
Θέμα 4ο  

Στο ςχολικό εργαςτιριο κζλουμε να παραςκευάςουμε 250 mL διαλφματοσ ΝaOH (διάλυμα 

Δ1), ςυγκζντρωςθσ 0,1 M και 100 mL διαλφματοσ ΝaOH  (διάλυμα Δ2),  ςυγκζντρωςθσ 0,002 

Μ.  

Έχουμε ςτθ διάκεςι μασ ηυγό, ογκομετρικζσ φιάλεσ 100 mL , 250 mL και 1000 mL, υάλινο χωνί, 

ράβδο ανάδευςθσ και  ςιφϊνια  μζτρθςθσ 1 mL, 5 mL και 10 mL. H ηφγιςθ του ΝaΟΗ κα γίνει 

ςε ζνα μικρό ποτιρι ηζςεωσ.  

α) Aφοφ γράψετε τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, να μεταφζρετε ςτθν κόλα ςασ τα 

παρακάτω βιματα ςτα οποία περιγράφεται θ παραςκευι του διαλφματοσ Δ1 

ςυμπλθρϊνοντασ  τα κενά. (μονάδες 8) 

 Χρθςιμοποιϊντασ τον ηυγό του εργαςτθρίου, ηυγίηω ςτο ποτιρι ηζςεωσ …….  g ΝaOH, 

προςκζτω μικρι ποςότθτα νεροφ και αναδεφω με τθ ράβδο ανάδευςθσ. 

 Με τθ βοικεια του υάλινου χωνιοφ, μεταφζρω το περιεχόμενο του ποτθριοφ ηζςεωσ  

ςτθν ογκομετρικι φιάλθ των ……… mL.  

 Συμπλθρϊνω νερό ςτθν ογκομετρικι φιάλθ, μζχρι τθ χαραγι και αφοφ τοποκετιςω 

το πϊμα, τθν ανακινϊ ϊςτε να διαλυκεί πλιρωσ το ςτερεό.  

Το διάλυμα Δ2 είναι αδφνατον να παραςκευαςτεί με αντίςτοιχο τρόπο, χρθςιμοποιϊντασ το 

ηυγό του εργαςτθρίου μασ. Έτςι κα παραςκευάςουμε το διάλυμα Δ2 με αραίωςθ του 

διαλφματοσ Δ1.   

β) Aφοφ γράψετε τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, να μεταφζρετε ςτθν κόλα ςασ τα 

παρακάτω βιματα ςτα οποία περιγράφεται θ παραςκευι του διαλφματοσ Δ2 

ςυμπλθρϊνοντασ  τα κενά. (μονάδες 9) 

 Με το ςιφϊνιο των …….. mL, μεταφζρω …….. mL από το διάλυμα Δ1 ςτθν 

ογκομετρικι φιάλθ των …….. mL. 

 Συμπλθρϊνω νερό ςτθν ογκομετρικι φιάλθ μζχρι τθ χαραγι και αφοφ τοποκετιςω 

το πϊμα, ανακινϊ το διάλυμα. 

γ) Να υπολογίςετε πόςεσ φορζσ πιο αραιό είναι το Δ2 από το Δ1. (μονάδες 5) 

δ) Nα ςυμπλθρϊςετε τθν πρόταςθ που ακολουκεί με μία από τισ παρακάτω επιλογζσ:  



Η ανάμειξθ μιάσ ποςότθτασ από το διάλυμα Δ1 με 100 mL από το  διάλυμα Δ2 μπορεί να 

οδθγιςει ςε παραςκευι ενόσ νζου διαλφματοσ με ςυγκζντρωςθ  …….. M (μονάδες 3) 

i) 0,001  

ii) 0, 15  

iii) 0,01  

Μονάδες 25 

 

 


