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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ 

 
2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

1.  Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει: 
 α. το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα µετρηµένο σε c  
 β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων ενός µονοατοµικού ιόντος 
 γ. τον αριθµό των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου 
 δ. τον αριθµό των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόµου ενός στοιχείου 
 ε. τον αριθµό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου. 
 
2.  Το κατιόν Ca2+ περιέχει 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια. Ο µαζικός αριθµός 
του Ca είναι: 

 α. 40  β. 38 γ. 20 δ. 18 ε. 36. 
 

3.  Τα ισότοπα άτοµα έχουν: 
 α. ίδιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων 
 β. ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό 
 γ. ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων  
 δ. ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό ηλεκτρονίων. 
 
4.  Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί στη στιβάδα Ρ 
είναι: 

 α. 72, όπως προκύπτει από τον τύπο 2n2 
 β. 8, επειδή είναι πάντα εξωτερική στιβάδα 
 γ. 32, επειδή τόσα στοιχεία έχει η 6η περίοδος του Π.Π. 
 δ. 18 
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5.  Η εξωτερική στιβάδα οποιουδήποτε ατόµου είναι: 
 α. η Q 
 β. αυτή που έχει 8 ηλεκτρόνια 
 γ. από τις στιβάδες που έχουν ηλεκτρόνια, εκείνη η οποία αντιστοιχεί στη 

µέγιστη τιµή του αριθµού n 
 δ. αυτή που χαρακτηρίζεται από τη λιγότερη ενέργεια. 
 
6.  Η εξωτερική στιβάδα του ατόµου ενός στοιχείου Χ έχει 7 ηλεκτρόνια. 
 Ο ατοµικός αριθµός αυτού του στοιχείου µπορεί να είναι: 
α. 7 β. 35 γ. 127 δ. 67 

 
7.  Η εξωτερική στιβάδα του ατόµου ενός στοιχείου Ψ έχει 4 ηλεκτρόνια. 
 Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Ψ δε µπορεί να είναι: 
α. 32 β. 14 γ. 50 δ. 24 

 
8.  Η θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα καθορίζεται από: 
 α. το ατοµικό του βάρος 
 β. τον αριθµό των ηλεκτρονικών του στιβάδων 
 γ. τον ατοµικό του αριθµό 
 δ. τον αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας 
 ε. από άλλους παράγοντες 
 
9. Η θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα µας δίνει πληροφορίες: 
 α. για τις ιδιότητες του στοιχείου 
 β. για τους µαζικούς αριθµούς των ισοτόπων του 
 γ. για την προέλευσή του 
 δ. για όλα τα παραπάνω. 
 

10. Από τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5 µε αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς 16, 
12, 8, 20 και 36, τα ζεύγη που έχουν παρόµοιες ιδιότητες είναι: 

 α. το (Σ1 , Σ5) και το (Σ2, Σ3) γ. το (Σ1, Σ2) και το (Σ2, Σ4) 
 β. το (Σ1, Σ3) και το (Σ2, Σ4) δ. το (Σ1, Σ3) και το (Σ4, Σ5). 
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11. Το µαγνήσιο (Mg) βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, ενώ το 
ιόν αυτού Μg2+ έχει δοµή ευγενούς αερίου. Με βάση τα δεδοµένα αυτά 
προκύπτει για το µαγνήσιο ότι: 

 α. έχει ατοµικό αριθµό 12 και βρίσκεται στην VIA οµάδα του Π.Π. 
 β. έχει ατοµικό αριθµό 8 και βρίσκεται στην ΙΙΑ οµάδα του Π.Π. 
 γ. έχει ατοµικό αριθµό 16 και βρίσκεται στην ΙVΑ οµάδα 
 δ. έχει ατοµικό αριθµό 12 και βρίσκεται στην ΙΙΑ οµάδα του Π.Π. 
 

12. Αν τα ιόντα Α+ και Β3− έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ευγενές 
αέριο Αr (Ζ=18), τότε τα στοιχεία Α και Β βρίσκονται: 

 α. στην ίδια περίοδο και σε διαφορετική οµάδα του Π.Π. 
 β. στην ίδια οµάδα και σε διαφορετική περίοδο 
 γ. σε διαφορετική οµάδα και σε διαφορετική περίοδο  
 δ. στην ίδια οµάδα και στην ίδια περιοδο του Π.Π. 
 

13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στον σύγχρονο περιοδικό 
πίνακα είναι λανθασµένη; 

 α. Τα στοιχεία της 3ης περιόδου είναι συνολικά οχτώ. 
 β. Τα στοιχεία µεταπτώσεως βρίσκονται όλα στην ίδια περίοδο. 
 γ. Η ατοµική ακτίνα των στοιχείων µιας περιόδου µειώνεται µε την αύξηση 

του ατοµικού αριθµού. 
 δ. Τα στοιχεία της ΙΙΑ οµάδας έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα δύο 

ηλεκτρόνια. 
 

14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στον περιοδικό πίνακα 
είναι σωστή; 

 α. Η πρώτη περίοδος περιλαµβάνει το υδρογόνο και τα αλκάλια. 
 β. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν όλα τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων 

στην εξωτερική τους στιβάδα. 
 γ. Η τρίτη περίοδος περιλαµβάνει 18 στοιχεία. 
 δ. Τα στοιχεία της οµάδας VIIΑ είναι όλα αµέταλλα και περιέχουν 7 

ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα. 
 ε. Όλα τα ευγενή αέρια περιέχουν οχτώ ηλεκτρόνια στη στιβάδα σθένους. 
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15. Από τα παρακάτω διαγράµµατα: 
  r r  
 
 
 
 

  (Ι) Z (ΙΙ) Z 

 
  r r 
   
 
 

  (ΙΙΙ) Z (ΙV) Z 
 

µπορεί να αποδίδουν σωστά την ατοµική ακτίνα (r) των στοιχείων σε 
συνάρτηση µε τον ατοµικό τους αριθµό Ζ τα: 
 
α. (Ι), (ΙΙΙ) β. (Ι) γ. (ΙΙ), (ΙΙΙ) δ. όλα 

 
16. ∆ίνονται τα σύµβολα των 18 πρώτων στοιχείων του Π.Π. κατά σειρά 

αυξανόµενου ατοµικού αριθµού: 
H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. 

i) Ένα δισθενές κατιόν και ένα µονοσθενές ανιόν που έχουν τον ίδιο αριθµό 
ηλεκτρονίων µε το Νe είναι: 
α. το Be2+ και το F−  γ. το S2− και το Na+  
β. το Ca2+ και το Cl− δ. το Mg2+ και το F−  

ii) Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετηµένα στον περιοδικό πίνακα: 
α. σε τρεις περιόδους και σε εννιά οµάδες 
β. σε τρεις περιόδους και σε οχτώ οµάδες 
γ. σε δύο οµάδες και σε εννιά περιόδους 
δ. σε τρεις οµάδες και σε οχτώ περιόδους 
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17. Η ένωση χλωριούχο νάτριο είναι ιοντική διότι: 
 α. βρίσκεται σε συνηθισµένες συνθήκες σε στερεή φυσική κατάσταση 
 β. σχηµατίζεται µε µεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτοµα του νατρίου στα 

άτοµα του χλωρίου 
 γ. αποτελείται από µόρια που εµφανίζουν πολικότητα 
 δ. τα διαλύµατά της είναι ηλεκτρικά αγώγιµα. 
 

18. Τα άτοµα των στοιχείων ενώνονται µεταξύ τους για να: 
α. µετατραπούν σε ευγενή αέρια 
β. µειώσουν τη συνολική τους ενέργεια 
γ. να αποκτήσουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων µε κάποιο ευγε-
νές αέριο 

δ. να αποκτήσουν τον ατοµικό αριθµό του αντίστοιχου ευγενούς αερίου. 
 

19. Οι ιοντικές ενώσεις σε συνηθισµένες συνθήκες είναι: 
α. στερεά σώµατα µε υψηλό σηµείο τήξεως, χωρίς ηλεκτρική αγωγιµότητα 
β. υγρά µε ηλεκτρική αγωγιµότητα 
γ. εύτηκτα στερεά µε µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα 
δ. στερεά δύστηκτα µε µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

 
20. Αν τα στοιχεία Α και Β σχηµατίζουν µεταξύ τους µία µόνο ιοντική ένωση µε 

χηµικό τύπο ΑΒ3, τότε τα στοιχεία Α και Β ανήκουν αντίστοιχα στις οµάδες 
του περιοδικού πίνακα: 
α. ΙΙΙΑ και VIIA γ. ΙΙΙΑ και ΙΑ  
β. VIIA και IIIA δ. ΙΑ και ΙΙΙΑ  

 
21. Στοιχείο Α της πρώτης περιόδου του Π.Π. σχηµατίζει µε στοιχείο Β της 

τρίτης περιόδου ιοντική ένωση µε χηµκό τύπο ΒΑ2. 
i) Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Β είναι: 
α. 12 β. 20 γ. 16 δ. 18 

ii) Ο µοριακός τύπος της χηµικής ένωσης που σχηµατίζει το Α µε ένα 
αλογόνο Χ είναι: 
α. Α2Χ β. ΑΧ γ. ΑΧ3 δ. ΑΧ2. 
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22. Τα αλογόνα µπορούν να σχηµατίσουν: 
α. µόνο οµοιοπολικούς δεσµούς 
β. µόνο ιοντικούς δεσµούς 
γ. οµοιοπολικούς και ηµιπολικούς δεσµούς 
δ. οµοιοπολικούς, ιοντικούς και ηµιπολικούς δεσµούς. 
 

23. Ένα µονοατοµικό ιόν ενός στοιχείου Α µε 18 ηλεκτρόνια, 20 νετρόνια και 17 
πρωτόνια έχει ηλεκτρικό φορτίο: 
α. +2 β. −1  γ. −18 δ. +17 

 
24. Όταν σε µία χηµική ένωση υπάρχουν οµοιοπολικοί , ιοντικοί κσι ηµιπολικοί 

δεσµοί, τότε αυτή η ένωση χαρακτηρίζεται ως: 
α. ιοντική γ. οµοιοπολική 
β. ηµιπολική  δ. µεικτή. 

 
25. Ο µοριακός τύπος ενός ανθρακικού άλατος κάποιου µετάλλου Μ δε µπορεί 

να είναι: 
α. M2CO3 β. M2(CO3)3 γ. M3CO3 δ. MCO3 

 
26. Τα στοιχεία Α και Β µε ατοµικούς αριθµούς 19 και 35 αντίστοιχα σχηµα-

τίζουν µεταξύ τους: 
α. οµοιοπολική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ 
β. οµοιοπολική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ2 
γ. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο Α2Β 
δ. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ 
ε. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΒΑ. 

 
27. Ποιος από τους παρακάτω µοριακούς τύπους είναι λανθασµένος; 

α. KClO β. Al2S3 γ. Na2PO4 δ. CaSO4 ε. (NH4)2SO4 
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2.2  Ερωτήσεις διάταξης 
 

1. Να διατάξετε τα άτοµα A40
19 , Β35

17 , Γ40
20 , ∆40

18 : 

i)  κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού ηλεκτρονίων 
ii)  κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού νετρονίων. 

 
2. Να διατάξετε τα στοιχεία: S, O, Cl, F και Η κατά σειρά αυξανόµενης 
ηλεκτραρνητικότητας. 

 
3. Να διατάξετε τα στοιχεία: Al, He, Br, N και Cs κατά αυξανόµενη περίοδο 
στην οποία βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα. ∆ίνεται ότι τα στοιχεία αυτά 
έχουν ατοµικούς αριθµούς 13, 2, 35, 7 και 55 αντίστοιχα. 

 
4. Να διατάξετε τις χηµικές ουσίες: NO, NH3, N2, NO2, Ν2Ο και KNO2 µε σειρά 
αυξανόµενου αριθµού οξείδωσης του αζώτου. 

 
5. Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις: HCl, HJ, HF, HBr κατά σειρά αυξανό-

µενης πολικότητας του χηµικού τους δεσµού. 
 
6. Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις: Η2SO4, SO3, Na2S2O8, H2S και SO2 κατά 
σειρά ελαττούµενου αριθµού οξείδωσης του θείου. 

 
7. Να διατάξετε τα στοιχεία Si, Na, Sc, Se, Br και He µε αντίστοιχους 
ατοµικούς αριθµούς 14, 11, 21, 34, 35 και 2 κατά σειρά αυξανόµενης οµάδας 
στον περιοδικό πίνακα. 
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2.3  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
1. Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα το κάθε άτοµο ή ιόν της στήλης (Ι) µε 
τον αριθµό σωµατιδίων της στήλης (ΙΙ). 

 (Ι) (ΙΙ) 

 1. A14
6  α. 18n 

 2. B32
16  β. 11p 

 3. Γ23
11  γ. 8n 

 4. �35
17∆  δ. 16p 

 5. +2Ε40
20  ε. 18e 

 
2. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ του κάθε σώµατος της στήλης (Ι) και του 
είδους χηµικού δεσµού που περιγράφεται στη στήλη (ΙΙ). 
 (Ι) (ΙΙ) 

  Α. οξυγόνο α. πολωµένος οµοιοπολικός 
  Β. χλωριούχο νάτριο 
  Γ. φθόριο β. ιοντικός 
  ∆. νερό 
  Ε. υδροβρώµιο γ. οµοιοπολικός µη πολωµένος 
  Ζ. ιωδιούχο κάλιο 
 
3. Να κάνετε την αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων της πρώτης, της δεύτερης 
και της τρίτης στήλης. 
 (Ι) (ΙΙ) (III) 

  (χηµ. τύπος ιόντος) (ονοµασία ιόντος) (αριθµός οξείδωσης S) 

  Α. −
3HSO  1. όξινο θειικό α. +4 

  Β. −2
3SO  2. θειούχο 

  Γ. −
4HSO  3. θειώδες β. +6 

  ∆. −2
4SO  4. όξινο θειούχο 

  Ε. −HS  5. όξινο θειώδες γ. −2 

  Ζ. −2S  6. θειικό 
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4. Να γίνουν όλες οι υπόλοιπες δυνατές αντιστοιχήσεις στις παρακάτω στήλες 
 (Ι) (ΙΙ) (III) (IV) 

 Οµάδα Π.Π. Σύµβολο στοιχείου Ατοµικός αριθµός Περίοδος Π.Π.  
  1. Ο α. He Α. 6 i. 1η 
  2. IIIA β. Br Β. 2 ii. 2η 
  3. IVA γ. Al Γ. 13 iii. 3η 
  4. VIIA δ. C ∆. 35 iv. 4η 
 
5. Να αντιστοιχήσετε τα είδη των χηµικών δεσµών της στήλης (Ι) µε τα σώµατα 
της στήλης (ΙΙ) στα οποία αυτοί περιέχονται.  

  (Ι) (ΙΙ) 
Α. οµοιοπολικός πολικός α. ενώσεις των µετάλλων 
Β. οµοιοπολικός µη πολικός β. µόρια στοιχείων 
Γ. ιοντικός δεσµός γ. υδραλογόνα 
∆. ηµιπολικός δεσµός δ. οξυγονούχα οξέα του S, του Ν κ.λ.π. 

 
 
2.4  Eρωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Η ύλη αποτελείται από πολύ µικρά, αόρατα σωµατίδια, που ονοµάζονται 

............................................................................................. . Τα σωµατίδια 
αυτά είναι τα ................................ , τα ...................................... και τα 
.................................. . 

 
2.  Ο πυρήνας του κάθε ατόµου αποτελείται από ............................. και από 

.................................. . Το καθένα από τα δοµικά αυτά σωµατίδια του πυρήνα 
αποτελείται από ........................................ απλούστερα σωµατίδια που 
ονοµάζονται .......................................... . 

 
3.  Ισότοπα ονοµάζονται τα .......................................... που έχουν τον ίδιο 

............................................................................................. και διαφορετικό 

..............................................................................., όπως για παράδειγµα τα 

......................................................................................................... . 
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4.  Το κατιόν Al3+ έχει ........................... ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια του 
πυρήνα του και ........................... αριθµό πρωτονίων µε το άτοµο του Al. 

 
5.  Το µοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στην ηλεκτρο-
νική στιβάδα ..................... . H τοποθέτηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε την 
αρχή .................................................................................. , κατά την οποία 
...................................................................................................................... 
................................................................................................................ 

 
6.  Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόµου δε µπορεί να περιέχει περισσότερα από 

............... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι η .......... δε µπορεί να περιέ-
χει περισσότερα από ............. ηλεκτρόνια. Η προηγούµενη της εξωτερικής 
ηλεκτρονική στιβάδα δεν µπορεί να έχει περισσότερα από ............ 
ηλεκτρόνια. Με βάση τους κανόνες αυτούς η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο 
άτοµο του καλίου (Ζ=19) είναι: .............................................................. . 

 
7.  Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο εξαρτάται από ........................ 

...................................................................................... και αυξάνεται κατά τη 
σειρά .................................................................................................... . 

 
8.  Η δεύτερη περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει συνολικά 

................ στοιχεία µε ατοµικούς αριθµούς από ............. µέχρι .......... . Το 
πρώτο στοιχείο αυτής της περιόδου ανήκει στην .......... οµάδα η οποία 
περιλαµβάνει το αµέταλλο .............................................. και τα µέταλλα που 
ονοµάζονται ....................................................... . ∆ύο από τα µέταλλα αυτά 
είναι το ............................... και το ................................... . 

 
9.  Το τελευταίο στοιχείο της δεύτερης περιόδου έχει ατοµικό αριθµό 

................................ και ανήκει στην .............................................. οµάδα του 
Π.Π. στην οποία βρίσκονται όλα τα ...................................................... . 
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10.  Ο αριθµός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου συµπίπτει 
µε .............................. του Π.Π., ενώ ο αριθµός των 
.......................................... συµπίπτει µε ................................ που βρίσκεται 
το στοιχείο αυτό στον Π.Π. 

 
11.  Ένα στοιχείο Α µε ατοµικό αριθµό 35 έχει στην εξωτερική του στιβάδα 

.................. ηλεκτρόνια, ανήκει στην ...................... περίοδο του Π.Π. της 
οποίας το πρώτο στοιχείο έχει ατοµικό αριθµό ..................... . Το στοιχείο Α 
ανήκει στην ...................... οµάδα του Π.Π. η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία 
που ονοµάζονται ........................................ . 

 
12.  Τα στοιχεία που έχουν συµπληρωµένη τη στιβάδα σθένους µε ..................... 

........................ ηλεκτρόνια ονοµάζονται .............................................. και 
ανήκουν στην ............................................................... οµάδα του Π.Π. 

 
13.  Συµπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα 

Στοιχείο Ατοµ.αριθ. Κατανοµή ηλεκτρονίων Περίοδος Οµάδα 
Αs 33    
Kr   4η O 

 
14. Οι βασικές κοινές ιδιότητες των ιοντικών ενώσεων είναι: 

α) Βρίσκονται σε ............................. φυσική κατάσταση. 
β) Σε στερεή κατάσταση ............................. αγωγοί του ηλεκτρισµού. 
γ) Τα διαλύµατά τους, καθώς και τα ............................................................. 
είναι .................................... του ηλεκτρισµού. 

δ) Έχουν ................................. σηµεία τήξεως. 
 

15. Ο χηµικός δεσµός στο µόριο του ΗCl είναι ....................................... γιατί το 
.............. είναι περισσότερο ......................................... από το .................. και 
έλκει περισσότερο το ........................................................ . 
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16. Συµπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα. 
Χηµ. τύπος 
ιόντος 

−
4HSO  −

3NO  −HS  −2
3CO  −

2ClO  −2
3SO  

Ονοµασία 
ιόντος 

      

 
17. To υδρογόνο στις ενώσεις του έχει αριθµό οξείδωσης ......... , εκτός από τα 

......................................... , όπου έχει αριθµό οξείδωσης ........ . Το υδρογόνο 
έχει αριθµό οξείδωσης µηδέν µόνο όταν ..................................................... . 

 
18. O χηµικός τύπος που δείχνει: 

α) ......................................................................................................... 
β) ......................................................................................................... 
γ) ......................................................................................................... 
ονοµάζεται ηλεκτρονικός τύπος της ένωσης. 

 
19. Το χλώριο σχηµατίζει: 

Ιοντικούς δεσµούς, όπως στην ένωση ................................. , οµοιοπολικούς 
µη πολωµένους δεσµούς όπως στο ............................... και οµοιοπολικούς 
πολωµένους δεσµούς, όπως για παράδειγµα στην ένωση ............................ . 
Στα παραπάνω σώµατα το χλώριο έχει αριθµούς οξείδωσης αντίστοιχα 
............. ,.............. , και ............ . 

 
20. Συµπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα: 

Ονοµασία 
ιόντος 

χλωρικό χλωρίδιο  υποχλωριώδες υπερχλωρικό χλωριώδες  

Χηµικός τύπος 
ιόντος 

     

Αρ. οξείδωσης 
χλωρίου 
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2.5  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Ποιες πληροφορίες προκύπτουν σχετικά µε τη δοµή του ατόµου του νατρίου 

από το συµβολισµό Na23
11 ; 

 
2.  ∆ώστε τους ορισµούς των παρακάτω εννοιών: 
α) διατοµικό στοιχείο 
β) ατοµικός αριθµός ατόµου 
γ) µαζικός αριθµός ατόµου 
δ) ισότοπα άτοµα. 

 
3. ∆ιατυπώστε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας για την περίπτωση της ηλε-
κτρονιακής δόµησης των ατόµων. 

 
4. Τι το κοινό έχουν από άποψη ηλεκτρονιακής δοµής τα στοιχεία τα οποία 
ανήκουν: α) στην ίδια περίοδο και β) στην ίδια οµάδα του Π.Π; 

 
5. Με βάση ποια αρχή το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου καταλαµβάνει 
θέση στη στιβάδα Κ και όχι σε οποιαδήποτε άλλη στιβάδα; ∆ιατυπώστε αυτή 
την αρχή. 

 
6. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι τα χηµικά στοιχεία εµφανίζουν περιοδικότητα στις 
ιδιότητές τους; 

 
7. Πού οφείλεται η οµοιότητα στις ιδιότητες των στοιχείων που ανήκουν στην 
ίδια κύρια οµάδα του Π.Π; 

 
8. Σε ποια οµάδα του Π.Π. ανήκουν τα ευγενή αέρια και τι οµοιότητα παρου-
σιάζουν ως προς την ηλεκτρονική τους δοµή; 

 
9. Να κάνετε την κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο σελήνιο 

(Ζ=34) και να αναφέρετε την περίοδο και την οµάδα του Π.Π. στην οποία 
ανήκει. 



 

 56

10. Τι είναι οι λανθανίδες; 
 
11. Τα ιόντα Α+ και Β3− έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ευγενές αέριο 

Ar(Ζ=18). Ποιοι είναι οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Α και Β 
αντίστοιχα; 

 
12. Να αναφέρετε ένα στοιχείο, του οποίου ο αριθµός ηλεκτρονίων της εξωτερι-

κής στιβάδας δε συµπίπτει µε το λατινικό αριθµό που συµβολίζει την οµάδα 
του Π.Π. στην οποία αυτό ανήκει. Να δώσετε µία σύντοµη εξήγηση. 

 
13. Ποια είναι η αιτία για την οποία τα διάφορα στοιχεία ενώνονται για να σχη-

µατίσουν χηµικές ενώσεις; 
 
14. ∆ύο άτοµα Α και Β έχουν συνολικά ενέργεια Ε1. Τα άτοµα αυτά σχηµατίζουν 

ένα µόριο ΑΒ του οποίου η ενέργεια είναι Ε2. Να συγκρίνετε την ενέργεια Ε1 
µε την Ε2 και να διατυπώσετε την αρχή της οποίας αποτελεί εφαρµογή η 
παραπάνω σύγκριση. 

 
15. Η µελέτη της χηµικής συµπεριφοράς των ευγενών αερίων καθώς και της ηλε-

κτρονικής τους δοµής µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι όλα τα στοιχεία τεί-
νουν να αποκτήσουν δοµή ευγενών αερίων. Ποια είναι αυτή η χηµική συµπε-
ριφορά των ευγενών αερίων και ποια η ηλεκτρονική τους δοµή; 

 
16. Τα στοιχεία Li, Na, K, Rb, Cs έχουν όλα ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική 

τους στιβάδα. Για το λόγο αυτό έχουν µεν παρόµοιες, αλλά όχι τις ίδιες ιδιό-
τητες. Έτσι για παράδειγµα το Κ είναι πιο δραστικό από το Νa. Σε τι οφείλε-
ται αυτή η ποσοτική διαφορά στις ιδιότητες αυτών των στοιχείων; 

 
17. Γράψτε τον ατοµικό αριθµό, καθώς και τη θέση (οµάδα περίοδος) στον πε-

ριοδικό πίνακα: α) ενός αλκαλίου Α, β) ενός αλογόνου Β και γ) ενός 
ευγενούς αερίου Γ. 
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18. Τι είδους µεταβολή πρέπει να γίνει (υποθετικά) στο ουδέτερο άτοµο Al27
13 , 

ώστε αυτό να µετατραπεί: α) σε ιόν +3Al , β) σε άτοµο Mg24
12 , γ) σε ιόν 

Mg24
12

2+. 

 
19. Να εξηγήσετε πως µεταβάλλεται α) η ατοµική ακτίνα και β) η τάση 

αποβολής ηλεκτρονίων των στοιχείων, κατά µήκος µιας περιόδου του 
περιοδικού πίνακα. 

 
20. Πόσους ηµιπολικούς δεσµούς µπορούν να σχηµατίσουν τα στοιχεία της VA 

οµάδας του Π.Π.; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
21. Τι είδους χηµικοί δεσµοί υπάρχουν: α) στο φθόριο, β) στο υδροφθόριο και   

γ) στο φθοριούχο νάτριο; 
 
22. Να γράψετε τους µοριακούς τύπους των ενώσεων που σχηµατίζει το καθένα 

από τα στοιχεία S(Z=16), Br(Z=35) και P(Z=15) µε το υδρογόνο. 
 
2.6  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Με δεδοµένο ότι το χλώριο βρίσκεται στη φύση µε τη µορφή µείγµατος των 

δύο ισοτόπων Cl35
17  και Cl37

17  ενώ το υδρογόνο µε τη µορφή µείγµατος των 

τριών ισοτόπων H1
1 , H2

1  και H3
1 , να εξετάσετε πόσα είδη µορίων H2, πόσα 

είδη µορίων Cl2 και πόσα είδη µορίων HCl µπορεί να υπάρχουν. 
 
2.  Ένα χοντρό βιβλίο µπορεί να ισορροπήσει πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι µε 
τρεις τρόπους, ανάλογα µε το ποια από τις τρεις έδρες του που έχουν διαφο-
ρετική επιφάνεια βρίσκεται σε επαφή µε αυτό. Από όλες αυτές τις δυνατές 
καταστάσεις ισορροπίας ποια είναι η σταθερότερη; Ποια χαρακτηρίζεται από 
το µικρότερο ποσό ενέργειας; Το µηχανικό αυτό ανάλογο µας θυµίζει µία 
βασική αρχή της φύσης. Πώς διατυπώνεται η αρχή αυτή στην περίπτωση της 
δόµησης των ατόµων και πώς εφαρµόζεται στο άτοµο του υδρογόνου; 
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3.  Πόσα χηµικά στοιχεία περιλαµβάνει η 1η περίοδος του περιοδικού πίνακα; 
Σε ποιες οµάδες ανήκουν τα στοιχεία αυτά και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους 
αριθµοί; Γράψτε τους ατοµικούς αριθµούς δύο στοιχείων Α και Β που το 
καθένα απ� αυτά να ανήκει στην ίδια οµάδα του Π.Π. µε ένα από τα στοιχεία 
της 1ης περιόδους. 

 
4.  Ποια από τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 µε ατοµικούς αριθµούς 11, 12, 20 και 

21 έχουν παρόµοιες ιδιότητες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
 
5.  Ένα ευγενές αέριο Α έχει ατοµικό αριθµό Ζ. Ένα αλογόνο Β έχει ατοµικό α-
ριθµό Ζ1=Ζ+7, ενώ ένα αλκάλιο Γ έχει ατοµικό αριθµόΖ2=Ζ1+20.Να βρεθούν 
οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Α, Β, Γ και οι περίοδοι στις οποίες βρί-
σκονται αυτά στον Π.Π. 

 
6.  O µαζικός αριθµός ενός ατόµου Α είναι διπλάσιος από τον ατοµικό του αρι-

θµό, ενώ το ιόν −2A έχει την ίδια ηλεκτρονική δοµή µε το Ne(Ζ=10). Βρείτε 
τον αριθµό πρωτονίων και νετρονίων του ατόµου Α. 

 
7.  Ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει µόνο αέρια στοιχεία; Ποιος 
είναι ο ατοµικός αριθµός του πρώτου και του τρίτου στοιχείου αυτής της 
οµάδας; Πόσα συνολικά στοιχεία περιλαµβάνει η οµάδα αυτή; Υπάρχει 
περίπτωση να ανακαλυφθεί µελλοντικά στη φύση και κάποιο άλλο στοιχείο 
που να ανήκει σ΄ αυτή την οµάδα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας στην 
τελευταία ερώτηση. 

 
8. Εξηγήστε γιατί: 
α) Τα στοιχεία Mg και Ca µε ατοµικούς αριθµούς 12 και 20 αντίστοιχα 
βρίσκονται στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα. 

β) Το Ca είναι χηµικά δραστικότερο (µετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν) από 
το Mg. 
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9. ∆ίνεται το σύνολο των χηµικών στοιχείων: Σ = Α, Β, Γ, ∆, Ε µε αντίστοι-
χους ατοµικούς αριθµούς 9, 10, 12, 17, 18, 20. Γράψτε όλα τα υποσύνολα 
του Σ, το καθένα από τα οποία αποτελείται από στοιχεία που ανήκουν: 
α) στην ίδια περίοδο και β) στην ίδια οµάδα του Π.Π. 
 

10. Υπάρχει περίπτωση να ανακαλυφθούν στο µέλλον νέα στοιχεία, τα οποία να 
ανήκουν σε µία καινούρια οµάδα του περιοδικού πίνακα; Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας. 

 
11. Το αργό (Ar) βρίσκεται στην τρίτη περίοδο και στην VIIIA οµάδα του Π.Π. 

και έχει την ίδια δοµή ηλεκτρονίων µε τα ιόντα Α2+ και Β3−. Βρείτε α) τους 
ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων Α και Β και β) τις θέσεις των στοιχείων Α 
και Β στον Π.Π. 

 
12. Ένα στοιχείο Σ1 µε ατοµικό αριθµό Ζ1 ανήκει στην IVA οµάδα και στην 3η 

περίοδο του Π.Π. Να βρείτε σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο ανήκουν τα 
στοιχεία Σ2 και Σ3 µε ατοµικούς αριθµούς Ζ2=Ζ1+5 και Ζ3=Ζ2-7 αντίστοιχα. 

 
13. Το οξείδιο του ασβεστίου είναι µία πολύ σταθερή ιοντική ένωση. Κατά τη 

διάσπαση µιας ποσότητας οξειδίου του ασβεστίου στα συστατικά του 
στοιχεία απορροφάται ή αποβάλεται ενέργεια στο περιβάλλον; Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. 

 
14. Να εξηγήσετε τα είδη των δεσµών που σχηµατίζει το Η (Ζ=1):  

α) µε το Cl (Z=17) και β) µε το Na (Ζ=11). 
 
15. Τα στοιχεία Α, Β και Γ έχουν αντίστοιχα ατοµικούς αριθµούς 13, 16 και 1. 

 α) Να κάνετε κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα στοιχεία Α και Β. 
 β) Να διακρίνετε τα στοιχεία Α, Β και Γ σε µέταλλα και σε αµέταλλα. 
 γ) Εξηγήστε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης µεταξύ των στοιχείων Β 

και Γ, καθώς και µεταξύ των Α και Γ.  
 δ) Ποιοι είναι οι αριθµοί οξείδωσης των στοιχείων Α, Β και Γ σε κάθε µία 

από τις ενώσεις της προηγούµενης περίπτωσης;  
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16. Τα χηµικά στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε έχουν ατοµικούς αριθµούς 8, 10, 12, 16, 19. 
i) Γράψτε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ανά δύο των παραπάνω 
στοιχείων, έτσι ώστε τα στοιχεία του κάθε ζεύγους: 
α) να σχηµατίζουν µεταξύ τους ιοντικό δεσµό 
β) να σχηµατίζουν µεταξύ τους οµοιοπολικό δεσµό. 

ii) Να περιγράψετε το σχηµατισµό µίας ιοντικής και µίας οµοιοπολικής 
ένωσης του στοιχείου Α µε ένα από τα παραπάνω στοιχεία για κάθε 
περίπτωση. 

 
17. Να γράψετε τους ηλεκτρονικούς τύπους των ενώσεων: Η2S, CO2, CO και HOCl. 

∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων: H:1, S:16, C:6, O:8, Cl:17. 
 
18. Να γράψετε τους µοριακούς τύπους τριών ενώσεων στις οποίες το οξυγόνο 

(Ζ=8) σχηµατίζει αντίστοιχα:  
 α) δύο ετεροπολικούς δεσµούς  
 β) δύο οµοιοπολικούς δεσµούς 
 γ) ένα οµοιoπολικό και ένα ετεροπολικό δεσµό. 

(Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία: Η, F, Na, K, Cl, των 
οποίων οι ατοµικοί αριθµοί είναι αντίστοιχα: 1, 9, 11, 19 και 17). 
Να εξηγήσετε µε συντοµία τον σχηµατισµό των χηµικών δεσµών στις 
ενώσεις που αναφέρατε.  

 
2.7 Ερωτήσεις τύπου "σωστό λάθος" µε αιτιολόγηση 
Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε 
σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Τα ισότοπα είναι άτοµα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. 
 
2.  Τα ισότοπα άτοµα περιέχουν στον πυρήνα τους απαραίτητα διαφορετικό 
αριθµό νετρονίων. 

 
3.  Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου χαρακτηρίζονται από τον ίδιο µαζικό αριθµό. 
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4.  ∆ύο ή περισσότερα άτοµα, αν και χαρακτηρίζονται από τον ίδιο µαζικό 
αριθµό µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία. 

 
 

5.  Η εξωτερική στιβάδα κάθε ατόµου περιλαµβάνει οχτώ ηλεκτρόνια. 
 
 

6.  Τα δύο ηλεκτρόνια στο άτοµο του ηλίου (Ζ = 2) έχουν την ίδια περίπου 
ενέργεια. 

 
7.  Για να περιέχει ένα άτοµο ηλεκτρόνια στη στιβάδα Ν θα πρέπει να είναι 
συµπληρωµένη η ηλεκτρονική του στιβάδα Μ µε 18 ηλεκτρόνια. 

 
 

8.  Η ταξινόµηση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα γίνεται κατά σειρά 
αυξανόµενου ατοµικού τους βάρους. 

 
 

9.  Αν τα ιόντα Α+ και Β− έχουν δοµή ευγενούς αερίου, τότε τα στοιχεία Α και Β 
είναι αλογόνα. 

 
 
10.  Τα στοιχεία της ίδιας κύριας οµάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τον ίδιο 

αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων. 
 
 
11.  Τα άτοµα των στοιχείων της ίδιας περιόδου του Π.Π. έχουν περίπου ίσες 

ατοµικές ακτίνες. 
 
12.  Στα άτοµα των αλογόνων τα ηλεκτρόνια πλεονάζουν κατά ένα έναντι των 

πρωτονίων του πυρήνα. 
 
13.  Τα στοιχεία της τρίτης περιόδου του Π.Π. έχουν ατοµικούς αριθµούς από 11 

µέχρι 18. 
 
14.  Αν από ένα άτοµο ασβεστίου (Ζ=20) αφαιρεθούν δύο ηλεκτρόνια, τότε αυτό 

µετατρέπεται σε άτοµο αργού. 
 
15.  Εφαρµόζοντας τον τύπο 2n2 βρίσκουµε ότι η τρίτη περίοδος του Π.Π. 

περιλαµβάνει 18 στοιχεία. 
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16.  Κάθε στοιχείο της IVΑ οµάδας του Π.Π. έχει µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό 
από όλα τα στοιχεία της ΙΙΙΑ οµάδας. 

  
17.  Μεταξύ δύο στοιχείων της ίδιας οµάδας του Π.Π. µεγαλύτερο ατοµικό 

αριθµό έχει το στοιχείο που ανήκει σε περίοδο µεγαλύτερης τάξης. 
  

18.  Όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύµα µέσα από τήγµα NaCl, τότε τα αρχικά 
ουδέτερα άτοµα Na και Cl µετατρέπονται σε Na+ και Cl− αντίστοιχα. 

  
19.  Η εσωτερική ενέργεια µιας ποσότητας χλωριούχου νατρίου είναι µικρότερη 

από τη συνολική ενέργεια του χλωρίου και του νατρίου από τα οποία 
προέκυψε το χλωριούχο νάτριο. 

  
20.  Το χλωριούχο νάτριο τήκεται (λιώνει), όταν το ρίξουµε σε νερό που βράζει. 

  
21.  Τα στοιχεία της VIIΑ οµάδας του Π.Π. µπορούν να σχηµατίσουν ένα 

οµοιοπολικό δεσµό. 
  

22.  Αν ένα στοιχείο Α σχηµατίζει µε το καθένα από τα στοιχεία Β και Γ ιοντική 
ένωση, τότε η ένωση των Β και Γ είναι επίσης ιοντική. 

  
23.  Κάθε ιοντική ένωση περιέχει ένα τουλάχιστον µεταλλικό κατιόν, ενώ οι 

χηµικοί δεσµοί σ΄ αυτή είναι µόνο ιοντικοί. 
  

24.  Η ηλεκτρική ουδετερότητα των ιοντικών ενώσεων οφείλεται στο ότι έχουν 
τον ίδιο αριθµό θετικών και αρνητικών ιόντων. 

  
25.  Οι ακτινίδες αποτελούνται κυρίως από υπερουράνια στοιχεία τα οποία 

θεωρούµε ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα και στην ίδια περίοδο του περιοδικού 
πίνακα. 

  
26.  Το ασβέστιο (Ζ=20) σχηµατίζει µόνο ιοντικές ενώσεις. 

  
27.  ∆εν υπάρχει µόριο χηµικής ένωσης, στο οποίο να περιέχεται το στοιχείο 

κάλιο (Ζ=19). 
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2.8  Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων µορφών 
 
1. α) Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν αυτή είναι 

 σωστή και µε Λ αν είναι λανθασµένη: 
 Η ατοµικότητα της αµµωνίας (ΝΗ3) είναι 4. (    ) 

 Η ατοµικότητα του O16
8  είναι 8.  (    ) 

 Η ατοµικότητα του αζώτου είναι 2.  (    ) 

 Η ατοµικότητα του C12
6  είναι 12.  (    ) 

β) Τι εκφράζει ο αριθµός που δίνεται στο τέλος της κάθε λανθασµένης 
πρότασης; 

 
2. α) Χαρακτηρίστε στην αντίστοιχη παρένθεση µε Σ κάθε σωστή πρόταση και 

 µε Λ κάθε λανθασµένη. 

Το άτοµο του υδρογόνου ( Η1
1 ) είναι το ελαφρύτερο 

σωµατίδιο ύλης που υπάρχει. (    ) 
Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου είναι όµοια. (    ) 
Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό. (    ) 
Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό.  (    ) 
Υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη ατόµων, όσα και τα χηµικά 
στοιχεία. (    ) 

β) Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό σας, µόνο για την πρώτη και την 
τελευταία πρόταση. 

 
3. Τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που βρίσκονται κατά µήκος µιας οριζό-
ντιας γραµµής του, αποτελούν µία .................................... αυτού και έχουν: 

 α. τις ίδιες ιδιότητες 
 β. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα 
 γ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων 
 δ. τον ίδιο ατοµικό αριθµό. 
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4. Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες για τα άτοµα τεσσάρων 
στοιχείων Α, Β, Γ και ∆.  
Στοιχείο Ατοµικός 

αριθµός 
Μαζικός 
αριθµός 

Αριθµός 
ηλεκτρονίων 

Αριθµός 
πρωτονίων 

Αριθµός 
νετρονίων 

Α 11 23    
Β  37 17   
Γ   20  20 
∆ 17    18 

 α) Συµπληρώστε τα κενά του πίνακα. 
 β) Κατατάξτε τα στοιχεία κατά σειρά αυξανόµενης µάζας του ατόµου τους. 
 γ) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα; 
 
5. Τα στοιχεία του Π.Π. που βρίσκονται κατά µήκος της ίδιας κατακόρυφης 
στήλης του αποτελούν µία .............................. αυτού και έχουν: 

 α. παρόµοιες ιδιότητες 
 β. παραπλήσιο ατοµικό αριθµό 
 γ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων 
 δ. την ίδια ατοµική ακτίνα. 
 
6. Όλα τα αλογόνα έχουν ............ ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα και: 
 α. έχουν 7 ηλεκτρονικές στιβάδες 
 β. έχουν όλα αριθµό οξείδωσης 7 
 γ. ανήκουν στην VIIA οµάδα του Π.Π. 
 δ. είναι συνολικά επτά. 

 
7. Η χηµική συµπεριφορά ενός στοιχείου καθορίζεται από τον αριθµό των ηλε-
κτρονίων που υπάρχουν ........................................................................... και 
από ................................................................ . 
Με βάση τα δύο παραπάνω δεδοµένα εξηγήστε: 
α) γιατί όλα τα αλογόνα είναι ηλεκτραρνητικά στοιχεία 
β) γιατί το F(Z=9) είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό από το Cl(Z=17). 
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8. ∆ίνονται τα άτοµα: Ba137
56 , J127

53  και τα αντίστοιχα ιόντα τους +2Ba , −J  µε δο-

µή ευγενών αερίων 
α) Συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα που αναφέρεται στα παραπάνω σωµατίδια  

 Ba137
56  J127

53  +2Ba  −J  

Αριθµός ηλεκτρονίων     
Αριθµός πρωτονίων     
Αριθµός νετρονίων     

β) Περιγράψτε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης Ε µεταξύ των δύο παρα-
πάνω στοιχείων. 

γ) Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες της ένωσης Ε. 
 

9. Το αργίλιο (Al) έχει ατοµικό αριθµό Ζ1=13, ενώ το πυρίτιο (Si) έχει ατοµικό 
αριθµό Ζ2=14. Ένα από τα άγνωστα στοιχεία του οποίου ο Mendeleev προέ-
βλεψε την ύπαρξη ονοµάστηκε από αυτόν εκα-αργίλιο. Αργότερα ανακαλύ-
φθηκε στη Γαλλία, ονοµάσθηκε γάλλιο (Ga) και βρέθηκε ότι είχε ατοµικό 
αριθµό Ζ3=31. 
i) Ποια είναι η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο άτοµο του αργιλίου και του 
γαλλίου;. 

ii) Ποια είναι η θέση του γαλλίου στον περιοδικό πίνακα σε σχέση µε το αργίλιο; 
iii) Ένα άλλο στοιχείο του οποίου ο Mendeleev προέβλεψε την ύπαρξη 
ονοµάσθηκε από αυτόν εκαπυρίτιο. Η θέση του στοιχείου αυτού στον 
Π.Π. είναι: 
α. πάνω από το πυρίτιο (ίδια οµάδα, προηγούµενη περίοδος) 
β. κάτω από το πυρίτιο (ίδια οµάδα, επόµενη περίοδος) 
γ. δεξιά από το πυρίτιο (ίδια περίοδος, επόµενη οµάδα) 
δ. αριστερά από το πυρίτιο (ίδια περίοδος, προηγούµενη οµάδα). 

iv) Το στοιχείο αυτό ανακαλύφθηκε αργότερα και διαπιστώθηκε ότι ήταν: 
α. ο άνθρακας µε ατοµικό αριθµό 6 
β. ο φώσφορος µε ατοµικό αριθµό 15 
γ. το αρσενικό µε ατοµικό αριθµό 33 
δ. το γερµάνιο µε ατοµικό αριθµό 32. 
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10. Τα στοιχεία K, Al, Si, C και Na έχουν ατοµικούς αριθµούς αντίστοιχα 19, 13, 
14, 6 και 11. 
α) Να διατάξετε τα πέντε αυτά στοιχεία κατά σειρά αυξανόµενης ατοµικής 
ακτίνας 
 ..................... , ....................., .................., ..................... , ..................... 

β) Να αιτιολογήσετε τη σύγκριση που κάνατε µεταξύ των ατοµικών ακτίνων 
των στοιχείων: C , Si, καθώς και µεταξύ των Si, Al. 

 
11. Το στοιχείο Α της τρίτης περιόδου του Π.Π. σχηµατίζει µε το υδρογόνο την 

ένωση Η2Α. 
α) Υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό Ζ του στοιχείου Α. 
β) Το στοιχείο Β που έχει ατοµικό αριθµό Ζ-3 σχηµατίζει µε το στοιχείο Α 
την ένωση µε µοριακό τύπο ..................... , ενώ το στοιχείο Γ µε ατοµικό 
αριθµό Ζ+1 σχηµατίζει µε το στοιχείο Β την ένωση µε µοριακό τύπο 
...................... . 
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2.9.  Κριτήρια αξιολόγησης 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
Αντικείµενο εξέτασης: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων 

 Περιοδικός πίνακας 
Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 

Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
Ερώτηση Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµολ. 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5. 

Γνώση κριτηρίων ταξινόµησης των ηλεκτρονίων 
στις ηλεκτρονικές στιβάδες 
Εύρεση του ατοµικού αριθµού στοιχείου µε βάση 
δεδοµένα που σχετίζονται µε την κατανοµή των 
ηλεκτρονίων του 
Γνώση κριτηρίων κατάταξης των στοιχείων στον 
περιοδικό πίνακα.  
Εξαγωγή πληροφοριών από τη µελέτη του Π.Π. 
Γνώση ή εύρεση του αριθµού των στοιχείων στις 
πέντε πρώτες περιόδους του Π.Π. 
Εύρεση ατοµικού αριθµού στοιχείου από τη θέση του 
στον Π.Π. 
Εύρεση της θέσης ενός στοιχείου στον Π.Π. µε βάση 
τον ατοµικό του αριθµό. 

 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 

 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ................................................ Όνοµα: ........................................... 
Τάξη: .......... Τµήµα: .......... Μάθηµα: ..................... Ηµεροµηνία: .................. 
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Ερωτήσεις: 
1. Το µοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου ανήκει στη στιβάδα Κ 
διότι: 
α. στη στιβάδα αυτή χαρακτηρίζεται από την περισσότερη δυνατή ενέργεια 
β. πρέπει να δέχεται τη µικρότερη κατά το δυνατό δύναµη από τον πυρήνα 
γ. µπορεί το άτοµο να µετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν και να σχηµατίζονται 
έτσι χηµικές ενώσεις 

δ. χαρακτηρίζεται από το µικρότερο δυνατό ποσό ενέργειας. 
 
2. Για τα πέντε από τα στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε και Ζ υπάρχουν οι εξής 
πληροφορίες: 
α) η εξωτερική στιβάδα του Α είναι η Μ 
β) το Β έχει συµπληρωµένη την εξωτερική του στιβάδα 
γ) το Γ έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα µε το 
οξυγόνο (Ζ=8) 

δ) τα ηλεκτρόνια του ∆ έχουν όλα την ίδια περίπου ενέργεια 
ε) στο Ε υπολείπονται τρία ηλεκτρόνια για να συµπληρωθεί η εξωτερική του 
στιβάδα. 

Με βάση τις πληροφορίες αυτές συµπληρώστε τα κενά του πίνακα: 
 
Στοιχείο    ∆   
Ατοµικός αριθµός 18 9 17  16 15 

 
3. Με ποιο κριτήριο γίνεται η κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα; 
Τι χαρακτηρίζει τα στοιχεία του Π.Π. που ανήκουν: α) στην ίδια οµάδα και 
β) στην ίδια περίοδο; 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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4. Η 1η, 2η, 3η, 4η και 5η περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνουν 
αντίστοιχα ................ , .............. , ............... , ................. και .............. 
στοιχεία. 
Η 4η περίοδος περιλαµβάνει τα στοιχεία µε ατοµικούς αριθµούς από ............. 
µέχρι ............ . 

 
5. Να εξετάσετε σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του Π. Π. ανήκει το 
στοιχείο γάλλιο (Ga) µε ατοµικό αριθµό Ζ=31. 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
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Επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων 
 Περιοδικός πίνακας των στοιχείων  
 Χηµικοί δεσµοί 

Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 

Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση 
Θέµα Ερώτ. Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµ. 

1ο 
1ο 
 

1ο 
1ο 
 

1ο 
 

2ο 
 

2ο 
 

2ο 
3ο 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
 
α 
 
β 
 
γ 
α,β 

Γνώση του µαζικού αριθµού.  
Γνώση πληροφοριών που προκύπτουν από το 
συµβολισµό των ατόµων. 
Γνώση ιδιοτήτων ιοντικών ενώσεων 
Γνώση της έννοιας της ηλεκτραρνητικότητας και 
της σειράς ηλεκτραρνητικότητας των στοιχείων. 
Γνώση γραφής µοριακών τύπων ιοντικών ενώσεων. 
 
Γνώση της ηλεκτονιακής κατανοµής στα άτοµα των 
στοιχείων. 
Εύρεση της θέσης των στοιχείων στον Π.Π. µε βάση 
την ηλεκτρονιακή κατανοµή των ατόµων τους. 
Κατανόηση του ετεροπολικού δεσµού. 
Γνώση και εφαρµογή κανόνων εύρεσης αριθµού 
οξείδωσης στοιχείων. 

1 
 
1 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
 

3+3 
 
 
Στοιχεία µαθητή: 
Επώνυµο: ................................................ Όνοµα: ........................................... 
Τάξη: .......... Τµήµα: .......... Μάθηµα: ..................... Ηµεροµηνία: .................. 
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ΘΕΜΑ 1ο 
1. Ο µαζικός αριθµός ενός ατόµου εκφράζει: 
α. τη µάζα του ατόµου σε g 
β. το συνολικό αριθµό των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων του 
γ. το συνολικό αριθµό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα του 
δ. το συνολικό αριθµό πρωτονίων και ηλεκτρονίων στο άτοµο 
ε. τη µάζα του πυρήνα. 
 

2. Τα άτοµα: Na23
11  και Mg24

12  έχουν: 

α. τον ίδιο ατοµικό και διαφορετικό µαζικό αριθµό  
β. τον ίδιο αριθµό νετρονίων 
γ. τον ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό 
δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 
 

3. Ένας κρύσταλλος µιας χηµικής ένωσης διαλύθηκε εύκολα στο νερό και το 
διάλυµα που προέκυψε ήταν ηλεκτρικά αγώγιµο. Το σηµείο τήξης αυτής της 
ένωσης µπορεί να είναι: 
α. 102 0C β. 0 0C γ. 300Κ δ. 840 0C 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σωστής απάντησης. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
 

4. α) Ηλεκραρνητικότητα ενός στοιχείου ονοµάζεται ................................ 
...................................................................................................................... 
.............................................................................................................  
β) Να διατάξετε τα στοιχεία Η, Cl, S, F και O κατά σειρά αυξανόµενης ηλε-
κτραρνητικότητας. ............ ........... ........... ........... ............ . 
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5. Συµπληρώστε σε κάθε κενό του παρακάτω πίνακα το χηµικό τύπο της χηµι-
κής ένωσης που προκύπτει από την ένωση κάθε κατιόντος µε το αντίστοιχο 
ανιόν. 

 F− S2− OH− SO4
2- 

K+     
Ca2+     
NH4

+     

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Ένα άτοµο του βρωµίου συµβολίζεται: Br80
35  

α) Ποιες πληροφορίες προκύπτουν σχετικά µε την ατοµική δοµή του 
βρωµίου από τον παραπάνω συµβολισµό; 

β) Πώς κατανέµονται τα ηλεκτρόνια του βρωµίου σε στιβάδες; 
γ) Σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκεται το 
βρώµιο; 

δ) Εξηγήστε το είδος της χηµικής ένωσης που σχηµατίζει το βρώµιο µε το 
νάτριο (Ζ=11) 

..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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ΘΕΜΑ 3ο 
α) Με βάση τους κανόνες που δίνουν τους αριθµούς οξείδωσης των στοιχείων, 
υπολογίστε τους αριθµούς οξείδωσης του Zn και του Cl στις ενώσεις ZnF2 
και KClO3. ∆ίνεται ότι στην ένωση KClO3 δεν υπάρχει υπεροξειδικός 
δεσµός. 

β) ∆ιατυπώστε τους κανόνες που εφαρµόσατε για να απαντήσετε στο προηγού-
µενο ερώτηµα. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 


