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Θέμα 1ο 

Στις παρακάτω 4 ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
 

Α1. Την κύρια ομάδα στην οποία ανήκει είναι χημικό στοιχείο στον Περιοδικό Πίνακα 
δείχνει(ουν): 
α. Τα πρωτόνια του ατόμου 

β. Οι στιβάδες που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονιακή του δομή. 
γ. Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στιβάδας. 
δ. Τα ηλεκτρόνια της προτελευταίας στιβάδας. 

(5 μονάδες) 
 
Α2. Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου: 
α. Δεν μπορεί να είναι η Κ. 

β. Χωράει από 8 έως 18 ηλεκτρόνια. 
γ. Δεν μπορεί να έχει περισσότερα από 8 ηλεκτρόνια, εκτός αν είναι η Κ που χωράει έως 2. 
δ. Χωράει μέχρι 8 ηλεκτρόνια. 

(5 μονάδες) 
 
Α3.Ατομικότητα της στοιχείου είναι: 

α.  ο αριθμός που δείχνει από πόσα πρωτόνια αποτελείται ο πυρήνας του ατόμου.  
β.  ο αριθμός που δείχνει από πόσα νετρόνια αποτελείται ο πυρήνας του ατόμου.  
γ.  ο αριθμός που δείχνει το σύνολο των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα του 

ατόμου. 
δ.  ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα συγκροτείται το μόριο του χημικού στοιχείου.  

 

(5 μονάδες) 
 

Α4. Η χημική ένωση που προκύπτει από το χημικό δεσμό του 11Na με το 17Cl: 

α. Σχηματίζεται με αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων.  

β. Προκύπτει με ομοιοπολικό πολωμένο χημικό δεσμό. 

γ. Προκύπτει με ιοντικό (ετεροπολικό) χημικό δεσμό. 

δ. Προκύπτει με ομοιοπολικό μη πολωμένο χημικό δεσμό. 

(5 μονάδες) 
Α5. Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω φράσεις: 

 
Ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρονίων που χωρούν οι .......4...... πρώτες στιβάδες δίνεται 
από τον τύπο........2n2............. . 
Έτσι, η Κ στιβάδα χωράει έως....2.... ηλεκτρόνια, η L έως .....8......, η Μ έως.....18...... και η Ν 

έως .......32....... . 

ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ  ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/19 
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(5 μονάδες) 
Θέμα 2ο 
 

Α. Το διπλανό σχήμα παριστάνει τον Περιοδικό Πίνακα, όπου σημειώνονται ορισμένα 
στοιχεία όχι με τα σύμβολά τους αλλά με γράμματα.  
 

   ΙΑ      ΙΙΑ                                                                         ΙΙΙΑ   ΙVAVAVIAVIIAVIIIA 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

i)Ναονομάσετε τις κύριες ομάδες του Περιοδικού Πίνακα (πάνω στο σχήμα). 
ii) Nα απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
Ποιο (ή ποια) από αυτά τα χημικά στοιχεία: 

α.   ανήκει στα αλογόνα;Θ, Ν 
β.   ανήκει στα αλκάλια;Β,Ε 
γ.   ανήκει στα ευγενή αέρια;Δ 

δ.   ανήκει στην ΙΑ ομάδα και είναι αμέταλλο;Α 
ε.   είναι το πρώτο από τα στοιχεία μετάπτωσης;Λ 

στ. έχει παρόμοιες ιδιότητες με το 9F;Θ, Ν 

    ζ. σχηματίζει ομοιοπολικό δεσμό με το στοιχείο Α;Α, Γ, Θ, Ν 

    η.   δεν σχηματίζει δεσμούς; Δ 

(5+14 μονάδες) 

Β. Ο σίδηρος έχει μαζικό αριθμό 56 και τα νετρόνια στον πυρήνα του είναι 4 περισσότερα 
από τα πρωτόνια. Ένα σωματίδιο σιδήρου έχει 24 ηλεκτρόνια. Να καθοριστεί αν το 
σωματίδιο είναι ουδέτερο ή ιόν αφού πρώτα βρεθεί ο ατομικός του αριθμός.  

 

Απ:     Για το σίδηρο ισχύει:  Α=56            A=Z+N⇔ 56=p+p+4  

P⇔ 52=2p 

n=p+4 ⇔p=26 
 
To ουδέτερο άτομο του σιδήρου έχει p=26 άρα έχει και 26 ηλεκτρόνια.  

          Εφόσον το σωματίδιο της εκφώνησης έχει 24 ηλεκτρόνια αντιστοιχεί στο ιόν 26Fe+2. 
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(6 μονάδες) 

 
Θέμα 3ο 

 

Α.Δίνονται τα στοιχεία: 

12Mg, 10Ne,20Ca, 17Cl, 35Br,18Ar,8O, 9F, 11Na, 15P,19Κ 

Ποια από τα παραπάνω στοιχεία έχουν παραπλήσιες χημικές ιδιότητες; 

Απ:      Παραπλήσιες ιδιότητες εμφανίζουν τα στοιχεία της ίδιας ομάδας του Περιοδικού 
Πίνακα. Επομένως για να καταλήξω για τα παραπάνω στοιχεία χρειάζεται να κάνω 

ηλεκτρονιακή κατανομή. 
 

12Mg:   Κ(2) L(8) M(2) 

10Ne:   Κ(2) L(8) 

20Ca:   K(2) L(8) M(8) N(2) 

17Cl:    K(2) L(8) M(7) 

35Br:   K(2) L(8) M(18) N(7)  

18Ar:K(2) L(8) M(8) 

8O:K(2) L(6) 

9F:K(2) L(7) 

11Na:K(2) L(8) M(1) 

15P:K(2) L(8) M(5) 

19Κ:K(2) L(8) M(8) N(1) 

(11+4 μονάδες) 

 

Β. Να συμπληρωθούν τα κενά του παρακάτω πίνακα: 
 

Άτομο 

ή ιόν 
Ζ Α p n e 

Κατανομή σε 

στοιβάδες 

Ομάδα Περίοδος 

S2- 16 32 16 16 18 K(2) L(8) M(8) VIA 3η 

Al3+ 13 75 13 14 10 K(2) L(8)  IIIA 3η 

I1- 53 127 53 74 54 
K(2) L(8) M(18) N(18) 

O(8)  

VIIA 5η 

Si 14 30 14 16 14 K(2) L(8) M(4) IVA 3η 

Ca2+ 20 40 20 20 18 K(2) L(8) M(8) IIA 4η 

 
(10 μονάδες) 

Θέμα 4ο 

 
Δίνονται τα στοιχεία Α, Β και Γ. 

Παραπλήσιες ιδιότητες εμφανίζουν τα στοιχεία: 

 

 11Na, 19Κ  (ΙΑ ή 1η ομάδα) 

 12Mg,20Ca  (ΙΙΑ ή 2η ομάδα) 

 10Ne,18Ar (VIΙΙΑ ή 18η ομάδα) 

 9F,17Cl, 35Br (VIIΑ ή 17η ομάδα) 
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Το στοιχείο Α είναι αμέταλλο και έχει 1 και μοναδικό ηλεκτρόνιο. Το στοιχείο Β ανήκει στην 

ΙΙΑ ομάδα και στην 4η περίοδο και το στοιχείο Γ ανήκει στην VΙΙΑ ομάδα και στην 2η 
περίοδο. 
 

α. Για τα στοιχεία Α, Β και Γ να βρεθεί ο ατομικός τους αριθμός. 
 
β. Τα στοιχεία Α, Β, Γ να συγκριθούν ως προς την ηλεκτραρνητικότητά τους. 

 
γ. Να περιγραφεί αναλυτικά ο δεσμός που σχηματίζουν τα στοιχεία: 
i)   Α και Α, 

ii)  Α και Β, 
iii) Α και Γ.  
 

Απ:    α. Το στοιχείο Α είναι το υδρογόνο:1Α. 
Για το στοιχείο Β η κατανομή θα είναι  K(2) L(8) M(8) N(2) άρα ισχύει:  20Β. 
             Για το στοιχείο Γ η κατανομή θα είναι  K(2) L(7) άρα ισχύει:  9Γ. 

 
         β. σειρά ηλεκτραρνητικότητας:  Γ > Α > Β 
 

         γ. i)  A A   (A2)   -   ομοιοπολικός δεσμός, μη πολικός, μόριο 
 

      (BA2)    -   ιοντικός δεσμός, κρύσταλλος 
 

 

 
(ΑF)      -    ομοιοπολικός δεσμός, πολικός, μόριο 
 

(5+5+15 μονάδες) 

 


