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Δομή περιοδικού πίνακα. 

Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 οριζόντιες γραμμές (περίοδοι) 

και 18 κατακόρυφες στήλες (ομάδες). 

Ο αριθμός των στιβάδων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονιακή δόμηση  

του ατόμου ενός στοιχείου καθορίζει τον αριθμό της περιόδου στην οποία ανήκει 

το στοιχείο. 

Αρίθμηση των ομάδων του περιοδικού πίνακα: 

Συνεχής αρίθμηση από 1 έως 18 σύμφωνα με τη IUPAC 

Ομάδες 

Κύριες ομάδες. Είναι 8. Χαρακτηρίζονται με το γράμμα Α. 

IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Δευτερεύουσες ομάδες. Είναι 10. Χαρακτηρίζονται με το 

γράμμα Β. 



Δομή περιοδικού πίνακα. 

Για τα χημικά στοιχεία των κύριων ομάδων υπάρχει η εξής αντιστοίχιση ανάμεσα 

στους δύο τρόπους αρίθμησης: 

Κλασική αρίθμηση ΙΑ ΙΙΑ ΙΙΙΑ ΙVA VA VIA VIIA VIIIA 

Κατά IUPAC 1 2 13 14 15 16 17 18 

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας (ηλεκτρόνια σθένους) 

καθορίζει τον αριθμό της ομάδας που ανήκει το στοιχείο. Αφορά στοιχεία σε κύριες 

ομάδες. 

Αν στην ταξινόμηση των ηλεκτρονίων σε υποστιβάδες η τελευταία στιβάδα είναι η 

(η) και υπάρχει (η - 1) d υποστιβάδα με ηλεκτρόνια, για τον καθορισμό της ομάδας 

του στοιχείου λαμβάνουμε υπόψη και τα ηλεκτρόνια της (η-1) d υποστιβάδας. Ο 

αριθμός της ομάδας που βρίσκουμε είναι κατά IUPAC (1 – 18). 



Τομείς του περιοδικού πίνακα. 

Με βάση τον τύπο της υποστιβάδας στην οποία μπαίνει το τελευταίο ηλεκτρόνιο (με 

τη μεγαλύτερη ενέργεια, σύμφωνα με την αρχή ηλεκτρονιακής δόμησης), ο 

περιοδικός πίνακας μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις τομείς s, p, d και f,. 

Τομέας περιοδικού πίνακα είναι ένα σύνολο στοιχείων των οποίων τα άτομα έχουν 

το τελευταίο τους ηλεκτρόνιο, (με τη μέγιστη ενέργεια), στον ίδιο τύπο υποστιβάδας. 



Τομείς του περιοδικού πίνακα. 

Τομέας s: Ο τομέας s περιλαμβάνει δύο κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα. 

Επιπλέον στον τομέα αυτό ανήκει το υδρογόνο. Η υποστιβάδα s έχει το πολύ δύο 

ηλεκτρόνια, γι’ αυτό και ο τομέας s έχει δύο ομάδες. Οι ομάδες αυτές ονομάζονται: 

Η 1η ομάδα ή ΙΑ ομάδα ή αλκάλια. 

Η 2η ομάδα ή ΙΙΑ ομάδα ή αλκαλικές γαίες. 

Τομέας p:  Η υποστιβάδα p περιέχει το πολύ έξι ηλεκτρόνια, γι’ αυτό και ο τομέας p 

περιλαμβάνει έξι κύριες ομάδες στοιχείων. Οι ομάδες αυτές είναι η ομάδα του 

βορίου, του άνθρακα, του αζώτου, του θείου, των αλογόνων και των ευγενών 

αερίων. Κάποιες ομάδες του τομέα p έχουν ιδιαίτερο όνομα: 

Η 13η ομάδα ή ΙΙΙΑ ομάδα ή γαίες. 

Η 17η ομάδα ή VIIA ομάδα ή αλογόνα. 

Η 18η ομάδα ή VIIIA ομάδα ή ευγενή αέρια. 

Οι τομείς s και p αποτελούν τις κύριες ομάδες (Α) του περιοδικού πίνακα. 



Τομείς του περιοδικού πίνακα. 

Τομέας d:  Ο τομέας d περιλαμβάνει στοιχεία των οποίων το τελευταίο ηλεκτρόνιο, 

κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση των ατόμων τους, τοποθετείται σε υποστιβάδα d. Ο 

τομέας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία μετάπτωσης. Η υποστιβάδα d χωράει 10 

ηλεκτρόνια, γι’ αυτό και ο τομέας d έχει 10 ομάδες (δευτερεύουσες ομάδες). 

Τομέας f:  Ο τομέας f περιλαμβάνει στοιχεία, των οποίων το τελευταίο ηλεκτρόνιο 

ανήκει σε υποστιβάδα f. Επειδή η υποστιβάδα f χωράει 14 ηλεκτρόνια, ο τομέας f 

περιλαμβάνει 14 ομάδες. Στον τομέα αυτό ανήκουν οι λανθανίδες, οι οποίες 

ανήκουν στην 6η  περίοδο και οι ακτινίδες, οι οποίες ανήκουν στην 7η περίοδο. 

Τα στοιχεία του τομέα f ανήκουν στην 3η ομάδα του περιοδικού πίνακα. 

Οι τομείς d και f αποτελούν τις δευτερεύουσες ομάδες (Β) του περιοδικού πίνακα. 



Περιοδική τάση των στοιχείων. 

Κατά μήκος μιας περιόδου, ορισμένες ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεών 

τους μεταβάλλονται προοδευτικά. Όταν αλλάζουμε περίοδο, τα στοιχεία ή οι 

ενώσεις τους, που αντιστοιχούν στην ίδια ομάδα έχουν παραπλήσιες ιδιότητες. 

Ηλεκτροθετικότητα: είναι η τάση των χημικών στοιχείων να αποβάλλουν ηλεκτρόνια 

και να μετατρέπονται σε θετικά ιόντα. Ηλεκτροθετικά στοιχεία είναι τα μέταλλα. 

Στον περιοδικό πίνακα η ηλεκτροθετικότητα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά 

σε μία περίοδο και από κάτω προς τα πάνω σε μία ομάδα. 

Ηλεκτραρνητικότητα: είναι η τάση που έχει το άτομο ενός χημικού στοιχείου, σε μία 

ομοιοπολική ένωση, να έλκει προς το μέρος του τα ηλεκτρόνια του ομοιοπολικού 

δεσμού στον οποίο συμμετέχει. Ηλεκτραρνητικά στοιχεία είναι τα αμέταλλα. 

Στον περιοδικό πίνακα η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά 

σε μία περίοδο και από κάτω προς τα πάνω σε μία ομάδα. 



Περιοδική τάση των στοιχείων. 



Περιοδική τάση των στοιχείων. 



Στοιχεία μετάπτωσης. 

Στοιχεία μετάπτωσης είναι τα στοιχεία που καταλαμβάνουν τον τομέα d του 

περιοδικού πίνακα. 

Τα στοιχεία μετάπτωσης δεν παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές μεταξύ των 

ιδιοτήτων τους. Αυτό συμβαίνει, γιατί κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση των στοιχείων 

αυτών, το τελευταίο ηλεκτρόνιο εισέρχεται σε εσωτερική υποστιβάδα d ενώ τα 

ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας παραμένουν ίδια. 



Οι κοινές ιδιότητες των στοιχείων μετάπτωσης είναι οι εξής: 

 Έχουν μεταλλικό χαρακτήρα. 

Έχουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης. 

 Είναι παραμαγνητικά. Παραμαγνητικές ουσίες είναι αυτές που έλκονται από το 

μαγνητικό πεδίο. Τα άτομα ή ιόντα αυτών των ουσιών περιέχουν ένα ή 

περισσότερα μονήρη (μοναχικά) ηλεκτρόνια. 

 Σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα. 

 Σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις. 

 Έχουν την ικανότητα να καταλύουν αντιδράσεις. 

Στοιχεία μετάπτωσης. 



Ασκήσεις πάνω στη δομή περιοδικού πίνακα – στοιχεία 

μετάπτωσης. 

1.  Ερωτήσεις κλειστού τύπου (αντιστοίχιση, σωστό / λάθος, επιλογής της σωστής 

απάντησης). 

2.  Εύρεση από τον ατομικό αριθμό ενός στοιχείου σε ποιο τομέα, περίοδο και ομάδα 

ανήκει. 

3.  Εύρεση από μια ομάδα στοιχείων ποια ανήκουν στα στοιχεία μετάπτωσης. 

4.  Εύρεση από μια ομάδα στοιχείων ποια είναι παραμαγνητικά. 



Άσκηση 49 σχολικού βιβλίου σελίδα 245: Να γίνει αντιστοίχιση μεταξύ του 

αριθμού της ομάδας (1η στήλη) και του ονόματος που είναι γραμμένο στη δεύτερη 

στήλη. 

ΙΑ Ευγενή αέρια 

ΙΙΑ Αλκάλια 

VIIA Αλκαλικές γαίες 

VIIIA Αλογόνα 



Άσκηση 51 σχολικού βιβλίου σελίδα 245: Με βάση την ηλεκτρονιακή δομή των 

ατόμων τους να βρείτε σε ποια περίοδο και ποιο τομέα ανήκουν τα στοιχεία 17Cl, 22Τι 

(τιτάνιο), 36Kr (κρυπτό) και 58Ce (δημήτριο). 

Λύση: 

17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

Το τελευταίο e μπήκε σε υποστιβάδα p άρα τομέας p. O μεγαλύτερος κύριος 

κβαντικός αριθμός είναι 3 άρα το Cl βρίσκεται στην 3η περίοδο. 

22Ti: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2  => 22Ti: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2  

Το Ti ανήκει στον τομέα d και στην 4η περίοδο. 

36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6  => 36Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6  

To Kr ανήκει στον τομέα p και στην 4η περίοδο. 

58Ce: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 => 

58Ce: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  4p6 4d10 4f2 5s2 5p6 6s2  

Το Ce ανήκει στον τομέα f και στην 6η περίοδο. 


