
 

 

ΟΞΕΑ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

Ερώτηση 1. Να αντιστοιχίσετε τα οξέα της στήλης Α’ με το προϊόν που το περιέχει 

της στήλης Β 

Στήλη Α      Στήλη Β 

α) ακετυλοσαλικυλικό οξύ    i) κρασί 

β) μυρμηκικό οξύ     ii) γιαούρτι 

γ) υδροχλωρικό οξύ     iii) αεριούχα ποτά 

δ) τρυγικό οξύ      iv) υγρά τσουκνίδας 

ε) ανθρακικό οξύ     v) ασπιρίνη 

στ) γαλακτικό οξύ     vi) υγρό στομάχου 

 

 

Ερώτηση 2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση.      

β) Tο θειικό οξύ έχει χημικό τύπο HNO3      

γ) Σύμφωνα με τον Arrhenius τα διαλύματα όλων των οξέων περιέχουν κατιόντα 

υδρογόνου H+    

δ) Το θειικό οξύ αντιδρά με όλα τα μέταλλα και παράγεται αέριο υδρογόνο (H2)  

ε) Ο δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης παρουσία οξέος αλλάζει χρώμα και γίνεται μπλε 

στ) Αν ανακατέψω μαγειρική σόδα με ξύδι θα παραχθεί αέριο διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) 

 

 

Ερώτηση 3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Σύμφωνα με τη θεωρία του Arrhenius, τα οξέα είναι ενώσεις οι οποίες: 

i) έχουν όξινη γεύση   ii) μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών 

iii) όταν διαλύονται στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (Η+) 

 

β) Ποιος είναι ο χημικός τύπος του υδροχλωρίου: 



 

 

i) HCl    ii) HNO3   iii) CH3COOH 

 

γ) Ποιες από τις παρακάτω ουσίες δεν ανήκει στην κατηγορία των οξέων: 

i) HNO3    ii) NaOH 

iii) H2SO4 

 

δ) Αν ρίξω νιτρικό οξύ (HNO3) σε μάρμαρο, ποιο από τα παρακάτω αέρια θα παραχθεί: 

i) H2     ii) O2 

iii) CO2 

 

ε) Ο όξινος χαρακτήρας των υδατικών διαλυμάτων οφείλεται στην παρουσία: 

i) μορίων Η2     ii) ιόντα Η+ 

iii) ιόντα ΟΗ- 

 

στ) Σε κάθε υδατικό διάλυμα οξέος στους 25 oC ισχύει ότι: 

i) pH> 7    ii) pH=7 

iii) pH< 7 

 

ζ) Σε ένα ουδέτερο υδατικό διάλυμα ισχύει ότι: 

i) πλήθος Η+ = πλήθος ΟΗ-   ii) πλήθος Η+ > πλήθος ΟΗ- 

iii) πλήθος Η+ <πλήθος ΟΗ- 

 

η) Τρία υδατικά διαλύματα Α, Β και Γ έχουν pH 2, 5 και 6,5 αντίστοιχα. Ποιο από τα 

τρία διαλύματα έχει μεγαλύτερη οξύτητα; 

i) το Α   ii) το Β   iii) το Γ 

 

 

Ερώτηση 4. Να αντιστοιχίσετε της τιμές pH της στήλης Α με το χαρακτηρισμό της 

στήλης Β. 

Στήλη Α      Στήλη Β 

α) pH= 7      i) μετρίως όξινο 

β) pH= 3,2      ii) ουδέτερο 

γ) pH= 0,3      iii) λίγο όξινο 



 

 

δ) pH= 6      iv) πολύ όξινο 

 

Ερώτηση 5. Γράψτε ποιο αέριο προκύπτει από τις παρακάτω αντιδράσεις: 

α) Θειικό οξύ με χάλκινο σύρμα 

β) Υδροχλωρικό οξύ με μαρμαρόσκονη 

γ) Νιτρικό οξύ με ψευδάργυρο 

δ) Ξίδι με τσόφλι αυγού 

ε) Χυμός λεμονιού με τριμμένη κιμωλία 

 

 

Ερώτηση 6. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των χημικών ενώσεων: υδροχλώριο, 

θειικό οξύ και οξικό οξύ. Να γράψετε την εξίσωση που συμβαίνει όταν διαλύουμε το 

υδροχλωρικό οξύ στο νερό. 

 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Ερώτηση 1.  

α-v, β-iv, γ-vi, δ-i, ε-iii, στ-ii 

 

Ερώτηση 2.  

Σωστές: α, γ, και στ.  

Λάθος:  

(β) H2SO4 είναι ο χημικός τύπος του θειικού οξέος  

(δ) Υπάρχουν μέταλλα τα οποία δεν αντιδρούν με τα οξέα π.χ. Cu (χαλκός), Hg 

(υδράργυρος), Ag (άργυρος) 

(ε) το μπλε της βρωμοθυμόλης παρουσία οξέος αποκτά κίτρινο χρώμα 

 

Ερώτηση 3. 

α) Η σωστή απάντηση είναι η (iii)  

β) Η σωστή απάντηση είναι η (i) HCl 

γ) Η σωστή απάντηση είναι η (ii) NaOH 

δ) Η σωστή απάντηση είναι η (iii) CO2 

ε) Η σωστή απάντηση είναι η (ii) ιόντα Η+ 

στ) Η σωστή απάντηση είναι η (iii) pH< 7 

ζ) Η σωστή απάντηση είναι η (i) πλήθος Η+ = πλήθος ΟΗ- 

η) Η σωστή απάντηση είναι η (i) το Α 

 

Ερώτηση 4.  

Απάντηση: α- ii, β- i, γ- iv και δ- iii 

 

Ερώτηση 5. 

Απάντηση:  

(α) Το θειικό οξύ δεν αντιδρά με το χαλκό άρα δεν παράγεται κάποιο αέριο. 

(β) Αέριο CO2, γιατί η μαρμαρόσκονη ανήκει στην κατηγορία των ανθρακικών 

αλάτων. 

(γ) Αέριο Η2, γιατί ο ψευδάργυρος είναι οξύ. 



 

 

(δ) Αέριο CO2, γιατί το τσόφλι αυγού περιέχει ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο ανήκει 

στην κατηγορία των ανθρακικών αλάτων. 

(ε) Αέριο CO2, γιατί και η κιμωλία αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. 

 

Ερώτηση 6.  

Απάντηση: Υδροχλώριο: HCl,  Θειικό οξύ H2SO4, Οξικό οξύ: CH3COOH 

HCl (aq)  H+ (aq)   +   Cl- (aq) 


