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ΟΞΓΑ – ΒΑΣΓΙΣ – ΑΛΑΤΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………………………………  ΣΜΗΜΑ:……..  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:……………………. 

Μεηαβμιή ημο pH εκόξ όληκμο θαη εκόξ βαζηθμύ δηαιύμαημξ με ηεκ αναίςζε 
1. Ακ αναηώζεηε έκα δηάιομα οδνμπιςνίμο πνμζζέημκηαξ κενό, ημ pH ημο δηαιύμαημξ: 

α) ζα αολεζεί                        β) ζα ειαηηςζεί                                    γ) δε ζα μεηαβιεζεί  

2. Ακ αναηώζεηε έκα δηάιομα οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο πνμζζέημκηαξ κενό, ημ pH ημο δηαιύμαημξ: 

α) ζα αολεζεί                       β) ζα ειαηηςζεί                                      γ) δε ζα μεηαβιεζεί  

3. ε έκα δμθημαζηηθό ζςιήκα πενηέπεηαη απημκηζμέκμ κενό.  

α. Πόζμ είκαη ημ pH ημο κενμύ πμο πενηέπεηαη ζημ ζςιήκα;  ………………………………………………………………………… 

β. ηγά-ζηγά πνμζζέηεηε ζημ ζςιήκα δηάιομα οδνμπιςνίμο. Σμ pH ημο πενηεπμμέκμο ημο ζςιήκα ζα 

αολάκεηαη ή ζα ειαηηώκεηαη; Δηθαημιμγήζηε ηεκ απάκηεζή ζαξ:………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ε δηάιομα μλέμξ με pH=3 πνμζζέημομε βάζε. Σμ δηάιομα πμο πνμθύπηεη δεκ μπμνεί κα έπεη pH: 

α.   3,5                   β.  4                          γ.  7                      δ. 2 
 

5. ε δηάιομα βάζεξ με pH=10 πνμζζέημομε δηάιομα μλέμξ με pH=2. Σμ δηάιομα πμο πνμθύπηεη δεκ 

μπμνεί κα έπεη pH: 

α.   7                     β.  2,5                         γ.  12                         δ. 1 

Ο δείθηεξ θόθθηκμ ιάπακμ ζηεκ όληκε πενημπή 
6. αξ δίκμκηαη έκα δηάιομα οδνμπιςνίμο με pH = 1, έκα δηάιομα μληθμύ μλέμξ με pH = 3 θαη κενό ηεξ 

βνμπήξ με pH = 5,5. Με βάζε ηε δηθή ζαξ πνςμαημμεηνηθή θιίμαθα pH, ηη πνώμα πενημέκεηε κα πάνεη ημ 

εθπύιηζμα ημο θόθθηκμο ιάπακμο, ακ ημο πνμζζέζεηε θαζέκα από ηα πνμεγμύμεκα δηαιύμαηα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ο δείθηεξ θόθθηκμ ιάπακμ ζηε βαζηθή πενημπή 
7. Δίκμκηαη έκα δηάιομα οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο με pH = 12, έκα δηάιομα αμμςκίαξ με pH = 10,5 θαη έκα 

αναηό βαζηθό δηάιομα με pH = 9. Με βάζε ηε δηθή ζαξ πνςμαημμεηνηθή θιίμαθα pH, ηη πνώμα πενημέκεηε 

κα πάνεη ημ εθπύιηζμα ημο θόθθηκμο ιάπακμο, ακ ημο πνμζζέζεηε θαζέκα από ηα πνμεγμύμεκα δηαιύμαηα; 

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

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

Επίδναζε ηςκ δηαιομάηςκ ηςκ μλέςκ ζηα μέηαιια 
8. Η ακηίδναζε ημο ανγηιίμο με ημ οδνμπιςνηθό μλύ είκαη εκδόζενμμ ή ελώζενμμ θαηκόμεκμ; 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

9. Γηαηί θμύζθςζε ημ μπαιόκη ζημ ζςιήκα με ημκ ρεοδάνγονμ;  …………………………………………………………………….. 

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

10. Με πμημκ ηνόπμ ζα μπμνμύζαηε κα βεβαηςζείηε πμημ είκαη ημ αένημ πμο πενηέπεηαη ζημ θμοζθςμέκμ 

μπαιόκη;……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Σα δηαιύμαηα ηςκ μλέςκ ακηηδνμύκ με όια ηα μέηαιια ή όπη;  Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Σμ μπαιόκη θμοζθώκεη... μόκμ ημο 

12. Γηαηί αθνίδεη ε ζόδα, όηακ επάκς ηεξ επηδνά λίδη;………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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13. Γηαηί θμύζθςζε ημ μπαιόκη πμο πνμζανμόζαηε ζημ ζηόμημ ημο μπμοθαιημύ; 

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

14. Θα μπμνμύζαηε κα θμοζθώζεηε ημ μπαιόκη, ακ ακηί γηα ζόδα πνεζημμπμημύζαηε μηθνά θμμμάηηα 

μανμάνμο;          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Η ακηίδναζε ηςκ μλέςκ με ημ μάνμανμ 
15. ε μηα θςκηθή θηάιε εηζάγεηαη μηθνή πμζόηεηα μαγεηνηθήξ  ζόδαξ. 

α. Ση θμηκό έπμοκ ημ μάνμανμ πμο πνεζημμπμηήζαηε ζημ ενγαζηήνημ θαη ε μαγεηνηθή ζόδα; 

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

β. ηε θηάιε νίπκεηε ζηαγόκα-ζηαγόκα λίδη. Να πενηγνάρεηε ηα θαηκόμεκα πμο εθηημάηε όηη ζα 

παναηενεζμύκ θαη κα ηα ενμεκεύζεηε  …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

γ. Να ακαθένεηε δύμ αθόμε δηαιύμαηα θαζεμενηκήξ πνήζεξ ηα μπμία πηζηεύεηε όηη ζα είπακ ηεκ ίδηα 

επίδναζε ζηε μαγεηνηθή ζόδα.………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Δηαδμπηθέξ ελμοδεηενώζεηξ μλέμξ από βάζε θαη ακηίζηνμθα 

16. Έκα οδαηηθό δηάιομα, ζημ μπμίμ έπεη πνμζηεζεί μηθνή πμζόηεηα ημο δείθηε μπιε ηεξ βνμμμζομόιεξ, 

έπεη θίηνηκμ πνώμα.  Γηα κα γίκεη ημ πνώμα ημο δηαιύμαημξ μπλε, πνέπεη κα πνμζζέζεηε:  

α.  απημκηζμέκμ κενό        

β.  οδνμπιώνημ             

γ.  οδνμλείδημ ημο καηνίμο  

17. α. Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε πμο δείπκεη ημ ζπεμαηηζμό ηόκηςκ θαηά ηε δηάιοζε ημο 

οδνμπιςνίμο ζημ κενό. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

β. Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε πμο δείπκεη ηεκ απειεοζένςζε ηςκ ηόκηςκ θαηά ηε δηάιοζε ημο 

οδνμλεηδίμο ημο καηνίμο ζημ κενό.   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε ηεξ ακηίδναζεξ πμο γίκεηαη θαηά ηεκ ακάμεηλε ηςκ δύμ πνμεγμύμεκςκ 

δηαιομάηςκ.     ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

δ. Να γνάρεηε ηε πεμηθή ελίζςζε πμο δείπκεη ημ ζπεμαηηζμό ημο πιςνημύπμο καηνίμο από ηα ηόκηα ημο, 

όηακ ελαενώκεηαη ημ κενό ημο δηαιύμαημξ. …………………………………………………………………………………………………………… 

Παναζθεοή ζεηηθμύ βανίμο 
18. Γηαηί δε πνεηάζηεθε κα ελαημίζεηε ημ κενό γηα ηεκ παναιαβή ημο ζεηηθμύ βανίμο, όπςξ ζηεκ πενί-

πηςζε ημο πιςνημύπμο καηνίμο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Να ζομπιενώζεηε ηα θεκά με ηεκ θαηάιιειε ιέλε ή ζύμβμιμ, ώζηε κα δηαηοπώζεηε έκα ζομπέναζμα 
γηα ηεκ παναζθεοή αιάηςκ με ελμοδεηένςζε θαη ηεκ παναιαβή ημοξ από ημ δηάιομα.  

Όηακ ακαμεηγκύμομε έκα δηάιομα μλέμξ με έκα δηάιομα βάζεξ πναγμαημπμηείηαη ε ακηίδναζε ηεξ 

…………………………………………: H+(aq) + OH-(aq)    …… ……(……) θαη ζημ δηάιομα οπάνπμοκ …………….… πμο 

πνμένπμκηαη από ηε βάζε θαη ………………… πμο πνμένπμκηαη από ημ ………………………  

Ακ ηα θαηηόκηα θαη ηα ακηόκηα ζπεμαηίδμοκ …………… άιαξ, αοηό θαηαβοζίδεηαη ςξ …………… …………… θαη ημ 

παναιαμβάκμομε με ………………………………….… Ακ ημ άιαξ πμο μπμνεί κα ζπεμαηηζηεί είκαη εοδηάιοημ, πνέπεη 

κα ………………………………………………… ημ δηάιομα, ώζηε κα ……………………………………………………… όιμ ημ κενό. 


