
 

 

10η ΕΡΓΑΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

 

Θέμα 1ο 

Α) Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμία από τισ επόμενεσ ερωτιςεισ. 

i) Τα τροχιακά 2px και 3py ζχουν: 

 1) το ίδιο μζγεκοσ  2) τθν ίδια ενζργεια 3) διαφορετικό κβαντικό αρικμό mℓ  

 4) διαφορετικό αηιμουκιακό κβαντικό αρικμό  

ii) Πόςα θλεκτρόνια του ατόμου 30Ηn ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ ζχουν mℓ = 1, 

 1) 2   2) 4    3) 6   4) 8 

iii) Τα άτομα των χθμικών ςτοιχείων τθσ VA ομάδασ (15θ), ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ ζχουν ςτθν 
εξωτερικι ςτιβάδα θλεκτρονιακι δομι: 

  1) ns2np3  2) ns2np5  3) ns2nd3  4) ns2np3nd10 

iv) Ποιο από τα επόμενα χθμικά ςτοιχεία ζχει μεγαλφτερθ ατομικι ακτίνα; 

  1) 11Na   2) 12Mg  3) 19K   4) 20Ca 

v) Ποια από τα επόμενα χθμικά ςτοιχεία ςχθματίηει ζγχρωμεσ ενώςεισ και ςφμπλοκα ιόντα; 

  1) 16Α   2) 24Β  3) 31Γ   4) 38Δ 

 

Β) Ποιεσ από τισ επόμενεσ προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανκαςμζνεσ; 

i) Το άτομο του υδρογόνου (1Θ) δεν διακζτει d ατομικά τροχιακά. 

ii) Ο κβαντικόσ αρικμόσ ℓ κακορίηει το ςχιμα του θλεκτρονιακοφ νζφουσ και είναι ενδεικτικόσ των 
απώςεων μεταξφ των θλεκτρονίων. 

iii) Τα άτομα όλων των ευγενών αερίων, ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, ζχουν θλεκτρονιακι δομι ςτθν 
εξωτερικι ςτιβάδα ns2np6. 

iv) Το 11Na είναι περιςςότερο θλεκτροκετικό ςτοιχείο από το 19Κ. 

v) Σε ζνα δεδομζνο άτομο, το τροχιακό 3s ζχει μεγαλφτερο μζγεκοσ και ενζργεια από το τροχιακό 2s. 

 

Θέμα 2ο 

Α) Να αντιςτοιχίςετε ςε κάκε θλεκτρονιακι δομι τθσ ςτιλθσ Β με τα ςώματα (άτομο ςε κεμελιώδθ ι 
διεγερμζνθ κατάςταςθ, ιόν) τθσ ςτιλθσ Α. 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

i) 8Ο 

ii) 14Si 

iii) 9F- 

 iv) 23V 

 v) 16S+ 

vi) 11Na+ 

α)1s22s22p6  

β) 1s22s22p63s23p3                

γ)*Ar+3d34s2 

δ)1s22s22p63s13p3 

ε) 1s22s22p63s23p4 

Β) Το ιόν Χ-, ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, ζχει θλεκτρονιακι δομι Κ (2) L(8) M (8). 

i) Πόςα θλεκτρόνια ςτο ιόν Χ- ζχουν mℓ=0; 

ii) Ποιοσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ του χθμικοφ ςτοιχείου Χ και ποια είναι θ κζςθ του ςτον Π.Π.; 

iii) Το χθμικό ςτοιχείο Y βρίςκεται ςτθν ίδια ομάδα με το Χ και ζχει μεγαλφτερθ τιμι ενζργειασ πρώτου 
ιοντιςμοφ. Ποιοσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ του χθμικοφ ςτοιχείου Υ; 

 

γ) Το παρακάτω διάγραμμα αναπαριςτά ζνα μζροσ του Περιοδικοφ Πίνακα όπου ςθμειώνονται οριςμζνα 
χθμικά ςτοιχεία με τα ςφμβολα τουσ αλλά με γράμματα από το Α εώσ το Ξ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιο (ι ποια) από τα χθμικά αυτά ςτοιχεία: 

i) ζχει τθ μικρότερθ ατομικι ακτίνα; 

ii) ςχθματίηει ζγχρωμεσ ενώςεισ και ςφμπλοκα ιόντα; 

iii) ανικει ςτθν πρώτθ ςειρά των ςτοιχείων μετάπτωςθσ και ςτθν ομάδα 8; 

iv) ζχει τθ μικρότερθ τιμι ενζργειασ πρώτου ιοντιςμοφ (Εi1); 

v) είναι το περιςςότερο δραςτικό αμζταλλο; 

vi) ςχθματίηει με το υδρογόνο αζρια ζνωςθ με μοριακό τφπο ΨΘ3; 

vii) το ατομό του ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, ζχει δφο μονιρθ θλεκτρόνια; 

 

Θέμα 3ο 

Να υπολογίςετε τουσ ατομικοφσ αρικμοφ; Των επόμενων χθμικών ςτοιχείων και να προςδιορίςετε τθ 
κζςθ τουσ ςτον Π.Π. (τομζασ, περίοδοσ, ομάδα). 

α) Το άτομό του, ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, ζχει θλεκτρονιακι δομι *Ne]3s23p2. 

β) Είναι το τρίτο χθμικό ςτοιχείο από τα αλογόνα. 

γ) Είναι το πρώτο από τα ςτοιχεία μετάπτωςθσ. 

δ) Ανικει ςτθ δεφτερθ περίοδο του Π.Π. και το άτομο του ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, ζχει 3 μονιρθ 
θλεκτρόνια. 

ε) Το άτομό του, ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ, ζχει 6 θλεκτρόνια με κβαντικοφσ αρικμοφσ n = 3 και ℓ=2. 

ςτ) Ανικει ςτθ τζταρτθ περίοδο του Π.Π. και ζχει τθ μικρότερθ ατομικι ακτίνα απ’ όλα τα ςτοιχεία τθσ 
περιόδου του. 

η) Ανικει ςτθν πρώτθ ςειρά των ςτοιχείων μετάπτωςθσ και ςτθν ομάδα VB. 

θ) Ανικει ςτθ τρίτθ περίοδο του Π.Π. και ςχθματίηει βαςικό οξείδιο με χθμικό τφπο ΣΟ. 

κ) Ανικει ςτθ τρίτθ περίοδο του Π.Π. και ςχθματίηει το περιςςότερο όξινο οξείδιο από τα ςτοιχεία τθσ 
περιόδου του. 

 

Θέμα 4ο 

Για τα χθμικά ςτοιχεία Α, Β, Γ και Δ υπάρχουν τα εξισ δεδομζνα: 

Ι. Ζχουν ατομικοφσ αρικμοφσ ν, ν + 1, ν + 2, και ν + 3 αντίςτοιχα 

ΙΙ. Ανικουν ανά δφο ςτον ίδιο τομζα του Π.Π. 

ΙΙΙ. Τα θλεκτρόνια του ατόμου κάκε χθμικοφ ςτοιχείου ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ κατανζμονται ςε τρεισ ςτιβάδεσ. 

α) Σε ποια ομάδα και ςε ποια περίοδο ανικει το κακζνα από τα χθμικά ςτοιχεία Α, Β, Γ και Δ και ποιοσ είναι ο 

ατομικόσ αρικμόσ τουσ; 

β) Να υπολογίςετε τουσ ατομικοφσ αρικμοφσ όλων των χθμικών ςτοιχείων που ανικουν ςτθν ίδια ομάδα του Π.Π. 

με το χθμικό ςτοιχείο Δ. 

γ) Ποιο από τα χθμικά ςτοιχεία Α, Β, Γ και Δ: 

 i. είναι δραςτικότερο μζταλλο; 

ii. ςχθματίηει το περιςςότερο όξινο οξείδιο; 

iii. ςχθματίηει επαμφοτερίηον οξείδιο; 

iv. ςχθματίηει οξείδιο που είναι ιοντικι ζνωςθ και ζχει χθμικό τφπο Σ2Ο; 
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