
   

3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας                                                                                  Σχολ. Έτος 2014-15 
                                                            Τάξη Γ΄ Γυμνασίου 

 

 Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 

1.Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν : 

   Σύμφωνα με το νόμο της περιοδικότητας οι χημικές ιδιότητες των χημικών στοιχείων είναι 

…………………….. συνάρτηση του ……..………………  τους  …………….…….. Κάθε χημικό 

στοιχείο στον Περιοδικό Πίνακα ανήκει σε μια οριζόντια σειρά που ονομάζεται 

…..…………………. και σε μια κατακόρυφη στήλη που ονομάζεται ……..…………….. Τα 

στοιχεία της ίδιας ……………………. έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες.  

 

2.Να παρατηρήσετε το τμήμα του σύγχρονου περιοδικού πίνακα παρακάτω και να απαντήσετε 

   στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

 

                            
α)Να ονομάσετε τα παραπάνω στοιχεία………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

β)Ποια από τα στοιχεία Na,P,Cl,K,Br,N έχουν παρόμοιες ιδιότητες; ……………………………….. 

γ)Ποια από τα στοιχεία είναι χημικά αδρανή και πώς ονομάζονται; …………………………. 

δ) Ποια από τα στοιχεία είναι αμέταλλα; ………………………… 

ε)Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του χημικού στοιχείου Na με βάση τη θέση του στον  

   παραπάνω περιοδικό πίνακα. ………………… 

στ) Ποια από τα στοιχεία είναι αλκαλικές γαίες; ……………………….. 

ζ)Να κατατάξετε τα στοιχεία του παραπάνω περιοδικού πίνακα σε μονοατομικά και διατομικά: 

    Μονοατομικά στοιχεία……………………………. 

    Διατομικά στοιχεία……………………………. 

 

3.Σημειώστε (π) σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις αν αναφέρεται σε στοιχεία μιας 

περιόδου  ή (ο) αν αναφέρεται σε στοιχεία μιας ομάδας του περιοδικού πίνακα.      

α)  Έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα ………….                            

β) Τα στοιχεία της παρουσιάζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες        …………..      



γ) Σε αυτήν ανήκουν και μέταλλα και αμέταλλα στοιχεία        …………..                          

δ) Σε αυτήν ανήκουν κατά βάση ή μέταλλα ή αμέταλλα στοιχεία        …………..              

     

 

4.Σημειώστε ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ( Σ ) ή λανθασμένες ( Λ ). 

α)  Ο περιοδικός πίνακας όπως αρχικά παρουσιάστηκε από τον Μεντελέγιεφ είχε χημικά στοιχεία 

      σε όλες του τις θέσεις 

β) Τα ηλεκτρόνια με παραπλήσια ενέργεια κινούνται στην ίδια απόσταση από τον πυρήνα και 

δημιουργούν μια στιβάδα ηλεκτρονίων.               

γ)  Όσο πιο κοντά στον πυρήνα κινείται ένα ηλεκτρόνιο τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια την 

οποία έχει.          

δ) Τα στοιχεία που διαθέτουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα  έχουν 

παρόμοιες  χημικές ιδιότητες.                                 

                                  

                 

5.Το ευγενές αέριο Νέον ( Ne ) έχει ατομικό αριθμό Ζ = 10 και ανήκει στην 2η περίοδο και στην 18η 

ομάδα του Π.Π. .Χωρίς να κοιτάξετε τον Π.Π.να βρείτε σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα  

ανήκουν τα χημικά στοιχεία, Φθόριο(F)  που  έχει ατομικό αριθμό Ζ = 9, Νάτριο (Na) που  έχει 

ατομικό αριθμό Ζ = 11 και Μαγνήσιο (Mg) που έχει ατομικό αριθμό Ζ = 12 ; 

 

6. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αναφέρονται στις ιδιότητες των μετάλλων με 

τις κατάλληλες λέξεις: 

 α. Είναι καλοί …………….……  της   ….………………….. 

 β. Είναι καλοί ……….…………  του   .......................……. 

 γ. Μπορούμε να τα επεξεργαστούμε ώστε να δώσουν ……………... άρα είναι …………….        

δ. Μπορούμε να τα επεξεργαστούμε ώστε να δώσουν ……………... άρα είναι …………….   

      

7.  Σημειώστε ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ( Σ ) ή λανθασμένες ( Λ ). 

α) Ορισμένα μέταλλα αντιδρούν με διάλυμα υδροχλωρίου οπότε ελευθερώνεται αέριο υδρογόνο.      

β)  Ο χαλκός, ο χρυσός καθώς και τα υπόλοιπα «ευγενή» μέταλλα αντιδρούν με διάλυμα 

      υδροχλωρίου.                                                     

γ) Όταν αντιδρά αλουμίνιο με διάλυμα υδροχλωρίου εκλύεται θερμότητα                          

δ) Τα δραστικά μέταλλα δεν αντιδρούν με την ίδια ένταση με διάλυμα υδροχλωρίου      

ε) Ο ανοξείδωτος χάλυβας περιέχει αλουμίνιο 

στ)Το ντουραλουμίνιο χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική 

 

                                                                                                     Κατσιάρας Κωνσταντίνος 
                                                                                                                Χημικός 


