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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2o 

ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΗΜΙΚΟΙ ΓΔΜΟΙ 

 

2.1. Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

Σηιρ παπακάηω επωηήζειρ (1-24) να βάλεηε ζε κύκλο ηο γπάμμα πος 

ανηιζηοισεί ζηη ζωζηή απάνηηζη. 

 

1. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζηηβάδα Ρ 

είλαη: 

α. 72, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν 2n
2
 

β. 8, επεηδή είλαη πάληα εμσηεξηθή ζηηβάδα 

γ. 32, επεηδή ηόζα ζηνηρεία έρεη ε 6ε πεξίνδνο ηνπ Π.Π. 

δ. 18 

 

2. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα νπνηνπδήπνηε αηόκνπ είλαη: 

α. ε Q 

β. απηή πνπ έρεη 8 ειεθηξόληα 

γ. από ηηο ζηηβάδεο πνπ έρνπλ ειεθηξόληα, εθείλε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ αξηζκνύ n 

δ. απηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηε ιηγόηεξε ελέξγεηα 

 

3. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπ αηόκνπ ελόο ζηνηρείνπ Υ έρεη 7 ειεθηξόληα. 

Ο αηνκηθόο αξηζκόο απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα είλαη: 

α. 7 β. 35 γ. 127 δ. 67 

 

4. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπ αηόκνπ ελόο ζηνηρείνπ Φ έρεη 4 ειεθηξόληα. 

Ο αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Φ δε κπνξεί λα είλαη: 

α. 32 β. 14 γ. 50 δ. 24 

 

 

 

5. Ζ ζέζε ελόο ζηνηρείνπ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα θαζνξίδεηαη από: 
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α. ην αηνκηθό ηνπ βάξνο 

β. ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξνληθώλ ηνπ ζηηβάδσλ 

γ. ηνλ αηνκηθό ηνπ αξηζκό 

δ. ηνλ αξηζκό ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο ηνπ ζηηβάδαο 

ε. από άιινπο παξάγνληεο 

 

6. Ζ ζέζε ελόο ζηνηρείνπ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα καο δίλεη πιεξνθνξίεο: 

α. γηα ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζηνηρείνπ 

β. γηα ηνπο καδηθνύο αξηζκνύο ησλ ηζνηόπσλ ηνπ 

γ. γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπ 

δ. γηα όια ηα παξαπάλσ. 

 

7. Από ηα ζηνηρεία 1, 2, 3, 4 θαη 5 κε αληίζηνηρνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο 16, 

12, 8, 20 θαη 36, ηα δεύγε πνπ έρνπλ παξόκνηεο ηδηόηεηεο είλαη: 

α. ην (1 , 5) θαη ην (2, 3) γ. ην (1, 2) θαη ην (2, 4) 

β. .ην (1, 3) θαη ην (2, 4) δ. ην (1, 3) θαη ην (4, 5) 

 

8. Σν καγλήζην (Mg) βξίζθεηαη ζηελ 3ε πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα, ελώ ην 

ηόλ απηνύ Μg
2+

 έρεη δνκή επγελνύο αεξίνπ. Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά 

πξνθύπηεη γηα ην καγλήζην όηη: 

α. έρεη αηνκηθό αξηζκό 12 θαη βξίζθεηαη ζηελ VIA νκάδα ηνπ Π.Π. 

β. έρεη αηνκηθό αξηζκό 8 θαη βξίζθεηαη ζηελ ΗΗΑ νκάδα ηνπ Π.Π. 

γ. έρεη αηνκηθό αξηζκό 16 θαη βξίζθεηαη ζηελ ΗVΑ νκάδα 

δ. έρεη αηνκηθό αξηζκό 12 θαη βξίζθεηαη ζηελ ΗΗΑ νκάδα ηνπ Π.Π. 

 

9. Αλ ηα ηόληα Α
+
 θαη Β

3
 έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην επγελέο 

αέξην Αr(Ε=18), ηόηε ηα ζηνηρεία Α θαη Β βξίζθνληαη: 

α. ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζε δηαθνξεηηθή νκάδα ηνπ Π.Π. 

β. ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν 

γ. ζε δηαθνξεηηθή νκάδα θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν  

δ. ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζηελ ίδηα πεξηνδν ηνπ Π.Π. 

10. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζύγρξνλν πεξηνδηθό 

πίλαθα είλαη ιαλζαζκέλε; 

α. Σα ζηνηρεία ηεο 3εο πεξηόδνπ είλαη ζπλνιηθά νρηώ. 
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β. Σα ζηνηρεία κεηαπηώζεσο βξίζθνληαη όια ζηελ ίδηα πεξίνδν 

γ. Ζ αηνκηθή αθηίλα ησλ ζηνηρείσλ κηαο πεξηόδνπ κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε 

ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ 

δ. Σα ζηνηρεία ηεο ΗΗΑ νκάδαο έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα δύν 

ειεθηξόληα. 

 

11. Από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: 

  r r  

 

 

 

  (Η) Z (ΗΗ) Z 

 

 

  r r 

   

 

 

  (ΗΗΗ) Z (ΗV) Z 

 

κπνξεί λα απνδίδνπλ ζσζηά ηελ αηνκηθή αθηίλα (r) ησλ ζηνηρείσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ αηνκηθό ηνπο αξηζκό Ε ηα: 

 

α. (Η), (ΗΗΗ) β. (Η) γ. (ΗΗ), (ΗΗΗ) δ. όια 

 

 

 

12. Γίλνληαη ηα ζύκβνια ησλ 18 πξώησλ ζηνηρείσλ ηνπ Π.Π. θαηά ζεηξά 

απμαλόκελνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ: 

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

i)  Έλα δηζζελέο θαηηόλ θαη έλα κνλνζζελέο αληόλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό 

ειεθηξνλίσλ κε ην Νe είλαη: 
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α. ην Be
2+

 θαη ην F
 
 γ. ην S

2
 θαη ην Na

+
  

β. ην Ca
2+

 θαη ην Cl  δ. ην Mg
2+

 θαη ην F
  

ii) Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα: 

α. ζε ηξεηο πεξηόδνπο θαη ζε ελληά νκάδεο 

β. ζε ηξεηο νκάδεο θαη ζε νρηώ πεξηόδνπο  

γ. ζε δύν νκάδεο θαη ζε ελληά πεξηόδνπο 

δ. ζε ηξεηο νκάδεο θαη ζε νρηώ πεξηόδνπο 

 

13. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα 

είλαη ζσζηή;  

α. Ζ πξώηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ην πδξνγόλν θαη ηα αιθάιηα 

β. Σα ζηνηρεία ηεο ίδηαο πεξηόδνπ έρνπλ όια ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ 

ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα 

γ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη 18 ζηνηρεία 

δ. Σα ζηνηρεία ηεο νκάδαο VIIΑ είλαη όια ακέηαιια θαη πεξηέρνπλ 7 ειεθηξό-

ληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα. 

ε. Όια ηα επγελή αέξηα πεξηέρνπλ νρηώ ειεθηξόληα ζηε ζηηβάδα ζζέλνπο.  

 

14. Ζ έλσζε ρισξηνύρν λάηξην είλαη εηεξνπνιηθή δηόηη: 

α. βξίζθεηαη ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο ζε ζηεξεή θπζηθή θαηάζηαζε 

β. ζρεκαηίδεηαη κε κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από ηα άηνκα ηνπ λαηξίνπ ζηα 

άηνκα ηνπ ρισξίνπ 

γ. απνηειείηαη από κόξηα πνπ εκθαλίδνπλ πνιηθόηεηα 

δ. ηα δηαιύκαηά ηεο είλαη ειεθηξηθά αγώγηκα. 

 

 

15. Σα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα: 

α. κεηαηξαπνύλ ζε επγελή αέξηα 

β. κεηώζνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπο ελέξγεηα 

γ. λα απνθηήζνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ κε θάπνην επγελέο 

αέξην 

δ. λα απνθηήζνπλ ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ αληίζηνηρνπ επγελνύο αεξίνπ. 
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16. Οη εηεξνπνιηθέο ελώζεηο ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη: 

α. ζηεξεά ζώκαηα κε πςειό ζεκείν ηήμεσο, ρσξίο ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

β. πγξά κε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

γ. εύηεθηα ζηεξεά κε κηθξή ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

δ. ζηεξεά δύζηεθηα κε κεγάιε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα. 

 

17.  Αλ ηα ζηνηρεία Α θαη Β ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο κία κόλν εηεξνπνιηθή 

έλσζε κε ρεκηθό ηύπν ΑΒ3, ηόηε ηα ζηνηρεία Α θαη Β αλήθνπλ αληίζηνηρα 

ζηηο νκάδεο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα: 

α. ΗΗΗΑ θαη VIIA γ. ΗΗΗΑ θαη ΗΑ  

β. VIIA θαη IIIA δ. ΗΑ θαη ΗΗΗΑ  

 

18. ηνηρείν Α ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ηνπ Π.Π. ζρεκαηίδεη κε ζηνηρείν Β ηεο 

ηξίηεο πεξηόδνπ εηεξνπνιηθή έλσζε κε ρεκθό ηύπν ΒΑ2. 

i) Ο αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ ζηνηρείνπ Β είλαη: 

α. 12 β. 20 γ. 16 δ. 18 

ii) Ο κνξηαθόο ηύπνο ηεο ρεκηθήο έλσζεο πνπ ζρεκαηίδεη ην Α κε έλα 

αινγόλν Υ είλαη: 

α. Α2Υ β. ΑΥ γ. ΑΥ3 δ. ΑΥ2 

 

19. Σα αινγόλα κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ: 

α. κόλν νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο 

β. κόλν εηεξνπνιηθνύο δεζκνύο 

γ. νκνηνπνιηθνύο θαη εκηπνιηθνύο δεζκνύο 

δ. νκνηνπνιηθνύο, εηεξνπνιηθνύο θαη εκηπνιηθνύο δεζκνύο. 

20. Έλα κνλναηνκηθό ηόλ ελόο ζηνηρείνπ Α κε 18 ειεθηξόληα, 20 λεηξόληα θαη 

θαη 17 πξσηόληα έρεη ειεθηξηθό θνξηίν: 

α. +2 β. 1  γ. 18 δ. +17 

 

21. Όηαλ ζε κία ρεκηθή έλσζε ππάξρνπλ νκνηνπνιηθνί , εηεξνπνιηθνί θζη 

εκηπνιηθνί δεζκνί, ηόηε απηή ε έλσζε ραξαθηεξίδεηαη σο: 

α. εηεξνπνιηθή γ. νκνηνπνιηθή 

β. εκηπνιηθή  δ. κεηθηή 
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22. Ο κνξηαθόο ηύπνο ελόο αλζξαθηθνύ άιαηνο θάπνηνπ κεηάιινπ Μ δε κπνξεί 

λα είλαη: 

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

 

23. Σα ζηνηρεία Α θαη Β κε αηνκηθνύο αξηζκνύο 19 θαη 35 αληίζηνηρα 

ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο: 

α. νκνηνπνιηθή έλσζε κε ρεκηθό ηύπν ΑΒ 

β. νκνηνπνιηθή έλσζε κε ρεκηθό ηύπν ΑΒ2 

γ. εηεξνπνιηθή έλσζε κε ρεκηθό ηύπν Α2Β 

δ. εηεξνπνιηθή έλσζε κε ρεκηθό ηύπν ΑΒ 

ε. εηεξνπνιηθή έλσζε κε ρεκηθό ηύπν ΒΑ.  

 

24. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ κνξηαθνύο ηύπνπο είλαη ιαλζαζκέλνο; 

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

 

 

2.2 Επωηήζειρ διάηαξηρ 

 

1. Να δηαηάμεηε ηα ζηνηρεία: S, O, Cl, F θαη Ζ θαηά ζεηξά απμαλόκελεο 

ειεθηξαξλεηηθόηεηαο. 

 

2. Να δηαηάμεηε ηα ζηνηρεία: Al, He, Br, N θαη Cs θαηά απμαλόκελε πεξίνδν 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα. Γίλεηαη όηη ηα ζηνηρεία απηά 

έρνπλ αηνκηθνύο αξηζκνύο 13, 2, 35, 7 θαη 55 αληίζηνηρα.. 

 

3. Να δηαηάμεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο: NO, NH3, N2, NO2, Ν2Ο θαη KNO2 κε ζεηξά 

απμαλόκελνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ αδώηνπ. 

 

4. Να δηαηάμεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο: HCl, HJ, HF, HBr θαηά ζεηξά απμαλόκελεο 

πνιηθόηεηαο ηνπ ρεκηθνύ ηνπο δεζκνύ. 

 

5. Να δηαηάμεηε ηηο ρεκηθέο ελώζεηο: Ζ2SO4, SO3, Na2S2O8, H2S θαη SO2 θαηά 

ζεηξά ειαηηνύκελνπ αξηζκνύ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ. 
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6. Να δηαηάμεηε ηα ζηνηρεία Si, Na, Sc, Se, Br θαη He κε αληίζηνηρνπο αηνκηθνύο 

αξηζκνύο 14, 11, 21, 34, 35 θαη 2 θαηά ζεηξά απμαλόκελεο νκάδαο ζηνλ 

πεξηνδηθό πίλαθα. 

 

 

2.3 Επωηήζειρ ανηιζηοίσηζηρ 

 

1. Να γίλεη ε αληηζηνίρεζε κεηαμύ ηνπ θάζε ζώκαηνο ηεο ζηήιεο ( Η ) θαη ηνπ 

είδνπο ρεκηθνύ δεζκνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζηήιε ( ΗΗ ). 

 (Η) (ΗΗ) 

  νμπγόλν πνισκέλνο νκνηνπνιηθόο 

  ρισξηνύρν λάηξην 

  θζόξην εηεξνπνιηθόο 

  λεξό 

  πδξνβξώκην νκνηνπνιηθόο κε πνισκέλνο 

  ησδηνύρν θάιην 

 

2. Να θάλεηε ηελ αληηζηνίρεζε κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξώηεο, ηεο δεύηεξεο 

θαη ηεο ηξίηεο ζηήιεο. 

 (Η) (ΗΗ) (III) 

  (ρεκ. ηύπνο ηόληνο) (νλνκαζία ηόληνο) (αξηζκόο νμείδσζεο S) 

   

3HSO  όμηλν ζεηηθό +4
 

  
2

3SO  ζεηνύρν 

  4HSO  ζεηώδεο +6 

  
2

4SO  όμηλν ζεηνύρν 

  HS  όμηλν ζεηώδεο 2 

  
2
S  ζεηηθό 

 

3. Να γίλνπλ όιεο νη ππόινηπεο δπλαηέο αληηζηνηρήζεηο ζηηο παξαθάησ ζηήιεο 

 (Η) (ΗΗ) (III) (IV) 
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 Οκάδα Π.Π. ύκβνιν ζηνηρείνπ Αηνκηθόο αξηζκόο Πεξίνδνο Π.Π.  

  Ο He 6 1ε 

  IIIA Br 2 2ε 

  IVA Al 13 3ε 

  VIIA C 35 4ε 

 

4. Να αληηζηνηρήζεηε ηα είδε ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ ηεο ζηήιεο (Η) κε ηα ζώκαηα 

ηεο ζηήιεο (ΗΗ) ζηα νπνία απηνί πεξηέρνληαη.  

  (Η) (ΗΗ) 

νκνηνπνιηθόο πνιηθόο ελώζεηο ησλ κεηάιισλ 

νκνηνπνιηθόο κε πνιηθόο κόξηα ζηνηρείσλ 

εηεξνπνιηθόο δεζκόο πδξαινγόλα 

εκηπνιηθόο δεζκόο νμπγνλνύρα νμέα ηνπ S, ηνπ Ν θ.ι.π. 

 

 

 

2.4 Eπωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ 

 

1. Σν κνλαδηθό ειεθηξόλην ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξν-

ληθή ζηηβάδα ..................... . H ηνπνζέηεζε απηή γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

αξρή .................................................................................. , θαηά ηελ νπνία 

...................................................................................................................... 

................................................................................................................ 

 
2. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα ελόο αηόκνπ δε κπνξεί λα πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από 

............... ειεθηξόληα. Δηδηθόηεξα αλ απηή είλαη ε .......... δε κπνξεί λα Πεξηέ-

ρεη πεξηζζόηεξα από ............. ειεθηξόληα. Ζ πξνεγνύκελε ηεο εμσηεξηθήο 

ειεθηξνληθή ζηηβάδα δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξα από ............ ειεθηξό-

ληα Με βάζε ηνπο θαλόλεο απηνύο ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζην άηνκν 

ηνπ θαιίνπ (Ε=19) είλαη: .............................................................. . 

 
3. Ζ ελέξγεηα ελόο ειεθηξνλίνπ ζε έλα άηνκν εμαξηάηαη από ........................ 

...................................................................................... θαη απμάλεηαη θαηά ηε 

ζεηξά .................................................................................................... . 
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4.  Ζ δεύηεξε πεξίνδνο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 

................ ζηνηρεία κε αηνκηθνύο αξηζκνύο από ............. κέρξη .......... . Σν 

πξώην ζηνηρείν απηήο ηεο πεξηόδνπ αλήθεη ζηελ .......... νκάδα ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην ακέηαιιν .............................................. θαη ηα κέηαιια πνπ 

νλνκάδνληαη ....................................................... . Γύν από ηα κέηαιια απηά 

είλαη ην ............................... θαη ην ................................... . 

 
1.  Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ έρεη αηνκηθό αξηζκό 

................................ θαη αλήθεη ζηελ .............................................. νκάδα ηνπ 

Π.Π. ζηελ νπνία βξίζθνληαη όια ηα ...................................................... . 

 
6. Ο αξηζκόο ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο ελόο ζηνηρείνπ ζπκπίπηεη κε 

.............................. ηνπ Π.Π., ελώ ν αξηζκόο ησλ .......................................... 

ζπκπίπηεη κε ................................ πνπ βξίζθεηαη ην ζηνηρείν απηό ζηνλ Π.Π. 

7. Έλα ζηνηρείν Α κε αηνκηθό αξηζκό 35 έρεη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα 

.................. ειεθηξόληα, αλήθεη ζηελ ...................... πεξίνδν ηνπ Π.Π. ηεο 

νπνίαο ην πξώην ζηνηρείν έρεη αηνκηθό αξηζκό ..................... . Σν ζηνηρείν Α 

αλήθεη ζηελ ...................... νκάδα ηνπ Π.Π. ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

πνπ νλνκάδνληαη ........................................ . 

 

8. Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπκπιεξσκέλε ηε ζηηβάδα ζζέλνπο κε ..................... 

........................ ειεθηξόληα νλνκάδνληαη .............................................. θαη 

αλήθνπλ ζηελ ............................................................... νκάδα ηνπ Π.Π. 

 

9. πκπιεξώζηε ηα θελά νξζνγώληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα 

ηνηρείν Αηνκ.αξηζ. Καηαλνκή ειεθηξνλίσλ Πεξίνδνο Οκάδα 

Αs 33    

Kr   4ε O 

 

10. Οη βαζηθέο θνηλέο ηδηόηεηεο ησλ εηεξνπνιηθώλ ελώζεσλ είλαη: 

α)  Βξίζθνληαη ζε ............................. θπζηθή θαηάζηαζε. 

β)  ε ζηεξεή θαηάζηαζε ............................. αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνύ. 
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γ)  Σα δηαιύκαηά ηνπο, θαζώο θαη ηα ............................................................. 

είλαη .................................... ηνπ ειεθηξηζκνύ. 

δ)  Έρνπλ ................................. ζεκεία ηήμεσο. 

 

11. Ο ρεκηθόο δεζκόο ζην κόξην ηνπ ΖCl είλαη ........................................... γηαηί 

ην .................... είλαη πεξηζζόηεξν .................................................... από ην 

.................. θαη έιθεη πεξηζζόηεξν ην ........................................................ . 

 

12. πκπιεξώζηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Χημ. ηύπορ 

ιόνηορ 
4HSO  

3NO  HS  
2

3CO  2ClO  
2

3SO  

Ονομαζία 

ιόνηορ 

      

 

13.  To πδξνγόλν ζηηο ελώζεηο ηνπ έρεη αξηζκό νμείδσζεο ............ , εθηόο από ηα 

.................................................. , όπνπ έρεη αξηζκό νμείδσζεο .................... . 

Σν πδξνγόλν έρεη αξηζκό νμείδσζεο κεδέλ κόλν όηαλ ........................... 

..................................................... . 

 

14.  O ρεκηθόο ηύπνο πνπ δείρλεη: 

α) ......................................................................................................... 

β) ......................................................................................................... 

γ) ......................................................................................................... 

νλνκάδεηαη ειεθηξνληθόο ηύπνο ηεο έλσζεο. 

 

15. Σν ριώξην ζρεκαηίδεη:  

Δηεξνπνιηθνύο δεζκνύο, όπσο ζηελ έλσζε ....................................... , 

νκνηνπνιηθνύο κε πνισκέλνπο δεζκνύο όπσο ζην ............................... θαη 

νκνηνπνιηθνύο πνισκέλνπο δεζκνύο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ έλσζε 

...................................... . ηα παξαπάλσ ζώκαηα ην ριώξην έρεη αξηζκνύο 

νμείδσζεο αληίζηνηρα ............. ,.............. , θαη ............ . 

 

16.  πκπιεξώζηε ηα θελά νξζνγώληα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ονομαζία 

ιόνηορ 

ρισξηθό ρισξίδην  ππνρισξηώδεο ππεξρισξηθό ρισξηώδεο  

Χημικόρ ηύπορ 

ιόνηορ 

     

Απ. οξείδωζηρ 

σλωπίος 

     

 

 

 

 

 

 

2.5 Επωηήζειρ ζύνηομηρ απάνηηζηρ 

 

1. Γηαηππώζηε ηελ αξρή ηεο ειάρηζηεο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ειε-

θηξνληαθήο δόκεζεο ησλ αηόκσλ. 

 

2. Ση ην θνηλό έρνπλ από άπνςε ειεθηξνληαθήο δνκήο ηα ζηνηρεία ηα νπνία αλή-

θνπλ: α) ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη β) ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ Π.Π; 

 

3. Με βάζε πνηα αξρή ην ειεθηξόλην ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ θαηαιακβάλεη 

ζέζε ζηε ζηηβάδα Κ θαη όρη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζηηβάδα; Γηαηππώζηε απηή 

ηελ αξρή. 

 

4. Ση ελννύκε όηαλ ιέκε όηη ηα ρεκηθά ζηνηρεία εκθαλίδνπλ πεξηνδηθόηεηα ζηηο 

ηδηόηεηέο ηνπο; 

 

5. Πνύ νθείιεηαη ε νκνηόηεηα ζηηο ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θύξηα νκάδα ηνπ Π.Π; 

 

7. ε πνηα νκάδα ηνπ Π.Π. αλήθνπλ ηα επγελή αέξηα θαη ηη νκνηόηεηα παξνπ-

ζηάδνπλ σο πξνο ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δνκή; 
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8. Να θάλεηε ηελ θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην ζηνηρείν ζειήλην 

(Ε=34) θαη λα αλαθέξεηε ηελ πεξίνδν θαη ηελ νκάδα ηνπ Π.Π. ζηελ νπνία 

αλήθεη. 

 

9. Ση είλαη νη ιαλζαλίδεο; 

 

10. Σα ηόληα Α  θαη Β
3

 έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ κε ην επγελέο αέξην 

Ar(Ε=18). Πνηνη είλαη νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ Α θαη Β 

αληίζηνηρα; 

 

11.  Να αλαθέξεηε έλα ζηνηρείν, ηνπ νπνίνπ ν αξηζκόο ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξη-

θήο ζηηβάδαο δε ζπκπίπηεη κε ην ιαηηληθό αξηζκό πνπ ζπκβνιίδεη ηελ νκάδα 

ηνπ Π.Π. ζηελ νπνία απηό αλήθεη. Να δώζεηε κία ζύληνκε εμήγεζε. 

 

12.  Πνηα είλαη ε αηηία γηα ηελ νπνία ηα δηάθνξα ζηνηρεία ελώλνληαη γηα λα ζρε-

καηίζνπλ ρεκηθέο ελώζεηο; 

 

13.  Γύν άηνκα Α θαη Β έρνπλ ζπλνιηθά ελέξγεηα Δ1. Σα άηνκα απηά ζρεκαηίδνπλ 

έλα κόξην ΑΒ ηνπ νπνίνπ ε ελέξγεηα είλαη Δ2. Να ζπγθξίλεηε ηελ ελέξγεηα Δ1 

κε ηελ Δ2 θαη λα δηαηππώζεηε ηελ αξρή ηεο νπνίαο απνηειεί εθαξκνγή ε 

παξαπάλσ ζύγθξηζε. 

 

14.  Ζ κειέηε ηεο ρεκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επγελώλ αεξίσλ θαζώο θαη ηεο ειε-

θηξνληθήο ηνπο δνκήο καο νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη όια ηα ζηνηρεία ηεί-

λνπλ λα απνθηήζνπλ δνκή επγελώλ αεξίσλ. Πνηα είλαη απηή ε ρεκηθή ζπκπε-

ξηθνξά ησλ επγελώλ αεξίσλ θαη πνηα ε ειεθηξνληθή ηνπο δνκή; 

 

15.  Σα ζηνηρεία Li, Na, K, Rb, Cs έρνπλ όια έλα ειεθηξόλην ζηελ εμσηεξηθή ηνπο 

ζηηβάδα. Γηα ην ιόγν απηό έρνπλ κελ παξόκνηεο, αιιά όρη ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο. 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ην Κ είλαη πην δξαζηηθό από ην Νa. ε ηη νθείιεηαη 

απηή ε πνζνηηθή δηαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο απηώλ ησλ ζηνηρείσλ;  
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16.  Γξάςηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό, θαζώο θαη ηε ζέζε (νκάδα πεξίνδνο) ζηνλ πε-

ξηνδηθό πίλαθα: α) ελόο αιθαιίνπ Α, β) ελόο αινγόλνπ Β θαη γ) ελόο 

επγελνύο αεξίνπ Γ. 

 

17.  Ση είδνπο κεηαβνιή πξέπεη λα γίλεη (ππνζεηηθά) ζην νπδέηεξν άηνκν Al
27

13
, 

ώζηε απηό λα κεηαηξαπεί: α) ζε ηόλ 
3

Al , β) ζε άηνκν Mg
24

12 , γ) ζε ηόλ 

Mg
24

12
2+

. 

 

18.  Να εμεγήζεηε πσο κεηαβάιεηαη α) ε αηνκηθή αθηίλα θαη β) ε ηάζε απνβνιήο 

ειεθηξνλίσλ ησλ ζηνηρείσλ, θαηά κήθνο κηαο πεξηόδνπ ηνπ πεξηνδηθνύ 

πίλαθα.  

 

19.  Πόζνπο εκηπνιηθνύο δεζκνύο κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο VA 

νκάδαο ηνπ Π.Π.; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

20.  Ση είδνπο ρεκηθνί δεζκνί ππάξρνπλ: α) ζην θζόξην, β) ζην πδξνθζόξην θαη   

γ) ζην θζνξηνύρν λάηξην; 

 

21.  Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ πνπ ζρεκαηίδεη ην θαζέλα 

από ηα ζηνηρεία S(Z=16), Br(Z=35) θαη P(Z=15) κε ην πδξνγόλν. 

 

 

2.6 Επωηήζειρ ανάπηςξηρ 

 

1.  Έλα ρνληξό βηβιίν κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζε έλα νξηδόληην ηξαπέδη κε 

ηξεηο ηξόπνπο, αλάινγα κε ην πνηα από ηηο ηξεηο έδξεο ηνπ πνπ έρνπλ δηαθν-

ξεηηθή επηθάλεηα βξίζθεηαη ζε επαθή κε απηό. Από όιεο απηέο ηηο δπλαηέο 

θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο πνηα είλαη ε ζηαζεξόηεξε; Πνηα ραξαθηεξίδεηαη από 

ην κηθξόηεξν πνζό ελέξγεηαο; Σν κεραληθό απηό αλάινγν καο ζπκίδεη κία 

βαζηθή αξρή ηεο θύζεο. Πώο δηαηππώλεηαη ε αξρή απηή ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δόκεζεο ησλ αηόκσλ θαη πώο εθαξκόδεηαη ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ; 
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2. Πόζα ρεκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεη ε 1ε πεξίνδνο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα; ε 

πνηεο νκάδεο αλήθνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη πνηνη είλαη νη αηνκηθνί ηνπο αξη-

ζκνί; Γξάςηε ηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο δύν ζηνηρείσλ Α θαη Β πνπ ην θαζέλα 

απ’ απηά λα αλήθεη ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ Π.Π. κε έλα από ηα ζηνηρεία ηεο 1εο 

πεξηόδνπο. 

 

 

3. Πνηα από ηα ζηνηρεία 1, 2, 3 θαη 4 κε αηνκηθνύο αξηζκνύο 11, 12, 20 θαη 

21 έρνπλ παξόκνηεο ηδηόηεηεο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

4.  Έλα επγελέο αέξην Α έρεη αηνκηθό αξηζκό Ε. Έλα αινγόλν Β έρεη αηνκηθό α-

ξηζκό Ε1=Ε+7, ελώ έλα αιθάιην Γ έρεη αηνκηθό αξηζκόΕ2=Ε1+20.Να βξεζνύλ 

νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ Α, Β, Γ θαη νη πεξίνδνη ζηηο νπνίεο βξί-

ζθνληαη απηά ζηνλ Π.Π. 

 

5.  O καδηθόο αξηζκόο ελόο αηόκνπ Α είλαη δηπιάζηνο από ηνλ αηνκηθό ηνπ αξη-

ζκό, ελώ ην ηόλ 
2

A έρεη ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δνκή κε ην Ne(Ε=10). Βξείηε 

ηνλ αξηζκό πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ Α. 

 

6.  Πνηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πεξηιακβάλεη κόλν αέξηα ζηνηρεία; Πνηνο 

είλαη ν αηνκηθόο αξηζκόο ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ζηνηρείνπ απηήο ηεο 

νκάδαο; Πόζα ζπλνιηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεη ε νκάδα απηή; Τπάξρεη πεξί-

πησζε λα αλαθαιπθζεί κειινληηθά ζηε θύζε θαη θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ 

λα αλήθεη ζ΄ απηή ηελ νκάδα; Να αηηηνινγεζεί ε απάληεζή ζαο ζηελ 

ηειεπηαία εξώηεζε. 

 

7.  Δμεγήζηε γηαητ: 

α) Σα ζηνηρεία Mg θαη Ca κε αηνκηθνύο αξηζκνύο 12 θαη 20 αληίζηνηρα 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. 

β) Σν Ca είλαη ρεκηθά δξαζηηθόηεξν (κεηεηξέπεηαη επθνιόηεξα ζε ηόλ) από 

ην Mg. 
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8. Γίλεηαη ην ζύλνιν ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ:  = Α, Β, Γ, Γ, Δ  κε αληίζηνη-

ρνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο 9, 10, 12, 17, 18, 20. Γξάςηε όια ηα ππνζύλνια 

ηνπ , ην θαζέλα από ηα νπνία απνηειείηαη από ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ: 

α) ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη β) ζηελ ίδηα νκάδα ηνπ Π.Π. 

 

 

9.  Τπάξρεη πεξίπησζε λα αλαθαιπθζνύλ ζην κέιινλ λέα ζηνηρεία, ηα νπνία λα 

αλήθνπλ ζε κία θαηλνύξηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα; Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο. 

 

10.  Σν αξγό (Ar) βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν θαη ζηελ VIIIA νκάδα ηνπ Π.Π. 

θαη έρεη ηελ ίδηα δνκή ειεθηξνλίσλ κε ηα ηόληα Α
2+

 θαη Β
3

. Βξείηε α) ηνπο 

αηνκηθνύο αξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ Α θαη Β θαη β) ηηο ζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ Α 

θαη Β ζηνλ Π.Π. 

 

11.  Έλα ζηνηρείν 1 κε αηνκηθό αξηζκό Ε1 αλήθεη ζηελ IVA νκάδα θαη ζηελ 3ε 

πεξίνδν ηνπ Π.Π. Να βξείηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν αλήθνπλ ηα 

ζηνηρεία 2 θαη 3 κε αηνκηθνύο αξηζκνύο Ε2=Ε1+5 θαη Ε3=Ε2-7 αληίζηνηρα. 

 

12.  Σν νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη κία πνιύ ζηαζεξή εηεξνπνιηθή έλσζε. Καηά 

ηε δηάζπαζε κηαο πνζόηεηαο νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

ζηνηρεία απνξξνθάηαη ή απνβάιεηαη ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ; Να αηηηνινγή-

ζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

13.  Να εμεγήζεηε ηα είδε ησλ δεζκώλ πνπ ζρεκαηίδεη ην Ζ (Ε=1):  

α) κε ην Cl (Z=17) θαη β) κε ην Na (Ε=11). 

 

14.  Σα ζηνηρεία Α, Β θαη Γ έρνπλ αληίζηνηρα αηνκηθνύο αξηζκνύο 13, 16 θαη 1. 

α) Να θάλεηε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ηα ζηνηρεία Α θαη 

Β.  

β) Να δηαθξίλεηε ηα ζηνηρεία Α, Β θαη Γ ζε κέηαιια θαη ζε ακέηαιια. 

γ) Δμεγήζηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ Β θαη 

Γ, θαζώο θαη κεηαμύ ησλ Α θαη Γ.  
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δ) Πνηνη είλαη νη αξηζκνί νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ Α, Β θαη Γ ζε θάζε κία 

από ηηο ελώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο;  

 

 

15.  Σα ρεκηθά ζηνηρεία Α, Β, Γ, Γ, Δ έρνπλ αηνκηθνύο αξηζκνύο 8, 10, 12, 16, 19.  

i)  Γξάςηε όινπο ηνπο δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο αλά δύν ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ, έηζη ώζηε ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε δεύγνπο: 

α) λα ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο εηεξνπνιηθό δεζκό 

β) λα ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο νκνηνπνιηθό δεζκό. 

ii) Να πεξηγξάςεηε ην ζρεκαηηζκό κίαο εηεξνπνιηθήο θαη κίαο νκνηνπνιηθήο 

έλσζεο ηνπ ζηνηρείνπ Α κε έλα από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα θάζε 

πεξίπησζε.  

 

14.  Να γξάςεηε ηνπο ειεθηξνληθνύο ηύπνπο ησλ ελώζεσλ: Ζ2S, CO2, CO θαη HOCl. 

Γίλνληαη νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ: H:1, S:16, C:6, O:8, Cl:17. 

 

15.  Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνύο ηύπνπο ηξηώλ ελώζεσλ ζηηο νπνίεο ην νμπγόλν 

(Ε=8) ζρεκαηίδεη αληίζηνηρα:  

α) δύν εηεξνπνιηθνύο δεζκνύο  

β) δύν νκνηνπνιηθνύο δεζκνύο 

γ) έλα νκνηπνιηθό θαη έλα εηεξνπνιηθό δεζκό. 

(Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε κάποια από ηα ζηοισεία: Η, F, Na, K, Cl, ηων 

οποίων οι αηομικοί απιθμοί είναι ανηίζηοισα: 1, 9, 11, 19 και 17). 

Να εμεγήζεηε κε ζπληνκία ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ ρεκηθώλ δεζκώλ ζηηο 

ελώζεηο πνπ αλαθέξαηε.  

 

 

2.7 Επωηήζειρ ηύπος ζωζηό λάθορ με αιηιολόγηζη 

Εξηγήζηε αν ιζσύοςν ή όσι οι πποηάζειρ πος ακολοςθούν. Να αναθέπεηε 

ζσεηικό παπάδειγμα, όπος ηο κπίνεηε ζκόπιμο. 

 

1. Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα θάζε αηόκνπ πεξηιακβάλεη νρηώ ειεθηξόληα. 
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2. Σα δύν ειεθηξόληα ζην άηνκν ηνπ ειίνπ (Ε = 2) έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ 

ελέξγεηα.  

3.  Γηα λα πεξηέρεη έλα άηνκν ειεθηξόληα ζηε ζηηβάδα Ν ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκέλε ε ειεθηξνληθή ηνπ ζηηβάδα Μ κε 18 ειεθηξόληα. 

 

4. Ζ ηαμηλόκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα γίλεηαη θαηά ζεηξά 

απμαλόκελνπ αηνκηθνύ ηνπο βάξνπο.  

 

5.  Αλ ηα ηόληα Α
+
 θαη Β  έρνπλ δνκή επγελνύο αεξίνπ, ηόηε ηα ζηνηρεία Α θαη Β 

είλαη αινγόλα.  

 

6.  Σα ζηνηρεία ηεο ίδηαο θύξηαο νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα έρνπλ ηνλ ίδην α-

ξηζκό ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ. 

 

7.  Σα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο πεξηόδνπ ηνπ Π.Π. έρνπλ πεξίπνπ ίζεο αην-

κηθέο αθηίλεο.  

 

8. ηα άηνκα ησλ αινγόλσλ ηα ειεθηξόληα πιενλάδνπλ θαηά έλα έλαληη ησλ 

πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα. 

 

9. Σα ζηνηρεία ηεο ηξίηεο πεξηόδνπ ηνπ Π.Π. έρνπλ αηνκηθνύο αξηζκνύο από 11 

κέρξη 18. 

 

10. Αλ από έλα άηνκν αζβεζηίνπ (Ε=20) αθαηξεζνύλ δύν ειεθηξόληα, ηόηε απηό 

κεηεηξέπεηαη ζε άηνκν αξγνύ. 

 

11. Δθαξκόδνληαο ηνλ ηύπν 2n
2
 βξίζθνπκε όηη ε ηξίηε πεξίνδνο ηνπ Π.Π. 

πεξηιακβάλεη 18 ζηνηρεία. 

 

12. Κάζε ζηνηρείν ηεο IVΑ νκάδαο ηνπ Π.Π. έρεη κεγαιύηεξν αηνκηθό αξηζκό 

από όια ηα ζηνηρεία ηεο ΗΗΗΑ νκάδαο. 
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13. Μεηαμύ δύν ζηνηρείσλ ηεο ίδηαο νκάδαο ηνπ Π.Π. κεγαιύηεξν αηνκηθό 

αξηζκό έρεη ην ζηνηρείν πνπ αλήθεη ζε πεξίνδν κεγαιύηεξεο ηάμεο. 

 

14. Όηαλ πεξλάεη ειεθηξηθό ξεύκα κέζα από ηήγκα NaCl, ηόηε ηα αξρηθά 

νπδέηεξα άηνκα Na θαη Cl κεηαηξέπνληαη ζε Na  θαη Cl  αληίζηνηρα. 

 

15. Ζ εζσηεξηθή ελέξγεηα κηαο πνζόηεηαο ρισξηνύρνπ λαηξίνπ είλαη κηθξόηεξε 

από ηε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ ρισξίνπ θαη ηνπ λαηξίνπ από ηα νπνία 

πξνέθπςε ην ρισξηνύρν λάηξην. 

 

16. Σν ρισξηνύρν λάηξην ηήθεηαη (ιηώλεη), όηαλ ην ξίμνπκε ζε λεξό πνπ βξάδεη. 

 

17. Σα ζηνηρεία ηεο VIIΑ νκάδαο ηνπ Π.Π. κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ έλα 

νκνηπνιηθό δεζκό. 

 

18. Αλ έλα ζηνηρείν Α ζρεκαηίδεη κε ην θαζέλα από ηα ζηνηρεία Β θαη Γ 

εηεξνπνιηθή έλσζε, ηόηε ε έλσζε ησλ Β θαη Γ είλαη επίζεο εηεξνπνιηθή. 

 

19. Κάζε εηεξνπνιηθή έλσζε πεξηέρεη έλα ηνπιάρηζηνλ κεηαιιηθό θαηηόλ, ελώ νη 

ρεκηθνί δεζκνί ζ΄ απηή είλαη κόλν εηεξνπνιηθνί. 

 

20. Ζ ειεθηξηθή νπδεηεξόηεηα ησλ εηεξνπνιηθώλ ελώζεσλ νθείιεηαη ζην όηη 

έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ηόλησλ. 

 

21. Οη αθηηλίδεο απνηεινύληαη θπξίσο από ππεξνπξάληα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζεσξνύκε όηη αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνύ 

πίλαθα. 

 

22. Σν αζβέζηην (Ε=20) ζρεκαηίδεη κόλν εηεξνπνιηθέο ελώζεηο. 

 

23. Γελ ππάξρεη κόξην ρεκηθήο έλσζεο, ζην νπνίν λα πεξηέρεηαη ην ζηνηρείν 

θάιην (Ε=19). 

 

2.8 Σςνδςαζηικέρ επωηήζειρ διαθόπων μοπθών 
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1. Σα ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο κηαο νξηδό-

ληηαο γξακκήο ηνπ, απνηεινύλ κία .................................... απηνύ θαη έρνπλ: 

α. ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο 

β. ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα 

γ. ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ. 

δ. ηνλ ίδην αηνκηθό αξηζκό. 

 

2. Σα ζηνηρεία ηνπ Π.Π. πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο ίδηαο θαηαθόξπθεο 

ζηήιεο ηνπ απνηεινύλ κία .............................. απηνύ θαη έρνπλ: 

α. παξόκνηεο ηδηόηεηεο 

β. παξαπιήζην αηνκηθό αξηζκό 

γ. ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνληθώλ ζηηβάδσλ 

δ. ηελ ίδηα αηνκηθή αθηίλα. 

 

3. Σα ζηνηρεία ηεο VIIΑ νκάδαο ηνπ Π.Π νλνκάδνληαη ............................. , έρνπλ 

όια ........................... ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα θαη: 

α. έρνπλ 7 ειεθηξνληθέο ζηηβάδεο 

β. έρνπλ όια αξηζκό νμείδσζεο 7 

γ. είλαη ζπλνιηθά επηά 

 

4.  Ζ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ελόο ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ ειε-

θηξνλίσλ πνπ ππάξρνπλ ........................................................................... θαη 

από ................................................................ . 

Με βάζε ηα δύν παξαπάλσ δεδνκέλα εμεγήζηε:  

α) γηαηί όια ηα αινγόλα είλαη ειεθηξαξλεηηθά ζηνηρεία 

β) γηαηί ην F(Z=9) είλαη πεξηζζόηεξν ειεθηξαξλεηηθό από ην Cl(Z=17). 

 

 

 

5.  Σν αξγίιην (Al) έρεη αηνκηθό αξηζκό Ε1=13, ελώ ην ππξίηην (Si) έρεη αηνκηθό 

αξηζκό Ε2=14. Έλα από ηα άγλσζηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ν Mendeleev πξνέ-

βιεςε ηελ ύπαξμε νλνκάζηεθε από απηόλ εθα-αξγίιην. Αξγόηεξα αλαθαιύ-
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θζεθε ζηε Γαιιία, νλνκάζζεθε γάιιην (Ga) θαη βξέζεθε όηη είρε αηνκηθό 

αξηζκό Ε3=31.  

i) Πνηα είλαη ε θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ζην άηνκν ηνπ αξγηιίνπ θαη ηνπ 

γαιιίνπ;. 

ii) Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ γαιιίνπ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα ζε ζρέζε κε ην 

αξγίιην;  

iii) Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ν Mendeleev πξνέβιεςε ηελ ύπαξμε νλνκά-

ζζεθε από απηόλ εθαππξίηην. Ζ ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ ζηνλ Π.Π. είλαη: 

α. πάλσ από ην ππξίηην (ίδηα νκάδα, πξνεγνύκελε πεξίνδνο) 

β. θάησ από ην ππξίηην (ίδηα νκάδα, επόκελε πεξίνδνο) 

γ. δεμηά από ην ππξίηην (ίδηα πεξίνδνο, επόκελε νκάδα) 

δ. αξηζηεξά από ην ππξίηην (ίδηα πεξίνδνο, πξνεγνύκελε νκάδα). 

iv) Σν ζηνηρείν απηό αλαθαιύθζεθε αξγόηεξα θαη δηαπηζηώζεθε όηη ήηαλ: 

α. ν άλζξαθαο κε αηνκηθό αξηζκό 6 

β. ν θώζθνξνο κε αηνκηθό αξηζκό 15 

γ. ην αξζεληθό κε αηνκηθό αξηζκό 33 

δ. ην γεξκάλην κε αηνκηθό αξηζκό 32. 

 

6. Γίλνληαη ηα άηνκα: Ba
137

56
, J
127

53
 θαη ηα αληίζηνηρα ηόληα ηνπο 

2
Ba , J  κε δνκή 

επγελώλ αεξίσλ 

α) πκπιεξώζηε ηνλ επόκελν πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ ζσκαηίδηα  

 Ba
137

56
 J

127

53
 

2
Ba  J  

Αξηζκόο ειεθηξνλίσλ     

Αξηζκόο πξσηνλίσλ     

Αξηζκόο λεηξνλίσλ     

β) Πεξηγξάςηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηεο έλσζεο Δ κεηαμύ ησλ δύν παξα-

πάλσ ζηνηρείσλ.  

γ) Να αλαθέξεηε ηξεηο ηδηόηεηεο ηεο έλσζεο Δ. 

7. Σα ζηνηρεία K, Al, Si, C θαη Na έρνπλ αηνκηθνύο αξηζκνύο αληίζηνηρα 19, 13, 

14, 6 θαη 11. 

α) Να δηαηάμεηε ηα πέληε απηά ζηνηρεία θαηά ζεηξά απμαλόκελεο αηνκηθήο 

αθηίλαο 
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 ..................... , ....................., .................., ..................... , ..................... 

β) Να αηηηνινγήζεηε ηε ζύγθξηζε πνπ θάλαηε κεηαμύ ησλ αηνκηθώλ αθηίλσλ 

ησλ ζηνηρείσλ: C , Si, θαζώο θαη κεηαμύ ησλSi, Al. 

 

8. Σν ζηνηρείν ηεο ηξίηεο πεξηόδνπ ηνπ Π.Π. ζρεκαηίδεη κε ην πδξνγόλν ηελ 

έλσζε Ζ2Α. 

α) Τπνινγίζηε ηνλ αηνκηθό αξηζκό Ε ηνπ ζηνηρείνπ Α 

β) Σν ζηνηρείν Β πνπ έρεη αηνκηθό αξηζκό Ε-3 ζρεκαηίδεη κε ην ζηνηρείν Α 

ηελ έλσζε κε κνξηαθό ηύπν .......................... , ελώ ην ζηνηρείν Γ κε αηνκη-

θό αξηζκό Ε+1 ζρεκαηίδεη κε ην ζηνηρείν Β ηελ έλσζε κε κνξηαθό ηύπν 

...................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

 

Παπάδειγμα κπιηηπίος αξιολόγηζηρ ζύνηομηρ διάπκειαρ 

 

Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Ηλεκηπονιακή δομή ηων αηόμων 

 Πεπιοδικόρ πίνακαρ 
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Χπονική διάπκεια: 15 λεπηά (καηά πποζέγγιζη) 

 

Βαθμολόγηζη και πεπιγπαθή ζηόσων καηά επώηηζη 

Δπώηηζη ηόσοι πος επιδιώκονηαι Βαθμολ. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5. 

Γλώζε θξηηεξίσλ ηαμηλόκεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ 

ζηηο ειεθηξνληθέο ζηηβάδεο 

Δύξεζε ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ ζηνηρείνπ κε βάζε 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ 

Γλώζε θξηηεξίσλ θαηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

πεξηνδηθό πίλαθα.  

Δμαγσγή πιεξνθνξηώλ από ηε κειέηε ηνπ Π.Π. 

Γλώζε ή εύξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 

πέληε πξώηεο πεξηόδνπο ηνπ Π.Π. 

Δύξεζε αηνκηθνύ αξηζκνύ ζηνηρείνπ από ηε ζέζε ηνπ 

ζηνλ Π.Π. 

Δύξεζε ηεο ζέζεο ελόο ζηνηρείνπ ζηνλ Π.Π. κε βάζε 

ηνλ αηνκηθό ηνπ αξηζκό. 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

ηοισεία μαθηηή: 

Δπώλπκν: ................................................ Όλνκα: ........................................... 

Σάμε: .......... Σκήκα: .......... Μάζεκα: ..................... Ζκεξνκελία: .................. 

 

 

Επωηήζειρ: 

1. Σν κνλαδηθό ειεθηξόλην ζην άηνκν ηνπ πδξνγόλνπ αλήθεη ζηε ζηηβάδα Κ 

δηόηη: 

α. ζηε ζηηβάδα απηή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πεξηζζόηεξε δπλαηή ελέξγεηα 

β. πξέπεη λα δέρεηαη ηε κηθξόηεξε θαηά ην δπλαηό δύλακε από ηνλ ππξήλα 

γ. κπνξεί ην άηνκν λα κεηαηξέπεηαη επθνιόηεξα ζε ηόλ θαη λα ζρεκαηίδνληαη 

έηζη ρεκηθέο ελώζεηο 

δ. ραξαθηεξίδεηαη από ην κηθξόηεξν δπλαηό πνζό ελέξγεηαο. 
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. 

2. Γηα ηα πέληε από ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Ε ππάξρνπλ νη εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

α) Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηνπ Α είλαη ε Μ 

β) Σν Β έρεη ζπκπιεξσκέλε ηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα 

γ) Σν Γ έρεη ηνλ ίδην αξηζκό ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα κε ην 

νμπγόλν (Ε=8) 

δ) Σα ειεθηξόληα ηνπ Γ έρνπλ όια ηελ ίδηα πεξίπνπ ελέξγεηα 

ε) ην Δ ππνιείπνληαη ηξία ειεθηξόληα γηα λα ζπκπιεξσζεί ε εμσηεξηθή ηνπ 

ζηηβάδα. 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζπκπιεξώζηε ηα θελά ηνπ πίλαθα: 

 

ηνηρείν    Γ   

Αηνκηθόο αξηζκόο 18 9 17  16 15 

 

3.  Με πνην θξηηήξην γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα; 

Ση ραξαθηεξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ Π.Π. πνπ αλήθνπλ: α) ζηελ ίδηα νκάδα θαη 

β) ζηελ ίδηα πεξίνδν; 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

4. Ζ 1ε, 2ε, 3ε, 4ε θαη 5ε πεξίνδνο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ 

αληίζηνηρα ................ , .............. , ............... , ................. θαη .............. 

ζηνηρεία. 

Ζ 4ε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία κε αηνκηθνύο αξηζκνύο από ............. 

κέρξη ............ . 

 

5. Να εμεηάζεηε ζε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ Π. Π. αλήθεη ην 

ζηνηρείν γάιιην (Ga) κε αηνκηθό αξηζκό Ε=31. 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαναληπηικό κπιηήπιο αξιολόγηζηρ 

 

Ανηικείμενο εξέηαζηρ: Ηλεκηονιακή δομή ηων αηόμων 

 Πεπιοδικόρ πίνακαρ ηων ζηοισείων  

 Χημικοί δεζμοί 

Χπονική διάπκεια: 45 λεπηά (καηά πποζέγγιζη) 

 

Βαθμολόγηζη και πεπιγπαθή ζηόσων καηά επώηηζη 

Θέκα Δξώη. ηόρνη πνπ επηδηώθνληαη Βαζκ. 

1ν 

1ν 

 

1 

2 

 

Γλώζε ηνπ καδηθνύ αξηζκνύ.  

Γλώζε πιεξνθνξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

ζπκβνιηζκό ησλ αηόκσλ. 

1 

 

1 
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1ν 

1ν 

 

1ν 

 

2ν 

 

2ν 

 

2ν 

3ν 

3 

4 

 

5 

 

α 

 

β 

 

γ 

α,β 

Γλώζε ηδηνηήησλ εηεξνπνιηθώλ ελώζεσλ 

Γλώζε ηεο έλλνηαο ηεο ειεθηξαξλεηηθόηεηαο θαη 

ηεο ζεηξάο ειεθηξαξλεηηθόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ. 

Γλώζε γξαθήο κνξηαθώλ ηύπσλ εηεξνπνιηθώλ 

ελώζεσλ. 

Γλώζε ηεο ειεθηνληαθήο θαηαλνκήο ζηα άηνκα ησλ 

ζηνηρείσλ. 

Δύξεζε ηεο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Π.Π. κε βάζε 

ηελ ειεθηξνληαθή θαηαλνκή ησλ αηόκσλ ηνπο. 

Καηαλόεζε ηνπ εηεξνπνιηθνύ δεζκνύ. 

Γλώζε θαη εθαξκνγή θαλόλσλ εύξεζεο αξηζκνύ 

νμείδσζεο ζηνηρείσλ. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

3+3 

 

 

ηοισεία μαθηηή: 

Δπώλπκν: ................................................ Όλνκα: ........................................... 

Σάμε: .......... Σκήκα: .......... Μάζεκα: ..................... Ζκεξνκελία: .................. 

 

 

ΘΔΜΑ 1ο 

1. Ο καδηθόο αξηζκόο ελόο αηόκνπ εθθξάδεη: 

α. ηε κάδα ηνπ αηόκνπ ζε g 

β. ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ 

γ. ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα ηνπ 

δ. ην ζπλνιηθό αξηζκό πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ ζην άηνκν 

ε. ηε κάδα ηνπ ππξήλα. 

 

2. Σα άηνκα: Na
23

11
 θαη Mg

24

12  έρνπλ: 

α. ηνλ ίδην αηνκηθό θαη δηαθνξεηηθό καδηθό αξηζκό  

β. ηνλ ίδην αξηζκό λεηξνλίσλ 

γ. ηνλ ίδην καδηθό θαη δηαθνξεηηθό αηνκηθό αξηζκό 

δ. δελ ηζρύεη ηίπνηε από ηα παξαπάλσ. 
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3. Έλαο θξύζηαιινο κηαο ρεκηθήο έλσζεο δηαιύζεθε εύθνια ζην λεξό θαη ην 

δηάιπκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ειεθηξηθά αγώγηκν. Σν ζεκείν ηήμεο απηήο ηεο 

έλσζεο κπνξεί λα είλαη: 

α. 102 
0
C β. 0 

0
C γ. 300Κ δ. 840 

0
C 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηεο ζσζηήο απάληεζεο. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

4. α) Ζιεθξαξλεηηθόηεηα ελόο ζηνηρείνπ νλνκάδεηαη ................................ 

...................................................................................................................... 

.............................................................................................................  

β) Να δηαηάμεηε ηα ζηνηρεία Ζ, Cl, S, F θαη O θαηά ζεηξά απμαλόκελεο ειε-

θηξαξλεηηθόηεηαο. ............ ........... ........... ........... ............ . 

 

 

 

5. πκπιεξώζηε ζε θάζε θελό ηνπ παξαθάησ πίλαθα ην ρεκηθό ηύπν ηεο ρεκη-

θήο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ έλσζε θάζε θαηηόληνο κε ην αληίζηνηρν 

αληόλ. 

 F  S
2

 OH  SO4
2-

 

K
+
     

Ca
2+

     

NH4
+
     

 

ΘΔΜΑ 2ο 

Έλα άηνκν ηνπ βξσκίνπ ζπκβνιίδεηαη: Br
80

35
 

α) Πνηεο πιεξνθνξίεο πξνθύπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή δνκή ηνπ 

βξσκίνπ από ηνλ παξαπάλσ ζπκβνιηζκό; 

β) Πώο θαηαλέκνληαη ηα ειεθηξόληα ηνπ βξσκίνπ ζε ζηηβάδεο; 

γ) ε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα βξίζθεηαη ην 

βξώκην; 
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δ) Δμεγήζηε ην είδνο ηεο ρεκηθήο έλσζεο πνπ ζρεκαηίδεη ην βξώκην κε ην 

λάηξην (Ε=11) 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................  

 

ΘΔΜΑ 3ο 

α) Με βάζε ηνπο θαλόλεο πνπ δίλνπλ ηνπο αξηζκνύο νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ, 

ππνινγίζηε ηνπο αξηζκνύο νμείδσζεο ηνπ Zn θαη ηνπ Cl ζηηο ελώζεηο ZnF2 

θαη KClO3. Γίλεηαη όηη ζηελ έλσζε KClO3 δελ ππάξρεη ππεξνμεηδηθόο 

δεζκόο. 

β) Γηαηππώζηε ηνπο θαλόλεο πνπ εθαξκόζαηε γηα λα απαληήζεηε ζην πξνεγνύ-

κελν εξώηεκα. 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  


