
 

 

ΒΑΣΕΙΣ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

Ερώτηση 1. Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης βασικότητας τα παρακάτω 

διαλύματα: 

α) pH= 11,1     β) pH= 14 

γ) pH= 7,1     δ) pH= 8 

ε) pH= 9,2     στ) pH= 13,6 

 

 

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

λανθασμένες (Λ); 

α) Τα υδατικά διαλύματα των βάσεων έχουν καυστική γεύση.    

β) Tο υδροξείδιο του καλίου έχει χημικό τύπο ΚΟΗ     

γ) Οι κοινές ιδιότητες των βάσεων οφείλονται στην παρουσία των ανιόντων ΟΗ-  

δ) Σε κάθε υδατικό διάλυμα βάσης ισχύει ότι pH< 7 στους 25 oC 

ε) Το pH ενός χυμού πορτοκαλιού μπορεί να έχει pH = 9 στους 25 oC  

στ) Υδατικό διάλυμα βάσης Α με pH=8,3 είναι περισσότερο βασικό από υδατικό 

διάλυμα βάσης Β με pH= 12,5. 

 

 

Ερώτηση 3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Βάσεις κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες όταν διαλύονται στο 

………δίνουν ………………………………………….. 

2. Σε υδατικό διάλυμα βάσης το πλήθος των ΟΗ- είναι…………………….από το 

πλήθος των Η+ 25 oC 

3. Τα διαλύματα των βάσεων μετατρέπουν το χρώμα του δείκτη μπλε τη 

βρωμοθυμόλης από ………………σε ………………….. 

4. Τα υδατικά διαλύματα των βάσεων έχουν……………….γεύση και 

…………………..υφή. 

5. Όταν αραιώνουμε ένα διάλυμα βάσης η τιμή του pH του……………………. 

6. Υδατικό διάλυμα με pH=11 είναι…………..βασικό από υδατικό διάλυμα με pH=13 

(θ= 25 oC 

 



 

 

 

Ερώτηση 4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

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

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

iii) όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) 

 

β) Ποιος είναι ο χημικός τύπος του υδροξειδίου του νατρίου: 

i) KOH    ii) NH3 

iii) NaOH 

 

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

i) HNO3    ii) NaOH 

iii) ΝΗ3 

 

δ) Ο βασικός χαρακτήρας των υδατικών διαλυμάτων οφείλεται στην παρουσία: 

i) ιόντα Νa+     ii) ιόντα Η+ 

iii) ιόντα ΟΗ- 

 

ε) Σε κάθε υδατικό διάλυμα βάσης στους 25 oC ισχύει ότι: 

i) pH> 7    ii) pH=7 

iii) pH< 7 

 

στ) Σε ένα υδατικό διάλυμα βάσης ισχύει ότι: 

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

iii) πλήθος Η+ < πλήθος ΟΗ- 

 

ζ) Τρία υδατικά διαλύματα Α, Β και Γ έχουν pH 11,2, 13,7 και 8,4 αντίστοιχα. Ποιο 

από τα τρία διαλύματα είναι πιο βασικό; 

i) το Α   ii) το Β   iii) το Γ 

 

 

Ερώτηση 5. Να κατατάξετε κατά αυξανόμενη τιμή pH τα παρακάτω διαλύματα (θ= 

25 oC). 



 

 

Α: διάλυμα HCl 36,5 g/L 

Β: διάλυμα ΝaOH 4 g/L 

Γ: διάλυμα ΝaOH 40 g/L 

Δ: διάλυμα HCl 3,65 g/L 

 

 

Ερώτηση 6. Να αντιστοιχίσετε τις τιμές pH της στήλης Α με τα υδατικά διαλύματα 

της στήλης Β. 

Στήλη Α      Στήλη Β 

α) pH= 7      i) διάλυμα H2SO4 

β) pH= 1,5      ii) αραιό διάλυμα ΚΟΗ 

γ) pH= 10,5      iii) απιονισμένο νερό 

δ) pH= 13,6      iv) πυκνό διάλυμα ΚΟΗ  

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Ερώτηση 1.  

Απάντηση. (γ)< (δ)< (ε)< (α)< (στ)<(β) 

 

Ερώτηση 2. 

Απάντηση.  

Σωστές: α, β, και γ.  

Λάθος: (δ) Σε κάθε υδατικό διάλυμα βάσης ισχύει ότι pH> 7 στους 25 oC. 

(ε) Ο χυμός πορτοκαλιού περιέχει ασκορβικό οξύ, άρα ισχύει ότι pH< 7 (στους 25 oC). 

(στ) Το διάλυμα Β είναι πιο βασικό από το διάλυμα Α, γιατί έχει υψηλότερη τιμή pH. 

 

Ερώτηση 3.  

Απάντηση.  

1. Βάσεις κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες όταν διαλύονται στο νερό 

δίνουν ανιόντα υδροξειδίου ΟΗ-. 

2. Σε υδατικό διάλυμα βάσης το πλήθος των ΟΗ- είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των 

Η+ στους 25 oC. 

3. Τα διαλύματα των βάσεων μετατρέπουν το χρώμα του δείκτη μπλε τη 

βρωμοθυμόλης από πράσινο σε μπλε. 

4. Τα υδατικά διαλύματα των βάσεων έχουν καυστική γεύση και σαπωνοειδή υφή. 

5. Όταν αραιώνουμε ένα διάλυμα βάσης η τιμή του pH του ελαττώνεται. 

6. Υδατικό διάλυμα με pH=11 είναι λιγότερο βασικό από υδατικό διάλυμα με pH=13 

(θ= 25 oC). 

 

Ερώτηση 4.  

α) Η σωστή απάντηση είναι (iii) όταν διαλύονται στο νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου 

(ΟΗ-) 

β) Η σωστή απάντηση είναι η (iii) NaOH 

γ) Η σωστή απάντηση είναι η (i) HNO3 

δ) Η σωστή απάντηση είναι η (iii) ιόντα ΟΗ- 

ε) Η σωστή απάντηση είναι η (i) pH> 7 

στ) Η σωστή απάντηση είναι η (iii) πλήθος Η+ < πλήθος ΟΗ- 



 

 

ζ) Η σωστή απάντηση είναι (ii) το Β 

 

Ερώτηση 5.  

Απάντηση: Α< Δ< Β< Γ 

 

Ερώτηση 6.  

Απάντηση. α- iii, β- i, γ- ii, δ- iv 

 

 

 

 

 

 

 


