
 

 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ-ΑΛΑΤΑ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

Ερώτηση 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Αν αναμείξουμε ένα διάλυμα οξέος με ένα διάλυμα βάσης το διάλυμα που θα 

προκύψει θα είναι όξινο. 

β) Για να αντιμετωπίσουμε το τσίμπημα μιας σφήκας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

ξίδι. 

γ) Για να αντιμετωπίσουμε τις στομαχικές διαταραχές που προκαλούνται από την 

υπερέκκριση γαστρικού υγρού θα χρησιμοποιήσουμε ασπιρίνη. 

δ) Το μπλε της βρομοθυμόλης είναι ένας δείκτης, ο οποίος αν προστεθεί σε ουδέτερο 

διάλυμα αποκτά πράσινο χρώμα. 

ε) Εξουδετέρωση ονομάζεται κάθε χημική αντίδραση κατά την οποία παράγεται νερό. 

στ) Για να εξουδετερώσουμε το ξίδι θα χρησιμοποιήσουμε Ca(OH)2. 

 

 

Ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε την παρακάτω αντίδραση και να γράψετε κάτω από 

κάθε ένωση  σε ποια κατηγορία ανήκει:  

     HCl   +    NaOH    →                   +                          

 

 

Ερώτηση 3. Αν αναμείξουμε ένα διάλυμα υδροχλωρίου με pH=3 με ένα διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου με pH=12 το pH του διαλύματος δεν μπορεί να είναι 

α) 4 

β) 5 

γ) 12 

δ) 11 

 

 

Ερώτηση 4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Όταν αναμειγνύουμε ένα διάλυμα ……………. με ένα διάλυμα …………….. 

λαμβάνει χώρα μια αντίδραση εξουδετέρωσης.  



 

 

β) Τα άλατα που προκύπτουν από την αντίδραση του θειικού οξέος με μια βάση 

ονομάζονται ………………… άλατα, ενώ αυτά που προκύπτουν από την αντίδραση 

υδροχλωρίου με μια βάση ονομάζονται …………………. άλατα. 

γ) Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες είναι φτιαγμένοι από ………………… 

δ) Το μαγειρικό αλάτι έχει χημικό τύπο ……………. 

ε) Οι κρύσταλλοι του χλωριούχου νατρίου αποτελούνται από κατιόντα …………… και 

ανιόντα …………… 

στ) Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση που αποτελείται από ……………. και μπορεί 

να προκύψει από την αντίδραση ενός …………….. και μιας ……………. 

 

 

Ερώτηση 5. Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω ενώσεις εντάσσεται στα άλατα. Στη 

συνέχεια να γράψετε τα ονόματα των χημικών ουσιών 

α) CH3COOH 

β) NH3 

γ) NaCl 

δ) H2SO4 

ε) Ba(OH)2 

 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Σωστές: β, δ και στ.  

Λάθος: (α) Εξαρτάται από τις ποσότητες του οξέος και της βάσης. Το διάλυμα που θα 

προκύψει μπορεί να είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό 

(γ) Για να εξουδετερώσουμε την περίσσεια του οξέος θα χρησιμοποιήσουμε αντιόξινα 

φάρμακα, τα οποία περιέχουν ως δραστικές ουσίες βάσεις, όπως το Ca(OH)2 και το 

Mg(OH)2. 

(ε) Σε μια αντίδραση εξουδετέρωσης ισχύει Η+ + ΟΗ-     Η2Ο 

 

 

2.      HCl   +    NaOH    →       NaCl     +    H2O            

  οξύ     βάση        άλας    νερό 

 

 

3. Η σωστή είναι το β 

 

 

4. α) Όταν αναμειγνύουμε ένα διάλυμα οξέος με ένα διάλυμα βάσης λαμβάνει χώρα 

μια αντίδραση εξουδετέρωσης.  

β) Τα άλατα που προκύπτουν από την αντίδραση του θειικού οξέος με μια βάση 

ονομάζονται θειικά άλατα, ενώ αυτά που προκύπτουν από την αντίδραση υδροχλωρίου 

με μια βάση ονομάζονται χλωριούχα άλατα. 

γ) Οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες είναι φτιαγμένοι από άλατα 

δ) Το μαγειρικό αλάτι έχει χημικό τύπο NaCl 

ε) Οι κρύσταλλοι του χλωριούχου νατρίου αποτελούνται από κατιόντα νατρίου (Na+) 

και ανιόντα χλωρίου (Cl-). 

στ) Άλας ονομάζεται κάθε χημική ένωση που αποτελείται από ιόντα και μπορεί να 

προκύψει από την αντίδραση ενός οξέος και μιας βάσης 

 

 

5. Η σωστή απάντηση είναι το γ 

α) οξικό οξύ, β) αμμωνία, γ) χλωριούχο νάτριο, δ) θειικό οξύ, ε) υδροξείδιο του βαρίου 


