
 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

1. i)Να ςυμπληρωθεί ο ακόλουθοσ πίνακασ: 

Στοιχείο Κατανομή ςε 
ςτοιβάδεσ 

Εξωτερική 
ςτοιβάδα 

e- εξωτερικήσ 
ςτοιβάδασ 

Θζςη ςτον 
Π.Π 

Πιθανόσ 
αριθμόσ 

οξείδωςησ 

Τφποσ χημ. 
ζνωςησ με 
το 8Ο ή το 

11Να 

19Κ       

20Ca       

17Br       

13Al       

16S       

ii)Να διαταχκοφν τα ςτοιχεία του προθγοφμενου πίνακα κατά ςειρά αυξανόμενου 

μεγζκουσ:………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Nα γραφεί ο θλεκτρονιακόσ τφποσ και να εξθγθκεί αναλυτικά ο τρόποσ ςχθματιςμοφ του δεςμοφ μεταξφ των 

χθμ. ςτοιχείων 19Κ και 16S. 

 

2. Να ςυμπληρωθεί ςωςτά ο ακόλουθοσ πίνακασ : 

Z A p n e φορτίο 

13 27   10  

   81 54 2+ 

  53 74  1- 

85   125 86  

 56 26   3+ 

 

 

3. α) Δίνονται τρία ηεφγθ ςτοιχείων όπου ςε κάκε ςτοιχείο δίνεται ο ατομικόσ του αρικμόσ. Σε ποιο ηεφγοσ 

τα ςτοιχεία ζχουν παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ;  

α. 11Na και 7Ν  

β. 15P και 7Ν  

γ. 8Ο και 15P    Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  

 

β) Να γράψετε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ για τον προςδιοριςμό των αρικμϊν οξείδωςθσ του άνκρακα και του 

φωςφόρου ςτισ παρακάτω χθμικζσ ενϊςεισ. 

α. CΟ3 
2-             β. H3PO4           γ.Ca3(PO4)2 

 

4. Τα ιόντα Χ
❑

2−¿

❑

32
¿  και Ψ❑

+¿

❑

39
¿ ζχουν τον ίδιο αρικμό θλεκτρονίων με το άτομο Αr18

40
. Να υπολογιςτοφν οι 

ατομικοί αρικμοί των ςτοιχείων Χ και Ψ.      Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 



5. Στο ανιόν 
32S2- 

o αρικμόσ των νετρονίων είναι κατά 2 μικρότεροσ από τον αρικμό των θλεκτρονίων. Να βρείτε: 

Α. τον ατομικό αρικμό του ςτοιχείου Χ 

Β. τον αρικμό των νετρονίων του. 

Γ. Με ποια από τα παρακάτω ςωματίδια είναι ιςοθλεκτρονιακό; 

i)18Ar               ii)17Cl-              iii)11Na+ 

 

6. Δίνονται τα ιςότοπα 
35

αΑ  και  
γ
βΒ. Αν το ανιόν Α- είναι ιςοθλεκτρονιακό με το ανιόν 16S2- 

και ςτo  ιςότοπο Β 

τα νετρόνια του πυρινα του είναι κατά 2 περιςςότερα από τα πρωτόνια, να βρείτε: 

Α. τουσ αρικμοφσ α, β και γ. 

Β. Ποιο από τα δφο ιςότοπα ζχει μεγαλφτερθ μάηα;      Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

 

7. Ο ατομικόσ αρικμόσ ενόσ ςτοιχείου Α είναι 9. Ποιοσ κα είναι ο ατομικόσ αρικμόσ του αμζςωσ επόμενου 

ςτοιχείου Β, που κα εμφανίηει παρόμοιεσ χθμικζσ ιδιότθτεσ με το A ; 

 

8. Aν το κατιόν Μ2+ ζχει τθν ίδια θλεκτρονιακι δομι με ςτοιχείο Α, το οποίο βρίςκεται ςτθν 18θ ομάδα και ςτθ 2θ 

περίοδο του Π.Π, να βρεκεί θ κζςθ του Μ ςτον Περιοδικό Πίνακα. 

 

9. i)Nα βρεκεί ο ατομικόσ αρικμόσ των παρακάτω χθμικϊν ςτοιχείων: 

 Στοιχείο Α : ανικει ςτθ 4θ περίοδο και ΙΙΑ ομάδα 

 Στοιχείο Β :  είναι το 3ο κατά ςειρά αλογόνο 

 Στοιχείο Γ : είναι το 1ο ςτοιχείο του περιοδικοφ πίνακα 

 Στοιχείο Δ : είναι το 3ο κατά ςειρά ςτα αλογόνα 

 Στοιχείο Ε : ανικει ςτθ 2θ περίοδο και ο αρικμόσ οξείδωςθσ του είναι 2- 

 Στοιχείο Ζ : είναι το μικρότερο ςε μζγεκοσ από τα αλκάλια 

 

ii) Nα κατατάξετε τα παραπάνω ςτοιχεία ωσ προσ το μζγεκοσ τουσ, τθν θλεκτραρνθτικότθτα τουσ και τθν 

θλεκτροκετικότθτα τουσ. (Με αιτιολόγθςθ) 

 

iii) Ποιο/α  από αυτά είναι αδρανζσ χθμικό ςτοιχείο, ποιο/α είναι μζταλλο και ποιο/α είναι αμζταλλο; 

 

10. Δίνονται τα ςτοιχεία Α, Β και Γ με ατομικοφσ αρικμοφσ Ζ, Ζ+1,Ζ+2 αντίςτοιχα. Αν το Α είναι το 1ο ςτοιχείο τθσ 

ομάδασ των αλογόνων. 

Α. Να υπολογίςετε τουσ ατομικοφσ αρικμοφσ Α, Β και Γ. 

Β. Να γράψετε τισ θλεκτρονιακζσ δομζσ των ςτοιχείων Β και Γ και τθ κζςθ τουσ ςτον Π.Π. 

 

11. Δίνεται θ ακόλουκθ θλεκτρονιακι δομι για ςτοιχείο Α: 

Κ(2) L(8) M(18) N(8) O(6) 

i) Ποια θ ομάδα και θ περίοδοσ για το χθμ. ςτοιχείο με τθν παραπάνω δομι. 

ii) Nα γραφεί θ θλεκτρονιακι δομι και ο ατομικόσ αρικμόσ, για το χθμικό ςτοιχείο Β τθσ προθγοφμενθσ 

περιόδου, το οποίο ανικει ςτθν ομάδα των αλκαλίων. 

iii) Να γραφεί θ θλεκτρονιακι δομι και ο ατομικόσ αρικμόσ, για το χθμικό ςτοιχείο Γ τθσ επόμενθσ περιόδου  

το οποίο παρουςιάηει αδρανι χθμικι ςυμπεριφορά. 

iv) Να γραφεί θ θλεκτρονιακι δομι και ο ατομικόσ αρικμόσ, για το χθμικό ςτοιχείο Δ τθσ ίδιασ περιόδου ,το 

οποίο εμφανίηει ςφνθκεσ αρικμό οξείδωςθσ -1. 

v) Να δείξετε τον τρόπο ςχθματιςμοφ τθσ χθμικισ ζνωςθσ μεταξφ του ςτοιχείου Α και ςτοιχείου Β. Ποιοσ ο 

μοριακόσ τφποσ τθσ ζνωςθσ; 

 

12.  Δίνονται τα χθμικά ςτοιχεία 11Α, 12Β, 16Γ, 17Δ.  

 α. Να γίνει θ θλεκτρονιακι δομι των παραπάνω και να βρεκεί θ κζςθ τουσ ςτον Περιοδικό Πίνακα. 



 β.Να χαρακτθρίςετε τα παραπάνω ςτοιχεία ωσ μζταλλα ι αμζταλλα. 

 γ. Να περιγράψετε το ςχθματιςμό δεςμοφ μεταξφ των:  

Α και Γ,  Α και Δ,  Β και Γ,  Γ και Δ,  Α και Β 

 

13. Το μόριο του ςτοιχείου Α είναι διατομικό. Όταν το Α ενϊνεται με το 12 Μg δίνει ζνωςθ με μοριακό τφπο MgA. Αν 

το Α ζχει τθ μικρότερθ ατομικι ακτίνα από όλα τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ του:  

α. Να προςδιορίςετε τθν ομάδα του περιοδικοφ πίνακα ςτθν οποία ανικει το Α. Αιτιολογιςτε.  

β. Να υπολογίςετε τον ατομικό αρικμό του Α και να κατανείμετε τα θλεκτρόνια του ατόμου του ςε ςτιβάδεσ. 

 γ. Να προςδιορίςετε αν ο δεςμόσ ςτο μόριο του Α είναι απλόσ, διπλόσ ι τριπλόσ και να εκτιμιςετε αν είναι ι 

όχι πολωμζνοσ.  

δ. Να γράψετε το ςυντακτικό τφπο τθσ ζνωςθσ ανάμεςα ςτο Α και τον 6C. 

 

14. Να γράψετε τουσ θλεκτρονιακοφσ τφπουσ των παρακάτω:  

 α. ιοντικϊν ενϊςεων: Al2S3, NaCl, MgO 

 β. ομοιοπολικϊν ενϊςεων: N2, PCl3, HCN  

13Al, 16S, 11Na, 17Cl, 12Mg, 8O, 7N, 15P, 1H, 6C 

 

 

 

 

 

 

 

 


