
(από τράπεζα θεµάτων)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΟΞΕΑ– ΒΑΣΕΙΣ –  ΑΛΑΤΑ – ΟΞΕΙ∆ΙΑ -  ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

1. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις που 

πραγµατοποιούνται όλες: 

α) Zn(s) + CuSO4(aq) → 

β) CaCO3(s) + HBr(aq) → (µονάδες 6) 

 

α) Zn(s) + CuSO4(aq) → ZnSO4 (aq) + Cu (s) 

β) CaCO3(s) + 2HBr(aq) → CaBr2 + CO2 ↑+ H2O 

 

2. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα , συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων 

που γίνονται όλες: 

α) AgNO3(aq) + HBr (aq) → 

β) Zn (s) + HCl (aq) → 

γ) ΚΟΗ(aq) + ΗΝΟ3(aq) → (µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ. (µονάδες 4) 

 

α) AgNO3(aq) + HBr (aq) → AgBr↓  +  HNO3 (aq) 

β) Zn (s) + 2HCl (aq) → ZnCl2 + H2 ↑ 

γ) ΚΟΗ (aq) + ΗΝΟ3 (aq) → KNO3 + H2O 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης είναι 

κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή το AgBr πέφτει ως ίζηµα. 

Η αντίδραση εξουδετέρωσης γ) πραγµατοποιείται επειδή τα υδρογονοκατιόντα (Η+) που 

προέρχονται από το οξύ ενώνονται µε τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που προέρχονται από τη 

βάση, και δίνουν νερό (ελάχιστα ιοντιζόµενη ένωση): Η+ + ΟΗ- →  Η2Ο 

 

3. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) CaI2(aq) + AgNO3(aq) → 

β) Cl2(g) + H2S(aq) →  

γ) Βa(ΟΗ)2(aq) + ΗBr(aq) → 

(µονάδες 9) 
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Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β. (µονάδες 4) 

 

α) CaI2(aq) + 2AgNO3(aq) → Ca(NO3)2 + 2AgI ↓ 

β) Cl2(g) + H2S(aq) → 2 HCl + S 

γ) Βa(ΟΗ)2(aq) + 2ΗBr(aq) → BaBr2 + 2H2O 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης β πραγµατοποιείται επειδή το Cl είναι δραστικότερο αµέταλλο 

από το S. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης είναι 

κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή το AgI πέφτει ως ίζηµα. 

 

4. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χηµικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Ζn(s) + HBr(aq) → 

β) AgNO3(aq) + NaBr(aq)→ 

γ) Ca(ΟΗ)2(aq) + Η2SO4(aq) → 

(µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β. (µονάδες 4) 

 

α) Ζn(s) + 2HBr(aq)  → ZnBr2  +  H2 

β) AgNO3(aq) + NaBr(aq)  → AgBr  +  NaNO3 

γ) Ca(ΟΗ)2(aq) + Η2SO4(aq)  → CaSO4  +  2 H2O 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος από το 

Η. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης είναι 

κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης β πραγµατοποιείται επειδή o AgBr πέφτει ως ίζηµα. 

 

5. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα , συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων 

που γίνονται όλες: 

α) Cl2(g) + NaI (aq) → 

β) H2SO4 (aq) + NaOH (aq) → 

γ) FeCl2 (aq) + K2S (aq) → (µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και γ. (µονάδες 4) 
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α) Cl2(g) +2 NaI (aq) → 2NaCl  +  I2 

β) H2SO4 (aq) + 2NaOH (aq) → Na2SO4 + 2H2O 

γ) FeCl2 (aq) + K2S (aq) → FeS ↓ + 2 KCl 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή το Cl είναι δραστικότερο από το I. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης είναι 

κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης γ πραγµατοποιείται επειδή το FeS πέφτει ως ίζηµα. 

 

6. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Cl2(g) + ΚI(aq) → 

β) Na2S(aq) + HCl(aq) → 

γ) KOH(aq) + HBr(aq) → 

(µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και β.     (µονάδες 4) 

 

α) Cl2+ 2ΚI→ 2KCl + I2 

β) Na2S+ 2HCl→ 2NaCl + H2S 

γ) KOH+ HBr→ KBr + H2O 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή το Cl είναι δραστικότερο αµέταλλο 

από το Ι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης είναι 

κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης β πραγµατοποιείται επειδή το H2S αποµακρύνεται ως αέριο. 

 

7. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Mg(s) + HCl(aq)→ 

β) HCl(aq) + Na2CO3(aq)→ 

γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → 

(µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και β.  (µονάδες 4) 

 

α) Mg(s) + 2HCl(aq)→ MgCl2 + H2 
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β) 2HCl(aq) + Na2CO3(aq)→ 2NaCl + CO2 + H2O 

γ) Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4 + 2H2O 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή το Mg είναι δραστικότερο από το 

H. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης είναι 

κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης β πραγµατοποιείται επειδή το CO2 αποµακρύνεται ως αέριο. 

 

8. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Mg(s) + HΙ(aq) → 

β) AgNO3(aq) + ΚCl(aq) → 

γ) ΝΗ3(aq) + HBr(aq) → 

(µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι παραπάνω αντιδράσεις α και β.     (µονάδες 4) 

 

α) Mg(s) + 2HΙ(aq) → MgI2 + H2 ↑ 

β) AgNO3(aq) + ΚCl(aq) → AgCl ↓ + KNO3 

γ) ΝΗ3(aq) + HBr(aq) → NH4Br 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή το Mg είναι δραστικότερο 

από το H. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης β πραγµατοποιείται επειδή το AgCl πέφτει ως ίζηµα. 

 

9. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις χηµικές εξισώσεις των 

χηµικών αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται όλες: 

α) Zn(s) + AgNO3(aq)→ 

β) KOH(aq) + H2SO4(aq)→ 

(µονάδες 6) 

 

α) Zn(s) + 2AgNO3(aq)→ Zn(NO3)2 + 2Ag 

β) 2 KOH(aq) + H2SO4(aq)→ K2SO4 + 2 H2O 
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10.Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

αντιδράσεων που γίνονται όλες. 

α) Zn(s) + HBr(aq) → 

β) NaOH(aq) + H3PO4(aq) → 

γ) BaCl2(aq) + AgNO3(aq) → (µονάδες 9) 

Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις α και β. (µονάδες 4) 

 

α) Zn (s) + 2HBr (aq) → ZnBr2 (aq) + H2 (g)  

β) 3 NaOH(aq) + H3PO4 (aq) → Na3PO4 (aq)   + 3 H2O (l) 

γ) BaCl2 (aq) + 2 AgΝΟ3 (aq) → Ba(NO3 )2 (aq) + 2 AgCl (s) 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης α) πραγµατοποιείται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος από το 

Η. 

Η αντίδραση εξουδετέρωσης β) πραγµατοποιείται επειδή τα υδρογονοκατιόντα (Η+) που 

προέρχονται από το οξύ ενώνονται µε τα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) που προέρχονται από τη 

βάση, και δίνουν νερό (ελάχιστα ιοντιζόµενη ένωση): Η+ + ΟΗ- →  Η2Ο 

 

11. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις χηµικές εξισώσεις των χηµικών 

αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται όλες: 

α) Cl2(g)+ CaBr2(aq)→ 

β) Al(OH)3(s) + HNO3(aq) → 

γ) K2CO3(aq) + HBr(aq)→ 

δ) ΝΗ3(aq) + H2SO4(aq) → 

ε) HNO3(aq) + Mg(OH)2(s) → 

 

α) Cl2 (g) + CaBr2 (aq) → Br2 (l) + CaCl2 (aq)  

β) Al(OH)3 (s) + 3 HNO3 (aq) → Al(NO3)3 (aq)   + 3 H2O (l) 

γ) K2CO3 (aq) + 2 HBr (aq) → 2 KBr (aq) + CO2 (g) +  H2O (l) 

δ) 2 ΝΗ3(aq) + H2SO4(aq) → (ΝΗ4)2SO4 (aq) 

ε) 2 HNO3(aq) + Mg(OH)2(s) →  Mg(NO3)2 (aq) + 2 H2O(l)  

 

12. Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω 

χηµικών αντιδράσεων που γίνονται όλες. Να αναφέρετε το λόγο που γίνονται οι αντιδράσεις 

α) (NH4)2SO4(aq) + NaOH(aq) → 

β) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 

γ) NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq)→ 
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δ) Fe(NO3)3(aq) + KOH(aq)→                                           παρόµοια : FeCl3(aq) + KOH(aq) 

ε) Zn(s) + CuCl2(aq) →   

στ) Na2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 

ζ) HCl(aq) + Na2SO3(aq) →            ΠΡΟΣΟΧΗ                παρόµοια: K2SO3(aq) + HBr(aq) 

η) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq) → 

θ) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → 

ι) Cl2(g) + HBr(aq) → 

ια) Zn(s) + AuCl3(aq) →         ΠΡΟΣΟΧΗ 

ιβ) FeS(s) + HCl(aq) →                                                          παρόµοια: CaS(s) + HCl(aq) 

 

α) (NH4)2SO4(aq) + 2 NaOH(aq) →    Na2SO4 (aq)  +  2 ΝΗ3(g) + 2 H2O(l)   

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης α πραγµατοποιείται επειδή η ΝΗ3 (αµµωνία) αποµακρύνεται 

ως αέριο. 

β) Κ2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 2 ΚΟΗ (aq) + BaSO4 (s) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης β πραγµατοποιείται επειδή το BaSO4 πέφτει ως ίζηµα. 

γ) 2 NH4Cl(aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCl2 (aq) + 2 NH3 (g) + 2 H2O(l) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης γ πραγµατοποιείται επειδή η ΝΗ3 (αµµωνία) αποµακρύνεται 

ως αέριο. 

δ) Fe(NO3)3(aq) + 3 KOH(aq)→ 3 KNO3 (aq) + Fe(OH)3 (s) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης δ πραγµατοποιείται επειδή το Fe(OH)3  πέφτει ως ίζηµα. 

ε) Zn(s) + CuCl2(aq) → Cu (s) + ZnCl2(aq) 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης ε) πραγµατοποιείται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος από το 

Cu. 

στ) Na2S(aq) + Pb(NO3)2(aq) → 2 NaNO3 (aq) + PbS (s) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης στ πραγµατοποιείται επειδή το PbS πέφτει ως ίζηµα. 

ζ) 2 HCl(aq) + Na2SO3(aq) → 2 NaCl (aq) + SO2 (g) + H2O (l) 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης ζ πραγµατοποιείται επειδή το SO2 αποµακρύνεται ως αέριο. 

η) Cu(NO3)2(aq) + Na2S(aq) → 2 NaNO3 (aq) + CuS (s)  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης η) πραγµατοποιείται επειδή το CuS πέφτει ως ίζηµα. 

θ) Ca(NO3)2(aq) + Na2CO3(aq) → 2 NaNO3 (aq) + CaCO3 (s) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης 

είναι κάποιο από τα προϊόντα ή να πέφτει ως ίζηµα ή να αποµακρύνεται ως αέριο. 

Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης θ) πραγµατοποιείται επειδή το CaCO3 πέφτει ως ίζηµα. 

ι) Cl2(g) + 2 HBr(aq) → 2 HCl (aq) + Br2 (l) 

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης ι) πραγµατοποιείται επειδή το Cl είναι δραστικότερο από το 

Br. 

ια) 3 Zn(s) + 2 AuCl3(aq) →  3 ZnCl2 (aq) + 2 Au (s)   

Η αντίδραση απλής αντικατάστασης ια) πραγµατοποιείται επειδή ο Zn είναι δραστικότερος από το 

Au.  

ιβ) FeS (s) + 2 HCl (aq) → FeCl2 (aq) + H2S (g) 

Aντίδραση διπλής αντικατάστασης, το H2S αποµακρύνεται ως αέριο.  

 

13. Α) ∆ίνεται η παρακάτω ασυµπλήρωτη χηµική εξίσωση: 

         Ca(OH)2(aq) + ΝΗ4Cl(aq) → CaCl2(aq) + ΝΗ3(g) + Η2Ο(l) 

α) Σας ζητούµε να µεταφέρετε την παραπάνω χηµική εξίσωση στην κόλλα σας και 

να βάλετε τους κατάλληλους συντελεστές .     (µονάδες 2) 

β) Να ονοµάσετε τις χηµικές ενώσεις που συµµετέχουν στην παραπάνω χηµική αντίδραση:     

    Ca(OH)2 , ΝΗ4Cl, CaCl2 , ΝΗ3       (µονάδες 4) 

 

α) Ca(OH)2 (aq) + 2 NH4Cl (aq) →    CaCl2 (aq)  +  2 ΝΗ3 g) + 2 H2O (l)  

β) Ca(OH)2  υδροξείδιο του ασβεστιου , ΝΗ4Cl χλωριούχο αµµώνιο,  

   CaCl2 χλωριούχο ασβέστιο , ΝΗ3  αµµωνία      

 

14. ∆ίνεται η παρακάτω ασυµπλήρωτη χηµική εξίσωση: 

     CaCO3(s) + HNO3(aq) → Ca(NO3)2(aq) + CO2(g) +H2O (l) 

     α) Σας ζητούµε να µεταφέρετε την παραπάνω χηµική εξίσωση στην κόλλα σας και να βάλετε   

τους κατάλληλους συντελεστές .  (µονάδες 2) 
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    β) Να ονοµάσετε τις χηµικές ενώσεις που συµµετέχουν στην παραπάνω χηµική αντίδραση:    

CaCO3, ΗΝΟ3 , Ca(NO3)2 , CO2 .   (µονάδες 4) 

 

15.  ∆ίνεται η παρακάτω ασυµπλήρωτη χηµική εξίσωση: 

       Ba(OH)2(aq) + ΝΗ4ΝΟ3(aq) → Ba(NO3)2(aq) + ΝΗ3(g) + Η2Ο(l) 

α) Σας ζητούµε να µεταφέρετε την παραπάνω χηµική εξίσωση στην κόλλα σας και να βάλετε 

τους κατάλληλους συντελεστές .   (µονάδες 2) 

β) Να ονοµάσετε τις χηµικές ενώσεις που συµµετέχουν στην παραπάνω χηµική αντίδραση:   

Ba(OH)2 , ΝΗ4ΝΟ3, Ba(NO3)2 , ΝΗ3      (µονάδες 4) 

 

16. ∆ίνεται η παρακάτω ασυµπλήρωτη χηµική εξίσωση: 

 NaOH(aq) + (ΝΗ4)2S(aq) → Na2S(aq) + ΝΗ3(g) + Η2Ο(l) 

α) Σας ζητούµε να µεταφέρετε την παραπάνω χηµική εξίσωση στην κόλλα σας και να βάλετε 

τους κατάλληλους συντελεστές .  (µονάδες 2) 

β) Να ονοµάσετε τις χηµικές ενώσεις που συµµετέχουν στην παραπάνω χηµική αντίδραση: 

NaOH , (ΝΗ4)2S , Na2S , ΝΗ3.    (µονάδες 4) 

 

17. Ποια από τις επόµενες χηµικές αντιδράσεις δεν γίνεται; 

       α) HCl(aq) + AgNO3(aq) → 

       β) HCl(aq) + CaS(aq) → 

       γ) HCl(aq) + NH4NO3(aq) → 

       δ) HCl(aq) + Mg(s) →                                                    (µονάδα 1) 

Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που γίνονται (προϊόντα και 

συντελεστές), αναφέροντας και για ποιο λόγο γίνονται.      (µονάδες 12) 

 

∆εν γίνεται η αντίδραση γ). HCl(aq) + NH4NO3(aq)  (δεν προκύπτει ούτε ίζηµα, ούτε αέριο). 

α) HCl(aq) + AgNO3(aq) → ΗΝΟ3 (aq) + AgCl (s) 

    Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης α) πραγµατοποιείται επειδή το AgCl πέφτει ως ίζηµα. 

β) 2 HCl(aq) + CaS(aq) → CaCl2 (aq) + H2S (g) 

    Η αντίδραση διπλής αντικατάστασης β) πραγµατοποιείται επειδή το H2S αποµακρύνεται ως 

αέριο. 

δ) 2 HCl(aq) + Mg(s) → MgCl2 (aq) + H2 (g) 

    Η αντίδραση απλής αντικατάστασης δ) πραγµατοποιείται επειδή το Mg είναι δραστικότερο από 

το H. 
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18. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ); 

α) Ο άργυρος, Ag, δεν αντιδρά µε το υδροχλωρικό οξύ, HCl(aq). 

β) Για να εξουδετερώσουµε το ΗCl που περιέχεται στο γαστρικό υγρό χρησιµοποιούµε 

γάλα µαγνησίας (Mg(OH)2). 

γ) Το H2SO4 όταν αντιδράσει µε το Na2CO3 παράγεται αέριο υδρογόνo.          (µονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας σε όλες τις περιπτώσεις                            (µονάδες 9) 

 

α) ΣΩΣΤΗ. Ο άργυρος δεν µπορεί να αντικαταστήσει το υδρογόνο στην ένωση HCl, γιατί ο 

άργυρος είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο. 

β) ΣΩΣΤΗ. Για να εξουδετερώσουµε το οξύ απαιτείται κάποια βάση, όπως το Mg(OH)2. Γίνεται η 

αντίδραση εξουδετέρωσης:  2 ΗCl + Mg(OH)2  → MgCl2 + 2 H2O 

γ) ΛΑΘΟΣ. Παράγεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα:  H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O 

 

19. Ένα διάλυµα CuSO4 δεν µπορούµε να το φυλάξουµε σε δοχείο από αλουµίνιο (Al).  Σ ή Λ; 

 

20. Αν υπάρχουν δοχεία κατασκευασµένα από Cu και Al ,εξηγήστε σε ποιο δοχείο είναι δυνατόν 

να αποθηκευτεί διάλυµα FeSO4 . (µονάδες 6) 

 

Το αργίλιο (Al) είναι πιο δραστικό από το σίδηρο (Fe), εποµένως αντικαθιστά το σίδηρο στην 

ένωση FeSO4 (γίνεται αντίδραση απλής αντικατάστασης). Άρα δεν µπορεί να αποθηκευτεί διάλυµα 

FeSO4  στο δοχείο από Al. 

Το διάλυµα FeSO4  µπορεί να αποθηκευτεί στο δοχείο από Cu, γιατί ο χαλκός είναι λιγότερο 

δραστικός από το σίδηρο, οπότε δεν πραγµατοποιείται αντίδραση απλής αντικατάστασης.               

 

21. Στο εργαστήριο διαθέτουµε ένα υδατικό διάλυµα HCl και δύο δοχεία αποθήκευσης, το ένα 

από σίδηρο (Fe) και το άλλο από χαλκό (Cu). Σε ποιο δοχείο πρέπει να αποθηκεύσουµε το 

διάλυµα HCl; 

       Ι. Στο δοχείο από σίδηρο          ΙΙ. Στο δοχείο από χαλκό     

      ΙΙΙ. Σε κανένα από τα δύο         ΙV. Σε οποιοδήποτε από τα δύο 

    Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.   (1 µονάδα) 

    Αιτιολόγηση.   (4 µονάδες) 

 

22. Χρειάζεται να αποθηκεύσουµε διάλυµα HCl και υπάρχουν διαθέσιµα δοχεία κατασκευασµένα 

από Cu, Fe και Al. Εξηγήστε σε τι είδους δοχείο µπορεί να γίνει η αποθήκευση.   (µονάδες 6) 

 

Για τις ερωτήσεις 17 – 22 είναι απαραίτητη η γνώση της σειράς δραστικότητας.  
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NaOH(aq) + Pb(NO3)2(aq) 

KOH(aq) + ZnCl2(aq) 

(NH4)2CO3(aq) + NaOH(aq) 

NH4Cl (aq) + NaOH (aq) → 

Na2CO3 (aq) + Ca(OH)2 (aq) → 

Na2(SO)4(aq) + Ca(OH)2 (aq) → 

Zn(NO3)2(aq) + NaOH(aq) 

Ca(OH)2(aq) + K2S(aq) → 

NH4NO3(aq) + KOH(aq) 

K2S(aq) + HNO3(aq) → 

HNO3(aq) + Na2CO3 (aq) → 

BaCO3(s) + H2SO4(aq) 

BaCl2 (aq) + H2SO4 (aq) → 

Pb(NO3)2(aq) + H2SO4 (aq) → 

Fe(NO3)2(aq) + H2S(aq) → 

CaBr2(aq) + K2S(aq) → 

BaCl2(aq) + Na2CO3 (aq) → 

Zn(NO3)2(aq) + Κ2S(aq) → 

Na(s) + H2O(l)   

Mg(s) + ZnCl2(aq) 

Mg(s) + Cu(NO3)2 (aq) → 

Mg (s) + FeCl2 (aq) → 

Al(s) + Fe(NO3)2 (aq) → 

Al (s) + CuSO4 (aq) → 

Al (s) + HCl (aq) → 

Zn(s) + H2SO4(aq) 

H2S(aq) + Mg(s) 

Br2(l) + Na2S(aq) → 

Cl2(g) + CaS(aq) 

Cl2(g)+ FeBr2(aq) → 

F2(g)+ NaBr(aq) → 

NaOH(aq) + HCl(aq) → 

Al(OH)3 (s) + HCl(aq) → 

Al(OH)3 (s) + H2S (aq) → 

NaOH(aq) + H2S (aq) → 

H2S(aq) + Mg(OH)2(s) → 

NH3 (aq) + HNO3 (aq) → 

Fe(OH)3 (s) + HCl (aq) → 

Cu(OH)2(s) + HNO3 (aq) → 

Ζn(ΟΗ)2(s) + HΙ(aq) 
 

 

Σε ποια κατηγορία κατατάσσεται κάθε αντίδραση;  Για ποιο λόγο γίνεται; 
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