
Επαναληπτικές ασκήσεις 4ο κεφάλαιο 

 

 
1. Μια ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΝaΟΗ με διάλυση 4 g στερεού ΝαΟΗ σε 

νερό. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε  είχε όγκο 200 mL. 

α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ)του διαλύματος . 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του H2SO4 που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 500 mL 

διαλύματος ΝaΟΗ 0,1 M.  

 

2. Σε ορισμένη ποσότητα νερού διαλύονται 2,24 L αερίου HCl (σε STP), οπότε παρασκευάζεται 

διάλυμα  που έχει όγκο 200 mL. Να υπολογίσετε: 

α) τη συγκέντρωση ( σε Μ) του διαλύματος . 

β) τη μάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, όταν 4 L υδατικού διαλύματος Ca(ΟΗ)2 0,01 Μ 

αντιδράσουν με περίσσεια διαλύματος HCl. 

 

3. Διαλύονται 3,4 g AgNO3 σε νερό οπότε παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα όγκου 400 

mL (διάλυμα Δ1). 

α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του AgNO3 στο διάλυμα Δ1. 

β) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g) στερεού CaCl2 απαιτείται για την πλήρη αντίδραση με 

200 mL του διαλύματος Δ1. 

 

4. Διαθέτουμε στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα NaΟΗ 0,1 Μ (διάλυμα Δ). Να 

υπολογίσετε: 

α) τη μάζα (σε g) του ΝαOH που περιέχεται σε 150 mL του διαλύματος Δ. 

β)τη μάζα (σε g) του άλατος που θα παραχθεί αν 0,2 L διαλύματος Δ εξουδετερωθούν με 

περίσσεια υδατικού διαλύματος Η2SO4. 

 

5. Σε ένα εργαστήριο διαθέτουμε διάλυμα H2SO4 10 M (διάλυμα Δ). Να υπολογίσετε: 

α) τη μάζα (σε g) του H2SO4 που περιέχεται σε 50 mL του διαλύματος Δ. 

β) τη μάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, αν αντιδράσουν 2 L υδατικού διαλύματος 

NaOH 0,1 Μ με περίσσεια διαλύματος Δ. 

 

6. Ένα εργαστήριο διαθέτει υδατικό διάλυμα ΝΗ3 1 M (διάλυμα Δ). Nα υπολογίσετε: 

α) σε πόσα mL του διαλύματος Δ περιέχονται 1,7 g ΝΗ3. 

β) τον όγκο (σε L) από το αρχικό διάλυμα ΝΗ3 (Δ) που απαιτείται για να εξουδετερώσει 

πλήρως 2,24 L Η2S (μετρημένα σε STP). 

 

7. Διαθέτουμε 200 mL υδατικού διαλύματος ΗNO3 συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ). Να 

υπολογισθούν: 

α) Η μάζα (g) του ΗNO3 που περιέχεται στο διάλυμα Δ. 

β) Η μάζα (g) του Ca(OH)2 που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση του Δ1. 

 



 

8. Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα Η2SO4 και το διάλυμα που παρασκευάζεται έχει 

όγκο 400 mL και συγκέντρωση 2M (διάλυμα 𝛥1). 

 α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται στο διάλυμα 𝛥1. 

 β) 150 mL νερού προστίθενται σε 50 mL του διαλύματος 𝛥1 οπότε παρασκευάζεται 

διάλυμα 𝛥2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Η2SO4 στο διάλυμα 𝛥2. γ)0,25L του 

διαλύματος Δ1, αντιδρούν πλήρως με περίσσεια στερεού Na2CO3. Να υπολογίσετε πόσος είναι 

ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε STP; 

 

9. Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα NaOH και το διάλυμα που παρασκευάζεται έχει 

συγκέντρωση 0,8 M (διάλυμα 𝛥1).  

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του NaOH που περιέχεται σε 20 mL του διαλύματος Δ1.  

     β) Όγκος 150 mL νερού προστίθεται σε 50 mL διαλύματος 𝛥1, οπότε παρασκευάζεται 

διάλυμα 𝛥2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του NaOH στο διάλυμα 𝛥2.  

     γ) 0,25 L του διαλύματος 𝛥1, ΝaΟΗ, αντιδρούν πλήρως με περίσσεια υδατικού διαλύματος 

(ΝΗ4)2SO4. Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε L) του παραγόμενου αερίου, σε STP; 

 

10. Ένα υδατικό διάλυμα Ca(ΟΗ)2 (διάλυμα Δ) παρασκευάστηκε µε τη διάλυση 0,148 g 

Ca(ΟΗ)2 σε νερό μέχρις όγκου 200 mL. Να υπολογίσετε: α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του 

διαλύματος Δ. β) τη συγκέντρωση ( σε Μ)του διαλύματος που προκύπτει αν αναμείξουμε 2 L 

του διαλύματος (Δ) µε 2L διαλύματος Ca(ΟΗ)2 0,03 Μ. γ) τη μάζα (σε g) του άλατος που 

παράγεται, αν αντιδράσουν 2 L διαλύματος Ca(ΟΗ)2 0,03 Μ µε περίσσεια διαλύματος ΗBr. 

 

11. Διαθέτουμε ένα υδατικό διάλυμα Ba(ΟΗ)2 συγκέντρωσης 0,05 Μ (διάλυμα Δ1). α) 

Πόση μάζα (σε g) Ba(ΟΗ)2 περιέχεται σε 200 mL του διαλύματος Δ1; β) Σε 75 mL του 

διαλύματος Δ1 προσθέτουμε 75 mL νερού οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2. Πόση είναι η 

συγκέντρωση (σε Μ) του Ba(ΟΗ)2 στο διάλυμα Δ2. γ) Από το διάλυμα Δ1, παίρνουμε 0,25 L 

και τα εξουδετερώνουμε µε την ακριβώς απαιτούμενη Ποσότητα υδατικού διαλύματος ΗNO3. 

Πόση ποσότητα (σε mol) άλατος θα παραχθεί από την αντίδραση; 

 

12. Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε ένα υδατικό διάλυμα Pb(NO3)2 που έχει 

όγκο 200 mL και συγκέντρωση 0,5 M (διάλυμα ∆1). α) Να υπολογίσετε τη µάζα (σε g) του 

Pb(NO3)2 που περιέχεται στο διάλυμα ∆1. β) Όγκος 100 mL του διαλύματος ∆1 αραιώνεται 

µε 300 mL νερό οπότε παρασκευάζεται διάλυμα ∆2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) 

του Pb(NO3)2 στο διάλυμα ∆2. γ) Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε mL) υδατικού 

διαλύματος ΝαOH µε συγκέντρωση 0,8 Μ που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως µε 0,1 L 

του διαλύματος ∆1. 

 


