     …………… 

iv. ππθλό δηάιπκα HCl     δ. 14 iv.     …………… 

 
16. Σε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ κε pH = 12 πξνζηίζεηαη κηθξή πνζόηεηα 
θαζαξνύ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ (NαOH). Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη 
ζσζηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
 
α. Τν pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο είλαη > 12.    
β. Τν pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο είλαη < 12.    
γ. Τν pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο είλαη = 12.  
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

17. Σε δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ κε pH = 12 πξνζηίζεηαη απνζηαγκέλν λεξό. 
Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε. 
α. Τν pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο είλαη > 12.  
β. Τν pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο είλαη < 12.  
γ. Τν pH ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο είλαη = 12.  
………………………………………………………………………………………… 
 
18. Πνηέο από ηηο παξαθάησ ελώζεηο είλαη βάζεηο θαη πνηεο νμέα; 
KOH    ………. HCl         ……….                ΗΝΟ3  …………….     Mg (OH)2  ………. 
H2SO4    ………. Cα(OH)2  ………                  ΝΗ3     ……………      HBr   …………… 
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19. Τα ηζηκπήκαηα ησλ εληόκσλ είλαη νδπλεξά γηαηί δηνρεηεύνπλ δειεηήξην θάησ από 
ην δέξκα. Ωο γλσζηόλ, κε ην ηζίκπεκα ε κέιηζζα απνβάιιεη δειεηήξην πνπ πεξηέρεη 
νμύ, ελώ ε ζθήθα δειεηήξην πνπ πεξηέρεη βάζε. Πνην από ηα δηαιύκαηα ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θάζε θνξά γηα λα αληηκεησπίζεηε ην ηζίκπεκα:  
α. ηεο κέιηζζαο;  β. ηεο ζθήθαο; 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
20. Πνην από ηα παξαθάησ δηαιύκαηα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε δηάιπκα πνπ έρεη pH = 2 
ζε ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα γηα λα πξνθύςεη δηάιπκα κε pH = 10; Να ππνγξακκίζεηε ηελ 
επηινγή ζαο. 
α. δηάιπκα HCl κε pH = 4  
β. θαζαξό λεξό 
γ. δηάιπκα NαOH κε pH = 13  
δ. δηάιπκα NαOH κε pH = 10 
 
21. Γίλνληαη ηα παξαθάησ ηξία δηαιύκαηα: 

 
 
 
 
 
 

Πνην από ηα ηξία δηαιύκαηα ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε γηα λα «αληηκεησπίζεηε» ην ηζίκπεκα 
ελόο εληόκνπ, αλ ην δειεηήξην πνπ απνβάιιεη πεξηέρεη νμύ; 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
22. Η Άλλα κέηξεζε ην pH ηξηώλ δηαιπκάησλ θαη βξήθε ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 
 
 
 
 

α. Πνηα κέζνδν ρξεζηκνπνίεζε γηα λα κεηξήζεη ην pH ησλ ηξηώλ δηαιπκάησλ; 

……………………………………………………………………………………………………… 

β. Πνην από ηα ηξία δηαιύκαηα είλαη ην πην όμηλν θαη πνην ην πην βαζηθό; 

…………………………………………………………………………………………………… 

γ. Θα ππνζηεί κεηαβνιή ην pH ηνπ δηαιύκαηνο Γ2, αλ ε Άλλα πξνζζέζεη ζε απηό ην 

δηάιπκα Γ1; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Μπνξείηε λα πξνβιέςεηε κεηαμύ πνησλ ηηκώλ ζα θπκαίλεηαη ην pH ηνπ ηειηθνύ 

δηαιύκαηνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Δίδορ διαλύμαηορ PH 

i. δηάιπκα Α 5 

ii. δηάιπκα Β 9 

iii. δηάιπκα Γ 7 

Δίδορ διαλύμαηορ pH 

i. δηάιπκα Α 6 

ii. δηάιπκα Β 11 

iii. δηάιπκα Γ 7 

Δίδορ διαλύμαηορ pH 

i. δηάιπκα Γ1 2,1 

ii. δηάιπκα Γ2 11,0 

iii. δηάιπκα Γ3 6,4 


