
 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : XHMEIA 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΓΓ1 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΑΪΟΣ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 2 
ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. Αναφέρετε και αναλύστε δύο επιπτώσεις της όξινης βροχής.  

Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας.  

α. Η όξινη βροχή έχει πολλές φορές περιεκτικότητα σε κατιόντα Η+ 10φορές μεγαλύτερη από 
την καθαρή βροχή.  

β. Η όξινη βροχή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.  

γ. Η χρήση κάρβουνου (γαιάνθρακες) στη βιομηχανία είναι μία από τις αιτίες που προκαλούν 
την όξινη βροχή.  

δ. Τα οξείδια του αζώτου στην ατμόσφαιρα δημιουργούνται κυρίως από τα θερμοηλεκτρικά 
εργοστάσια.  

ε. Τα οξείδια του αζώτου και του θείου παράγονται μόνο από ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Υδροχλωρικό οξύ ονομάζεται το υδατικό διάλυμα του HCl.  

i) Ποια σωματίδια υπάρχουν στο υδροχλωρικό οξύ; 

ii) Σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος που έχει pH=2 (στους 25ο C) προσθέτουμε νερό. Σε ποια 
όρια θα βρίσκεται το pH του αραιωμένου διαλύματος; 

iii) Τι θα παρατηρήσουμε αν στο διάλυμα του υδροχλωρίου προσθέσουμε ρινίσματα Fe; Πώς 
μπορούμε να ανιχνεύσουμε το αέριο που ελευθερώνεται; 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α) Για να αντιμετωπίσουμε τις ενοχλήσεις στο στομάχι λόγω υπερέκκρισης γαστρικού υγρού, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: 

i) HCl , ii) Al(OH)3 , iii) ασπιρίνη ,  iv) ξίδι 



 

 

 

β) ποιο από τα επόμενα διαλύματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε το 
τσίμπημα της μέλισσας; 

i) διάλυμα NH3, ii) ξίδι,  iii) χυμό λεμονιού, iv) αλατόνερο 

γ) Αναμειγνύουμε διάλυμα οξέος που έχει pH=2 και διάλυμα βάσης που έχει pH=11. Το pH 
του διαλύματος που θα προκύψει δε μπορεί να είναι:  

i) 7,  ii) 2,5,   iii) 9,5   iv) 11 

δ) Διάλυμα NH3 έχει pH=11. Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να προσθέσουμε ώστε να 
προκύψει διάλυμα με pH= 4 

i) Διάλυμα HCl με pH=5   ii) Καθαρό νερό  

iii) Διάλυμα NaOH με pH=13 iv) Διάλυμα HCl με pH=1. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα: H2SO4 και Ba(OH)2 στους 25ο C.  

α) Ποιες είναι οι πιθανές τιμές pH του καθενός από τα παραπάνω διαλύματα; 

β) Αναμειγνύουμε τα διαλύματα H2SO4 και Ba(OH)2 και προκύπτει νέο διάλυμα. Πώς ονομάζεται 
η αντίδραση;  

γ) Τι τιμές μπορεί να έχει το pH του νέου διαλύματος; 

δ) Στο νέο διάλυμα προσθέτουμε δείκτη μπλε βρομοθυμόλης και αποκτά πράσινο χρώμα. Το νέο 
διάλυμα είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό; 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


