
ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 

1)   Στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα τα χημικά στοιχεία κατατάσσονται  

A.   με βάση τον αριθμό των ηλεκτρονίων τους.  

B.  με βάση τον αριθμό των νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα τους.  

Γ.  κατά αύξοντα ατομικό αριθμό.  

 

2)   Σύμφωνα με το νόμο της περιοδικότητας, οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων είναι  

περιοδική  συνάρτηση  

A.  του αριθμού των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας.  

Β.  του αριθμού των ηλεκτρονίων τους 

Γ.  του ατομικού τους αριθμού.   

 

3)   Τα χημικά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα έχουν  

παρόμοιες  ιδιότητες που οφείλονται,  

A.   στον ίδιο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα τους 

B.   στον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στον πυρήνα τους.  

Γ.  στον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα.  

 

4)   Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας αποτελείται από  

Α.  18 οριζόντιες γραμμές που ονομάζονται περίοδοι.   

Β.  7 οριζόντιες γραμμές τις περιόδους και 18 κάθετες στήλες τις ομάδες.  

Γ.  7 κάθετες στήλες που ονομάζονται ομάδες.   

 

 

 

 

 



5) α) Να απαντήσετε τις ερωτήσεις με τα στοιχεία που υπάρχουν στον παραπάνω περιοδικό

 πίνακα:  

 Πώς ονομάζονται τα χημικά στοιχεία της 18ης ομάδας; _________________________ 

 Να γράψετε τα χημικά στοιχεία που αντιστοιχούν στις αλκαλικές γαίες.______________

_____________   

 Να υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό του χημικού στοιχείου αργίλιο (Αl). ___________ 

 Ποια από τα στοιχεία ανήκουν στα αλογόνα;  ___________________________________

___________  

 Πώς ονομάζονται τα χημικά στοιχεία της 1ης ομάδας; ___________________________ 

  

β) Να επιλέξετε ποιες ερωτήσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ).  

 Ο άνθρακας (C) και  το πυρίτιο (Si) έχουν παρόμοιες ιδιότητες γιατί ανήκουν στην ίδια ομάδα.   

 

 Το άζωτο (Ν)  και ο φώσφορος (Ρ) έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα.  

 

 Τα στοιχεία μαγνήσιο (Mg) και ασβέστιο (Ca) βρίσκονται στην ίδια περίοδο.  

 

 Ο χρυσός (Αu) βρίσκεται στην 6η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 

 

 To υδρογόνο (Η) ανήκει στα αμέταλλα.  

 

 Η δεύτερη περίοδος  περιλαμβάνει  6 στοιχεία 

 

 


