
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6     ςθμεία που πρζπει να προςζξεισ!                   

 

1  Οι περιςςότερεσ ερωτιςεισ του κεφαλαίου αρχίηουν, ι τελειϊνουν με τθν θλεκτρονιακι κατανομι ςε 

υποςτιβάδεσ και ςτιβάδεσ. Βεβαιϊςου ότι τθν ξζρεισ.  

55Cs : ……………… 

2 Στα κατιόντα αφαιρείσ τόςα θλεκτρόνια όςα το φορτίο, ενϊ ςτα ανιόντα προςκζτεισ.  

8Ο2- :…… …,    20Ca2+:………  

3 Όταν ηθτείται θ θλεκτρονιακι δομι ςε υποςτιβάδεσ και τροχιακά, κυμίςου τον κανόνα του Hund.   

7F :…… 

4 Κάκε  λζξθ ζχει τθ ςθμαςία τθσ ςτισ εκφωνιςεισ. Προςζξτε τισ δφο ςχεδόν «δίδυμεσ» ερωτιςεισ που 

ακολουκοφν.  

Α) Ποιοσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ ςτοιχείου με 2  μονιρθ θλεκτρόνια ςε υποςτιβάδα 2p (ςε κεμελιώδθ 

κατάςταςθ);   

B) Ποιοσ είναι ο ελάχιςτοσ ατομικόσ αρικμόσ ςτοιχείου με 2  μονιρθ θλεκτρόνια ςε υποςτιβάδα 2p (ςε 

κεμελιώδθ κατάςταςθ);   

 

5 Η ομάδα και ο τομζασ κακορίηονται από τθν αρχικι θλεκτρονιακι δομι πριν από τθν αντιμετάκεςθ     

“s-d” και ςε κεμελειώδθ καταςταςθ. Προςζξτε ιδιαίτερα μιπωσ θ δομι που ςασ δίνεται είναι μετά από 

τθν αντιμετάκεςθ ι ςε διεγερμενθ καταςταςθ. Αν ςασ δώςουν δομι ιόντοσ, γράψτε τθν δομι του 

αντίςτοιχου ατόμου κ αναηθτιςτε τθ κζςθ του ςτον ΠΠ. 

Σε ποια ομάδα, τομζα και περίοδο ανικει το ςτοιχείο με τθν δομι *Ar], 3d3,4s2;  

 

6 Μθν ξεχνάτε ότι δομζσ nd4 και nd9 δεν υπάρχουν γιατί μετατρζπονται ςτισ ςτακερότερεσ δομζσ nd5  και 

nd10 παίρνοντασ ζνα θλεκτρόνιο από τθν (n+1)s  υποςτιβάδα.  

Να γίνει θλεκτρονιακι κατανομι ςε ςτιβάδεσ και υποςτιβάδεσ για το 24Cr. Σε ποια ομάδα ανικει; Ποια 

είναι θ θλεκτρονιακι δομι του ιόντοσ Cr+ ; 

 

7 H ςφγκριςθ ατομικϊν ακτίνων, ι ενεργειϊν πρϊτου ιοντιςμοφ είναι ζνα κζμα που ςυναντάσ ςυχνά ςτισ 

εξετάςεισ. Προςπάκθςε μετά τθν θλεκτρονιακι δομι των ςτοιχείων να εντοπίςεισ τθν κζςθ τουσ ςτον 

Π.Π. και ςτθν ςυνζχεια να ςυγκρίνεισ.  

Μθν ξεχνάσ ότι:    Ατομικι ακτίνα:↓←                Ενζργεια ιοντιςμοφ:    ↑ → 

Μθν ξεχνάσ ότι:    n↑  r ↑ , z*↑   r↓  και   r↑  Ei1↓, z*↑   Ei1↑ 

δραςτικό πυρθνικό φορτίο z* =z – e των εςωτερ ςτιβάδων.(Κατα μικοσ μιασ περιόδου το δραςτικό 

πυρθνικό φορτίο z*, αυξάνεται προσ   δεξιά) 

Να ςυγκρίνετε τισ ατομικζσ ακτίνεσ και τισ ενζργειεσ πρώτου ιοντιςμοφ μεταξφ των ςτοιχείων     17Cl,   

Br(4θ περίοδοσ, 17θ ομάδα), 20Ca . 

 



 

 

8 Μεταξφ ιςοθλεκτρονιακϊν  ιόντων,   αυτό που ζχει μεγαλφτερο ατομικό αρικμό(πυρθνικό φορτίο), άρα 

και δραςτικό πυρθνικό φορτίο, ζχει μικρότερθ ατομικι ακτίνα και μεγαλφτερθ ενζργεια πρϊτου 

ιοντιςμοφ. 

Να ςυγκρικοφν οι ατομικζσ ακτίνεσ των   20Ca2+ και 21Sc3+ . Επίςθσ μεταξφ των 8O2- και 9F- . 

 

9 Οι ατομικζσ ακτίνεσ των κατιόντων είναι μικρότερεσ από τισ ακτίνεσ των αντίςτοιχων ατόμων(επειδι 

ςυνικωσ ζχουν μικρότερο n). Οι ατομικζσ ακτίνεσ των ανιόντων είναι μεγαλφτερεσ από τισ ακτίνεσ των 

αντίςτοιχων ατόμων(επειδι ζχουν περιςςότερα e, μεγαλφτερεσ απϊςεισ, μεγαλφτερθ r). 

Να ςυγκρικοφν οι ατομικζσ ακτίνεσ των   55Cs και 55Cs+ . Επίςθσ μεταξφ των 17Cl  και 17Cl- . 

 

10 Προςζξτε τθ δεφτερθ ενζργεια ιοντιςμοφ. Αν το ςτοιχείο με τθν αποβολι ενόσ θλεκτρονίου ζχει 

αποκτιςει οκτϊ θλεκτρόνια ςκζνουσ (δομι ευγενοφσ αερίου) , ο επόμενοσ ιοντιςμόσ απαιτεί πολφ πολφ 

υψθλότερθ ενζργεια.  

Να ςυγκρίνετε τισ ενζργειεσ πρώτου και δεφτερου ιοντιςμοφ των ςτοιχείων 11Na  και 12Mg.   

 

11  Για να ςυγκρίνω ενζργειεσ Εi2 , Εi3 ,.. μελετϊ τισ δομζσ των ιόντων Σ+, Σ2+ ,.. αντίςτοιχα. Απάντθςθ 

μπορϊ να δϊςω λόγο ςτακερότθτασ μιασ δομισ ι ςυγκρίνοντασ τισ ακτίνεσ των ιόντων ι το πυρθνικό 

τουσ φορτίο. Μθν ξεχνάσ να δικαιολογείσ ςφντομα!   

πχ. Να ςυγκρίνεται τθν Εi2  του 11Να, με τθν  Εi3 του 12Μg.  Συγκρίνω: 

11Να+:  1s2 2s2 2p6  n=2, z*=11-2=9  z*↑   Ei ↑  Απάντηση!!! 

12Μg2+:1s2 2s2 2p6                  n=2, z*=12-2=10             Εi2 11Να < Εi3 12Μg. 

         ΟΧΙ       Εi2 11Να+ < Εi3 12Μg2+. 

 

12 Τα Μζταλλα κατά κανόνα ανικουν ςτουσ τομείσ s, d, f, είναι θλεκτροκετικά, ζχουν λίγα θλεκτρόνια 

ςκζνουσ (1-4), με τάςθ να τα αποβάλλουν και να γίνουν κετικά ιόντα,   μικρζσ ενζργειεσ πρώτου 

ιοντιςμοφ και τα οξείδιά τουσ, όπωσ και τα υδροξείδιά τουσ ζχουν βαςικό χαρακτιρα. Τα αμζταλλα 

ζχουν αντίςτροφεσ ιδιότθτεσ.   

Μθν ξεχνάσ ότι:    θλεκτροκετικότθτα: ↓←           θλεκτροαρνθτικότθτα: ↑ →    (ΟΧΙ ΤΑ ΕΥΓΕΝΗ!) 

Τα θλεκτροκετικά ςτοιχεία ζχουν μικρζσ Εi και εφκολα αποβάλλουν e, κατιόντα 

Στοιχείο Χ ανικει ςτθν 17θ ομάδα. Τι χαρακτιρα (όξινο ι βαςικό)  κα εμφανίηει διάλυμα τθσ ζνωςθσ Χ2Ο;  

 

 

13 Αντί να δίνεται ότι ζνα ςτοιχείο ανικει ςτον τομζα d μπορεί να δίνεται  κάποια χαρακτθριςτικι του 

ιδιότθτα. Προςοχι τα ςτοιχεία d10 s2 δεν ζχουν μονιρθ e, άρα δεν είναι παραμαγνθτικά αλλά 

διαμαγνθτικά! 

Ποιοσ είναι ο ελάχιςτοσ ατομικόσ αρικμόσ παραμαγνθτικοφ ςτοιχείου που ςχθματίηει ςφμπλοκα ιόντα και 

ζχει τρία μονιρθ θλεκτρόνια ςε κεμελιώδθ κατάςταςθ;   

 

 

14 Αναγνωρίηετε τισ δομζσ που παραβιάηουν τισ αρχζσ και τον κανόνα τθσ θλεκτρονιακισ δόμθςθσ;  



 

 

Ποιεσ από τισ δομζσ που ακολουκοφν παραβιάηουν αρχζσ, ι κανόνα τθσ θλεκτρονιακισ δόμθςθσ και ποια 

ςυγκεκριμζνα; 

Α:↑↓    ↑↓    ↑↓ ↑↓ ↑↑,           Β:  ↑↓    ↑    ↑↓ ↑↓ ↑ ,          Γ: ↑↓    ↑↓    ↑↓ ↑↓  

     1s2       2s2          2p6                               1s2     2s1       2p5                      1s2      2s2       2p4     

15 Στο άτομο του Υδρογόνου αλλά και ςε υδρογονοειδι ιόντα όπωσ το Ηe+, Li2+ κλπ υποςτιβάδεσ τθσ ίδιασ 

ςτιβάδασ π.χ 3s και 3p ζχουν τθν ίδια ενζργεια. 

Είναι ςωςτι, ι λανκαςμζνθ θ πρόταςθ: Για να μεταπθδιςει το θλεκτρόνιο ςτο άτομο του υδρογόνου από 

τθν υποςτιβάδα 1s ςτθν  3d χρειάηεται μεγαλφτερθ ενζργεια από όςθ για να μεταπθδιςει ςτθν 3s.   

 

16 Δϊςτε τθν προςοχι ςασ ςτισ τιμζσ που μποροφν να πάρουν οι  κβαντικοί αρικμοί και ςε ότι 

εκφράηουν. Ο κφριοσ κβαντικόσ  n δθλϊνει ςτιβάδα (n=3    3θ ςτιβάδα). Το ηεφγοσ n και l  εκφράηει 

υποςτιβάδα (n=3 και l=1 3p υποςτιβάδα). Η τριάδα n, l και ml  εκφράηει ςυγκεκριμζνο τροχιακό (n=2, 

l=1 και ml=1 ςτο τροχιακό 2px. Τζλοσ μια επιτρεπτι  τετράδα κβαντικϊν αρικμϊν χαρακτθρίηει  ζνα και 

μοναδικό θλεκτρόνιο του ατόμου. 

Πόςα το πολφ διαφορετικά θλεκτρόνια του ίδιου ατόμου χαρακτθρίηονται από   

α) n=3, l=2    β) n=3, l=3, ms=+1/2    γ) n=2, l=1, ml=1,  δ) n=3, ml=1 

 

17 Όταν ηθτοφν τα e ενόσ ςτοιχείου που ζχουν ml=0, κάνω τθν θλεκτρονιακι του δομι και για κάκε 

ςυμπλθρωμζνθ υποςτιβάδα μετρϊ 2e. Όταν ηθτοφν τα e ενόσ ςτοιχείου που ζχουν ml=1(ι -1), κάνω τθν 

θλεκτρονιακι του δομι και για κάκε ςυμπλθρωμζνθ υποςτιβάδα p, d, f , μετρϊ 2e(όχι τθσ υποςτιβάδασ s 

γιατι για να ζχω ml=1 πρζπει l>0). Όταν ηθτοφν τα e ενόσ ςτοιχείου που ζχουν ml= -2(ι 2), κάνω τθν 

θλεκτρονιακι του δομι και για κάκε ςυμπλθρωμζνθ υποςτιβάδα d, f , μετρϊ 2e(όχι τθσ υποςτιβάδασ s 

και p γιατι για να ζχω ml=  -2 πρζπει l>1).   

Πόςα θλεκτρόνια του 20Ca χαρακτθρίηονται από          a) ml=0   β)ml=1. 

 

18 Μθν μπερδεφετε τα θλεκτρόνια τθσ εξωτερικισ ςτιβάδασ ι τα θλεκτρόνια ςκζνουσ με τα θλεκτρόνια 

τθσ υψθλότερθσ ενεργειακά υποςτιβάδασ.  Πόςα θλεκτρόνια ςκζνουσ ζχει το ςτοιχείο 21Sc; 

 

19 Θυμθκείτε ότι οι τρεισ πρϊτεσ περίοδοι δεν είναι πλιρεισ και ζχουν 2(1θ), 8(2θ) και 8(3θ) ςτοιχεία 

αντίςτοιχα. Μετά ςυμπλθρϊνονται με 18(4θ),  18(5θ), 32(=18+14λανκανίδεσ)(6θ) και 26(7θ) ςτοιχεία.  

Επίςθσ το πρϊτο ςτοιχείο τθσ n-ςτισ περιόδου ζχει θλεκτρονιακι δομι που καταλιγει  ςε ns1. Αυτό ζχει 

μεγάλθ ςθμαςία όταν κζλουμε να προςδιορίςουμε κζςθ  

π.χ. του 6ου ςτοιχείου μιασ περιόδου.  Το 6o  ςτοιχείο τθσ τρίτθσ περιόδου ανικει ςτθν 16θ ομάδα (τομζασ 

p) (…3s2, 3p4)  ενϊ το 6ο ςτοιχείο τθσ επόμενθσ περιόδου ανικει ςτθν 6θ ομάδα (τομζασ d). (…4s2, 3d4) 

Ποιοσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ, ο τομζασ και θ ομάδα  α) του 3ου ςτοιχείου τθσ 3θσ περιόδου, β) του 5ου 

ςτοιχείου τθσ 5θσ περιόδου; 

 


