
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ #8 

1. Συµπληρώστε τον πίνακα: 

 
Σχηµατίζει 
όξινο, 
βασικό ή 
ουδέτερο 
διάλυµα; 

Ισχυρ
ό ή 
ασθεν
ές; 

Χρή
ση 
Kα, 
Kb ή 
Kw; 

Αντίδραση Ισορροπίας 

Δοµή 
συζυγούς 
οξέος ή 
βάσης 

NaNO2      
CH3CO2H      
KF      

 
 
2. Υπολογίστε την συγκέντρωση [H3O+] σε ένα διάλυµα 0.45Μ 

υδρόθειου (H2S). Δίνεται: Kα, Η2S= 9.1×10-8. 
Απ. 2×10-4 Μ 

 
3. Υπολογίστε το pH ενός διαλύµατος 0.6 Μ χλωριούχου 

αµµωνίου.  Ka, ΝΗ4+=5.6×10-10. 
Απ. 4.74 

 
4. Το pH ενός διαλύµατος 0.25Μ HBrO είναι 4.65 σε ορισµένες 

συνθήκες. Υπολογίστε την τιµή της Ka για το HBrO για αυτές 
τις συνθήκες. 

Απ. 2×10-9 

 
5. Το pH ενός διαλύµατος βενζοϊκού οξέος (C6H5COOH) είναι 

2.355. Υπολογίστε την αρχική συγκέντρωση του βενζοϊκού 
οξέος. Ka, C6H5COOH =6.5×10-5. 

Απ. 0.3Μ 
 

6. Υπολογίστε το pH ενός διαλύµατος 0.22Μ του άλατος 
NaNO2. (Ka, HNO2=4.6×10-4) 

Απ. 8.34 
 

7. Ένα διάλυµα 0.4 Μ της ασθενούς βάσης γαλακτικού ανιόν 
(C3H5O3-) έχει pH=8.728. 
α) Υπολογίστε την τιµή της Κb για το ανιόν C3H5O3-. 
β) Υπολογίστε την τιµή της Κa για το γαλακτικό οξύ 
(ΗC3H5O3). 

Απ. α) Κb=7.1×10-11, β) Κα=1.4×10-4 

 
8. Ποιά είναι η συγκέντρωση αιθανολαµίνης C2H5NH2 που 

χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα διάλυµα µε 
pH=12.102; {Η ασθενής βάση C2H5NH2 έχει Κb=6.4×10-4}  

Απ. 0.26Μ 
 

9. Υπολογίστε το pH ενός υδατικού διαλύµατος υδροϊωδίου 
(HI), 2.5Μ. 

Απ. -0.40 
 
10. Ποια είναι η συγκέντρωση βάσης CaO που απαιτείται για 

να παρασκευαστεί ένα διάλυµα µε pH=14.00; 
  

Απ. 0.50Μ 
 

11. Ποια από τα ακόλουθα όταν αναµιχθούν σε 1 lt νερού, 
παράγουν οξινο διάλυµα; 

α) 1 mole KOH και 1 mole NaF, 
β) 1 mole ΝΗ4+ και 1 mole NaOH 
γ) 1 mole HCl και 1 mole ΝΗ3 
δ) 1 mole KOH και 0.5 mole HCl 

 
12. Με τη βοήθεια των σταθερών:  

HF  Kα = 7.2×10-4 

HNO2   Kα = 4.5×10-4 

HCN   Kα = 6.2×10-10 
Κατατάξετε τις ακόλουθες βάσεις κατά σειρά µειούµενης 
ισχύος: 
α) CN- > NO2- > F-  β) NO2- > F- > CN-  
γ) F- > CN-  > NO2-  δ) F- > NO2- > CN- 
ε) NO2-  > CN-  > F-   
 

13. Ποια από τα ακόλουθα όταν αναµιχθούν σε 1 lt νερού, 
παράγουν βασικό διάλυµα; 

α) 1 mole KOH και 1 mole ΗF, 
β) 1 mole KOH και 1 mole  HCl 
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γ) 1 mole HCl και 1 mole ΝΗ3 
δ) 0.5 mole KOH  και 1 mole HCl 

 
14. Οξέα που είναι διαδεδοµένα στα τρόφιµα είναι το γαλακτικό 

οξύ (LA, γαλακτοκοµικά), το οξαλικό οξύ  (OA, λαχανικά) 
και το µαλικό οξύ (MA, µήλα). Οι τιµές pKa για τα 
παραπάνω οξέα είναι pKa,LA = 3.88, pKa,OA = 1.23 και pKa, ΜΑ 
= 3.40. Για τις συζυγείς τους βάσεις, η σωστή κατάταξη 
µειούµενης ισχύος είναι: 
α) σβLA > σβOA > σβMA β) σβΟA > σβΜA > σβLA 
γ) σβLA > σβMA > σβOA δ) σβOA > σβLA > σβMA 
ε) σβMA > σβLA > σβOA 

 
15. Αν η Ka για το φορµικό οξύ είναι Κa=1.8×10-4 , η τιµή της Kb 

για το συζυγές φορµικό ιόν θα δίνεται από τη σχέση: 
a) Kb=Ka×Kw  β) Kb=Kw/Ka   γ) Kb=Ka/Kw 
δ) Kb=Ka+ Kw  ε) Kb=Kw - Ka 

 
16. Δίνονται: pΚa,HA=4, pΚa,HB=7, pΚa,HC=10, pΚa,HD=11.Ποιο από 

τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα θα είναι περισσότερο 
βασικό: 
a) ΝαΑ  β) NaB   γ) NaC 
δ) NaD  ε) όλα θα έχουν το ίδιο pH 
ζ) όλα θα είναι ουδέτερα. 

 
17. Το υδατικό διάλυµα ___________ είναι βασικό: 

a) NaF  β) NaCl   γ) NaBr 
δ) NaI  ε) KI 
ζ) όλα θα είναι ουδέτερα. 

 
 


