
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
1.1  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 

1.  Η θεωρία των κβάντα: 
 α. διατυπώθηκε από τον Bohr για να ερµηνεύσει το ατοµικό του πρότυπο 
 β. επινοήθηκε από τον Planck και εφαρµόσθηκε στο ατοµικό πρότυπο Bohr 
 γ. διατυπώθηκε από τον Maxwel και τελειοποιήθηκε από τον Planck 
 δ. ήταν γνωστή από την εποχή του Νεύτωνα. 
 

2.  Τα φωτόνια:  
 i) συµπεριφέρονται: 
 α. ως κύµα 
 β. ως σωµατίδια 
 γ. άλλοτε ως κύµα και άλλοτε ως σωµατίδια   
 δ. ορισµένα απ’ αυτά ως κύµα και τα υπόλοιπα ως σωµατίδια. 
 ii) έχουν διαστάσεις: 
 α. µάζας 
 β. ενέργειας  
 γ. άλλοτε µάζας και άλλοτε ενέργειας 
 δ. µάζας και ενέργειας. 
 

3.  Στην εξίσωση E = h⋅f ή (E = h⋅ν) 
i)  το σύµβολο Ε εκφράζει: 

 α. την ενέργεια µιας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
 β. το στοιχειώδες ποσό ενέργειας µιας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
 γ. την ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου 
 δ. την ενέργεια µιας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ορισµένης συχνότητας. 

ii)  το σύµβολο f (ή το ν)εκφράζει: 
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 α. τη συχνότητα περιστροφής του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα 
 β. την εξωτερική ηλεκτρονιακή στιβάδα του ατόµου 
 γ. την ταχύτητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
 δ. τη συχνότητα της ακτινοβολίας. 
 
4.  Κατά τη µετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου από τη στιβάδα 

Μ στη στιβάδα Κ εκπέµπεται ακτινοβολία συχνότητας f1, από την Μ στην L 
εκπέµπεται ακτινοβολία συχνότητας f2, ενώ από την L στην Κ εκπέµπεται 
ακτινοβολία συχνότητας f3. Μεταξύ των τριών αυτών συχνοτήτων ισχύει η 
σχέση: 

 α. f1 = f2 + f3   γ. f3 = f1 + f2 
 β. f2 = f1 + f3 δ. f1 < f2 + f3. 
 
5.  Κατά τις µεταπτώσεις Μ → Κ, Μ → L και L → Κ του ηλεκτρονίου στο 

άτοµο του υδρογόνου εκπέµπονται ακτινοβολίες µε συχνότητες f1, f2, f3 και 
µήκη κύµατος λ1, λ2, λ3 αντίστοιχα. 

 i) Για τις συχνότητες f1, f2 και f3 ισχύει: 
 α. f1 < f2 < f3 γ. f2 < f1 < f3 
 β. f1 < f3 < f2 δ. f2 < f3 < f1  
 ii) Για τα µήκη κύµατος λ1, λ2 και λ3 ισχύει: 
 α. λ2 > λ3 > λ1  γ. λ2 > λ1 > λ3 
 β. λ1 > λ2 > λ3 δ. λ1 > λ3 > λ2. 
 
6.  Κατά την πρόσπτωση φωτεινής ακτινοβολίας σε ορισµένα µέταλλα 

αναπηδούν από αυτά ηλεκτρόνια µε ορµή m⋅v. Το φαινόµενο αυτό δεν 
αντιβαίνει µε την αρχή διατήρησης της ορµής, αν δεχθούµε ότι: 

 α. το ηλεκτρόνιο συµπεριφέρεται και ως κύµα 
 β. η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία έχει και σωµατιδιακή µορφή  
 γ. το φως µεταφέρει ενέργεια 
 δ. τα ηλεκτρόνια στα µέταλλα είναι ελεύθερα. 
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7.  Η πρόταση: «είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος προσδιορισµός της θέσης και της 
ορµής ενός σωµατιδίου» εκφράζει: 

 α. την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg  
 β. την αρχή διατήρησης της ορµής 
 γ. την αντίληψη περί του κυµατοσωµατιδιακού δυισµού για το ηλεκτρόνιο 
 δ. ένα από τα συµπεράσµατα της θεωρίας της σχετικότητας. 
 

8.  Ατοµικό τροχιακό είναι: 
 α. η πιθανότητα εύρεσης ενός ηλεκτρονίου σε κάποιο σηµείο 
 β. ο χώρος στον οποίο υπάρχει σηµαντική πιθανότητα να βρεθεί ένα 

ηλεκτρόνιο 
 γ. η τροχιά που διαγράφει ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόµου 
 δ. µία από τις ηλεκτρονιακές στιβάδες κατά Bohr. 
 

9.  Ο αριθµός των p-τροχιακών σε µια ενεργειακή στιβάδα είναι: 
 α. 1 β. 3  γ. 5 δ. 7 

 

10.  Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών που περιέχονται στις στιβάδες Κ και L 
είναι αντίστοιχα: 

 α. ένα και δύο γ. δύο και οχτώ 
 β. ένα και τέσσερα δ. ένα και τρία. 

 

11.  Τα ατοµικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν: 
 α. κατά το µέγεθός τους γ. κατά τον προσανατολισµό τους στο χώρο 
 β. κατά το σχήµα τους δ. σε όλα τα παραπάνω. 

 

12.  Τα ατοµικά τροχιακά 2s και 2p του ατόµου του υδρογόνου έχουν: 
 α. ίδια ενέργεια  γ. ίδιο µέγεθος 
 β. ίδιο σχήµα δ. ίδια ενέργεια και ίδιο µέγεθος. 

 

13.  Τα p ατοµικά τροχιακά ενός ατόµου υδρογόνου διαφέρουν: 
 α. µόνο κατά το µέγεθός τους 
 β. µόνο κατά τον προσανατολισµό τους 
 γ. κατά το σχήµα τους 
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 δ. στο µέγεθος ή στον προσανατολισµό ή στο µέγεθος και στον προσανατολισµό. 
14.  Η τιµή του αζιµουθιακού κβαντικού αριθµού µας πληροφορεί: 
 α. για τον αριθµό ηλεκτρονίων που περιέχονται σε κάθε ατοµικό τροχιακό 
 β. για το σχήµα του ατοµικού τροχιακού 
 γ. για το µέγεθος του ατοµικού τροχιακού 
 δ. για τον προσανατολισµό στο χώρο του ατοµικού τροχιακού. 

 
15.  Η υποστιβάδα 2p 
 i) αποτελείται από: 
 α. δύο ατοµικά τροχιακά γ. τρία ατοµικά τροχιακά 
 β. ένα ατοµικό τροχιακό δ. το πολύ τρία ατοµικά τροχιακά 
 ii) και µπορεί να περιέχει: 
 α. έξι ηλεκτρόνια γ. από τρία έως έξι ηλεκτρόνια 
 β. δύο ηλεκτρόνια δ. µέχρι έξι ηλεκτρόνια. 

 
16.  Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από: 

 α. ένα ατοµικό τροχιακό 
 β. τρία ατοµικά τροχιακά 
 γ. πέντε ατοµικά τροχιακά  
 δ. ένα έως πέντε ατοµικά τροχιακά, ανάλογα µε τον αριθµό των 

ηλεκτρονίων που περιέχει. 
 

17.  Ο συµβολισµός «py» ενός ατοµικού τροχιακού δηλώνει τις τιµές: 
 α. του κύριου και του δευτερεύοντος κβαντικού αριθµού 
 β. του αζιµουθιακού και του µαγνητικού κβαντικού αριθµού 
 γ. µόνο του µαγνητικού κβαντικού αριθµού 
 δ. µόνο του δευτερεύοντος κβαντικού αριθµού. 
 

18.  Το κάθε ατοµικό τροχιακό καταλαµβάνεται από: 
 α. ένα µόνο ηλεκτρόνιο 
 β. δύο ηλεκτρόνια 
 γ. ένα, δύο ή και κανένα ηλεκτρόνιο  
 δ. δύο, έξι, δέκα ή δεκατέσσερα ηλεκτρόνια ανάλογα µε το είδος του. 
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19.  Ο συνδυασµός των τιµών n = 2, l = 1, ml = 0 των τριών πρώτων κβαντικών 
αριθµών χαρακτηρίζει: 

 α. µία στιβάδα γ. ένα ατοµικό τροχιακό 
 β. µία υποστιβάδα δ. ένα ηλεκτρόνιο. 
 

20. Με τον όρο «ηλεκτρονιακό νέφος» εννοούµε: 
 α. ένα χώρο στον οποίο µπορεί να βρεθούν ηλεκτρόνια 
 β. ένα πλήθος ηλεκτρονίων που κινούνται σε ένα χώρο 
 γ. το σύνολο των σηµείων ενός χώρου από τα οποία περνάει ένα ηλεκτρόνιο 

σε ορισµένο χρόνο 
 δ. το χώρο που καταλαµβάνει ένα άτοµο. 

 
21.  Η πιθανότητα ψ2 εύρεσης του ηλεκτρονίου πολύ κοντά σε ένα σηµείο Σ σε 

συνάρτηση µε την απόσταση r αυτού του σηµείου από τον πυρήνα του 
ατόµου του υδρογόνου αποδίδεται µε το διάγραµµα: 
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22.  Το µοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου στη θεµελιώδη κατά-
σταση βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s διότι: 

 α. το άτοµο του υδρογόνου έχει σφαιρικό σχήµα 
 β. η υποστιβάδα 1s χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη ενέργεια 
 γ. το άτοµο του υδρογόνου δεν διαθέτει άλλο ατοµικό τροχιακό 
 δ. έλκεται από τον πυρήνα, χωρίς να απωθείται από άλλα ηλεκτρόνια. 

 
23.  Μεταξύ των ενεργειών Ε2p και Ε3s των υποστιβάδων 2p και 3s: 

 α. ισχύει Ε3s < Ε2p γ. ισχύει Ε3s ≤ Ε2p 

 β. ισχύει Ε3s > Ε2p  δ. δεν είναι δυνατή η σύγκριση. 
 

24.  Ένα ατοµικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε 
ένα ατοµικό τροχιακό 4p διότι: 

 α. το άθροισµα n + l έχει µικρότερη τιµή για το 3d 
 β. κάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Μ έχει γενικά λιγότερη ενέργεια από 

οποιοδήποτε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Ν 
 γ. τα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p 
 δ. το άθροισµα n + l έχει την ίδια τιµή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο 

κύριος κβαντικός αριθµός είναι µικρότερος για το τροχιακό 3d. 
 

25.  Τρία ατοµικά τροχιακά px, py και pz ενός ατόµου χαρακτηρίζονται από 
ενέργεια Ε1, Ε2 και Ε3 αντίστοιχα. Για τις τιµές αυτές της ενέργειας: 

 α. ισχύει Ε1 < Ε2 < Ε3  γ. ισχύει Ε1 = Ε2 = Ε3 
 β. ισχύει Ε1 > Ε2 > Ε3  δ. δεν είναι δυνατή η σύγκριση. 
 

26.  Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων για κάθε στιβάδα προκύπτει µε εφαρµογή: 
 α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας 
 β. της απαγορευτικής αρχής του Pauli 
 γ. του κανόνα του Hund 
 δ. όλων των παραπάνω. 
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27.  Σε ένα άτοµο ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων τα οποία χαρακτηρίζονται µε 
τους κβαντικούς αριθµούς: i) n = 3, l = 2 , ii) n =2, l = 1, ml = -1 και  
iii) n = 3, ms = -1/2 είναι αντίστοιχα: 

 α. 18, 4 και 18 γ. 10, 6 και 14 
 β. 10, 2 και 9  δ. 10, 2 και 14. 

 
28.  Η ύπαρξη δύο ή και περισσότερων ηλεκτρονίων µε ms = -1/2 στο ίδιο ατοµικό 

τροχιακό αντιβαίνει: 
 α. µε την απαγορευτική αρχή του Pauli  

 β. µε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας 
 γ. µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας 
 δ. µε τον κανόνα του Hund. 
 

29.  Η κατανοµή των τεσσάρων ηλεκτρονίων στα ατοµικά τροχιακά  της 
στιβάδας L του ατόµου του άνθρακα στη θεµελιώδη κατάσταση είναι: 

 α. 2s1 2pχ1 2pψ1 2pz
1 γ. 2s2 2pχ2 

 β. 2s2 2pχ1 2pψ1 δ. 2pχ2 2pψ1 και 2pz
1. 

 
30.  Ένα άτοµο διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p. Το άθροισµα των 

κβαντικών αριθµών του spin για τα τρία αυτά ηλεκτρόνια είναι: 
 α. 3/2  β. 0 γ. 1/2 δ. -1/2 

 
31.  Αν τα άτοµα ενός στοιχείου Σ περιέχουν τρία ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 

2p όταν βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση, τότε ο ατοµικός αριθµός του 
στοιχείου Σ είναι: 

 α. πέντε γ. επτά  
 β. τουλάχιστον πέντε δ. το πολύ επτά. 

 
32.  Ο µικρότερος από τους ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων, τα οποία έχουν 

στο άτοµό τους στη θεµελιώδη κατάσταση συνολικά 7 ηλεκτρόνια σε 
τροχιακά s, είναι: 

 α. 7 β. 13 γ. 19  δ. 29. 
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33.  Στο άτοµο του οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεµελιώδη κατάσταση ο αριθµός των 
τροχιακών που περιέχουν µόνο ένα ηλεκτρόνιο είναι: 

 α. δύο  β. κανένα γ. τρία δ. ένα 
 

34.  Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί στη δοµή της 
θεµελιώδους κατάστασης του ατόµου του σκανδίου (21Sc): 

 α. 1s2 2s2 2p6 2d10 3s1 
 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 
 γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2  
 δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s1. 
 
35.  Από τις ακόλουθες προτεινόµενες ηλεκτρονιακές δοµές για το άτοµο του 

οξυγόνου (Ζ = 8) στη θεµελιώδη κατάσταση: 
 1s 2s 2p 

  ( )↑↓ ( )↑↓   ( )↑↓ ( )↑  ( )↑  (I) 

  ( )↑↓ ( )↑↓   ( )↑↓ ( )↑↓  ( )   (II) 

  ( )↑↓ ( )↑↑   ( )↑↓ ( )↑  ( )↑  (III) 

  ( )↑↓ ( )↑   ( )↑↓ ( )↑↓  ( )↑  (IV) 

 i) δεν υπακούουν στον κανόνα του Hund: 
 α. οι (II) και (IV) γ. η (II)  
 β. οι (I) και (III) δ. η (IV) 
 ii) υπακούουν στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας: 
 α. οι (I), (II) και (III)  γ. η (IV) 
 β. οι (I), (III και (IV) δ. όλες 
 iii) δεν υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli: 
 α. η (I) γ. η (III)  
 β. η (II) δ. η (IV). 

 
 
 

 16



36.  Από τους ακόλουθους συµβολισµούς (I) έως (IV): 
 3s  3p 

  ( )↑↓ ( )↑↓  ( )   (I) ↑ ( )
  ( )↑↓ ( )↑    (II) ( )↑ ( )↑ 

  ( )↑ ( )↑↓  ( )   (III) ↑ ( )↑ 

  ( )↑ ( )↑↓  ( )  (  (IV) ↑↓ )
 παριστάνει τη δοµή της εξωτερικής στιβάδας του ατόµου του φωσφόρου  

(Ζ = 15) στη θεµελιώδη κατάσταση: 
 α. η (I) β. η (II)  γ. η (III) δ. η (IV) ε. καµία. 

 
37.  Ποια από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές αντιστοιχεί σε ένα ουδέτερο 

άτοµο φθορίου (9F) σε διεγερµένη κατάσταση; 
 α. 1s2 2s2 2p5 γ. 1s2 2s1 2p6  
 β. 1s2 2s2 2p6 δ. 1s1 2s1 2p7.  

 
38.  Από τις ηλεκτρονιακές δοµές: 
 1s2 2s2 2p6 3s2 (I) 
 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 (II) 
 1s2 2s2 2p6 (III) 
 1s2 2s2 2p5 (IV) 
 1s2 2s2 2p4 (V) 

 αποτελούν τις δοµές του ιόντος 12Mg2+ και του ιόντος 9F1- στη θεµελιώδη 

κατάσταση: 
 α. οι (I) και (IV) αντίστοιχα 
 β. η (III)  
 γ. οι (II) και (V) αντίστοιχα 
 δ. οι (III) και (V) αντίστοιχα. 
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39.  Ένα στοιχείο ανήκει στην 3η περίοδο του Π.Π. όταν: 
 α. ο ατοµικός του αριθµός είναι µεγαλύτερος από 10 
 β. διαθέτει τρία ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα 
 γ. είναι συµπληρωµένη η τρίτη ηλεκτρονιακή του στιβάδα 
 δ. η εξωτερική του στιβάδα είναι η Μ. 

 
40.  Το στοιχείο Al (Z = 13) ανήκει: 
 α. στη 3η περίοδο και στην 3η οµάδα του Π.Π. 
 β. στην 3η περίοδο και στην 13η οµάδα του Π.Π. 
 γ. στην 3η περίοδο και στην IIIΒ οµάδα του Π.Π. 
 δ. στη 2η περίοδο και στην IIIΑ οµάδα του Π.Π. 

 
41.  Ένα χηµικό στοιχείο ανήκει στον τοµέα p του Π.Π. όταν: 
 α. έχει συµπληρωµένες τις υποστιβάδες p 
 β. έχει τουλάχιστον ένα ηλεκτρόνιο σε p ατοµικό τροχιακό 
 γ. τα ηλεκτρόνιά του µε την περισσότερη ενέργεια βρίσκονται σε p-τροχιακό 
 δ. έχει ασυµπλήρωτα p ατοµικά τροχιακά. 

 
42.  Το στοιχείο µε ηλεκτρονιακή δοµή [Ar] 3d10 4s2 4p5 ανήκει: 
 α. στην 4η περίοδο και στην 5η οµάδα του Π.Π. 
 β. στην 4η περίοδο και στην 17η οµάδα του Π.Π. 
 γ. στην 5η περίοδο και στην 4η  οµάδα του Π.Π. 
 δ. στην 7η περίοδο και στην 5η οµάδα του Π.Π. 

 
43.  Η 1η (IA) οµάδα του Π.Π. 
 i) περιλαµβάνει: 
 α. οκτώ στοιχεία γ. δύο στοιχεία 
 β. επτά στοιχεία  δ. δεκατέσσερα στοιχεία 
 ii) η εξωτερική στιβάδα των οποίων έχει δοµή: 
 α. ns1  γ. ns1 ή ns2 
 β. ns2 δ. ns1 ή np1 ή nd1. 
44.  Το στοιχείο µε το µικρότερο ατοµικό αριθµό το οποίο ανήκει στον τοµέα d 

του Περιοδικού Πίνακα είναι: 
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 α. το 21Sc  γ. ο 30Zn 
 β. το 19K δ. κανένα από τα τρία παραπάνω στοιχεία. 

 
45.  Ο τοµέας s του Π.Π. 
 i) περιλαµβάνει: 
 α. οκτώ στοιχεία γ. δώδεκα στοιχεία  
 β. επτά στοιχεία δ. δεκατέσσερα στοιχεία. 
 ii) η εξωτερική στιβάδα των οποίων έχει δοµή: 
 α. ns1 γ. ns1 ή ns2  
 β. ns2 δ. 1s1 ή 2s2. 

 
46.  Τα στοιχεία του τοµέα d του Π.Π. είναι τοποθετηµένα σε: 
 α. τέσσερις περιόδους και οκτώ οµάδες 
 β. οκτώ περιόδους και τέσσερις οµάδες 
 γ. επτά περιόδους και δέκα οµάδες 
 δ. τέσσερις περιόδους και δέκα οµάδες.  

 
47.  Τα στοιχεία µε δοµή εξωτερικής στιβάδας ns2, np6 
 i) ανήκουν στην οµάδα: 
 α. των αλκαλίων (1η) γ. των ευγενών αερίων (18η) 
 β. των αλκαλικών γαιών (2η) δ. του οξυγόνου (16η) 
 ii) και είναι συνολικά: 
 α. οκτώ β. έξι γ. πέντε  δ. επτά. 

 
48.  Από τα στοιχεία Κ (Ζ = 19), Ti (Z = 22), Cu (Z = 29) και As (Z = 33) 

ανήκουν στα στοιχεία µεταπτώσεως: 
 α. το Ti, ο Cu και το As γ. ο Cu και το As 
 β. το Ti και ο Cu  δ. όλα. 
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49.  Η αιτία της δηµιουργίας των χηµικών δεσµών είναι: 
 α. η τάση των στοιχείων να µεταπίπτουν σε σταθερότερη κατάσταση µε 

λιγότερη ενέργεια  
 β. η τάση των στοιχείων να σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις 
 γ. η αστάθεια κάθε συστήµατος που αποτελείται από µεµονωµένα άτοµα 
 δ. η τάση των στοιχείων να συµπληρώνουν όλα τα τροχιακά της εξωτερικής 

τους στιβάδας. 
 

50.  Ο ηλεκτρονιακός τύπος του SO3 είναι: 

  
     α.  β. γ. δ. 

 
51.  Ο απλός οµοιοπολικός δεσµός είναι: 
 α. πάντα σ γ. σ µόνο στα µόρια των στοιχείων 
 β. πάντα π δ. σ µόνο στα µόρια των χηµικών ενώσεων. 

 
52.  Στο µόριο του αιθινίου (CH≡CH) περιέχονται: 
 α. ένας σ και δύο π δεσµοί γ. τρεις δεσµοί σ και δύο δεσµοί π  
 β. τρεις π δεσµοί δ. δύο δεσµοί σ και ένας δεσµός π. 

 
53.  Στα µόρια των οργανικών ενώσεων περιέχονται: 
 α. µόνο σ δεσµοί 
 β. µόνο π δεσµοί 
 γ. µόνο σ δεσµοί ή µόνο π δεσµοί 
 δ. είτε µόνο σ δεσµοί, είτε σ και π δεσµοί. 

 
54.  Στο µόριο του αιθενίου (CH2=CH2) περιέχονται: 
 α. τέσσερις σ δεσµοί γ. πέντε σ δεσµοί και ένας π δεσµός  
 β. έξι σ δεσµοί δ. τέσσερις σ δεσµοί και δύο π δεσµοί. 

 20



 

1.2  Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
1.  Η καθεµία από τις προτάσεις που ακολουθούν αποδίδονται σε έναν από τους 

επιστήµονες: Heisenberg, Bohr, Schrφndinger, Planck, De Broglie, Einstein. 
Σηµειώστε στο διάστικτο που βρίσκεται στο τέλος της κάθε πρότασης το 
όνοµα του αντίστοιχου επιστήµονα. 

 
 • Είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος προσδιορισµός 
 της θέσης και της ορµής του ηλεκτρονίου. ............................. 
 
 • Τα κινούµενα υλικά σωµατίδια συµπεριφέρο- 
 νται και ως κύµα. ............................. 
 
 • Το φωτόνιο είναι η στοιχειώδης ποσότητα 
  της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ............................. 
  
 • Τα ηλεκτρόνια διαγράφουν γύρω από τον πυρή- 
 να κυκλικές τροχιές καθορισµένης ακτίνας. ............................. 
 
2.  Το ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου έχει ενέργεια Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4 

όταν ο κύριος κβαντικός αριθµός n παίρνει αντίστοιχα τις τιµές 1, 2, 3 και 4. 
Συµπληρώστε στο δεύτερο µέλος της κάθε µιας από τις παρακάτω ισότητες 
έναν από τους αριθµούς: 

 -2,18⋅10-18 ,   -1,09⋅10-18 ,   -2,42⋅10-19 ,   -5,45⋅10-19 ,   -1,36⋅10-19 ,   -7,1⋅10-19 
 
 Ε1 = .............J, Ε2 = .............J, Ε3 = .............J, Ε4 = .............J 
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3.  Αντιστοιχήστε το κάθε ατοµικό τροχιακό της στήλης (II) µε µία από τις τιµές 
του αζιµουθιακού κβαντικού αριθµού της στήλης (I), καθώς και µε µία από 
τις τιµές του κύριου κβαντικού αριθµού της στήλης (III). 

 

  (I) (II) (III) 
 τιµή l ατοµικό τροχιακό τιµή n 
 Α. 0 1. 2p α. 1 
 Β. 1 2. 5f β. 2 
 Γ. 2 3. 3s γ. 3 
 ∆. 3 4. 1s δ. 4 
 Ε. 4 5. 3d ε. 5 
 

4.  Το σύνολο των τεσσάρων αριθµών της στήλης (I) αποτελεί µία τετράδα 
τιµών των κβαντικών αριθµών ενός ηλεκτρονίου. Αντιστοιχήστε τον κάθε 
κβαντικό αριθµό της στήλης (II) µε µία από τις τιµές που µπορεί να πάρει 
(στήλη I), καθώς και µε την πληροφορία που µας παρέχει και η οποία 
αναφέρεται στη στήλη (III). 

 

 (I) (II) (III) 
 τιµή κβαντικού είδος κβαντικού τι καθορίζει 
 αριθµού     αριθµού 
 Α. -2 1. l α. προσανατολισµός ατοµικού τροχιακού 
 Β. -1/2 2. ml β. σχήµα ατοµικού τροχιακού 
 Γ.  2 3. n γ. φορά ιδιοπεριστροφής ηλεκτρονίου 
 ∆.  3 4. ms δ. µέγεθος ατοµικού τροχιακού 
 

5.  Βάλτε σε κάθε κενό ορθογώνιο του παρακάτω πίνακα έναν από τους 
αριθµούς 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 και 18 που εκφράζει το µέγιστο αριθµό 
ηλεκτρονίων που µπορεί να περιέχονται στην αντίστοιχη στιβάδα, 
υποστιβάδα, ατοµικό τροχιακό ή άτοµο. 

 στιβάδα L υποστι-
βάδα p 

υποστι-
βάδα s 

τροχιακό d άτοµο µε 
δύο 
στιβάδες 

άτοµο µε 
δύο 
υποστιβάδες 

µέγιστος 
αριθµός e 
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6.  Αντιστοιχήστε την κάθε τιµή του κύριου κβαντικού αριθµού της στήλης (II) 
µε τον αριθµό της στήλης (I) που εκφράζει το πλήθος των ατοµικών 
τροχιακών, καθώς και µε τον αριθµό της στήλης (III) που εκφράζει το 
πλήθος των υποφλοιών. 

 

  (I) (II) (III) 
 
 αριθµός ατοµικών τροχιακών τιµή n αριθµός υποφλοιών 
 Α. 3 1. 2 α. 1 
 Β. 4 2. 3 β. 2 
 Γ. 9 3. 4 γ. 3 
 ∆. 16   δ. 4 
 

7.  Αντιστοιχήστε την κάθε στιβάδα ή υποστιβάδα της στήλης (II) µε το µέγιστο 
αριθµό µονήρων ηλεκτρονίων που είναι δυνατό να περιέχονται σ’ αυτή (στήλη 
I), καθώς και µε το µέγιστο αριθµό των ηλεκτρονιακών ζευγών που µπορεί αυτή 
να περιλαµβάνει (στήλη III) στη θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου. 

 

(I)   (II) (III) 
 
 µέγιστος αριθµός στιβάδα ή µέγιστος αριθµός 
 µονήρων ηλεκτρονίων υποστιβάδα ηλεκτρονιακών ζευγών 
 Α. 1 1. στιβάδα L α. 1 
 Β. 2 2. υποστιβάδα s β. 3 
 Γ. 3 3. υποστιβάδα p γ. 4 
 ∆. 4 4. στιβάδα Μ δ. 5 
 Ε. 5 5. υποστιβάδα d ε. 9 
 

8.  Συµπληρώστε στο κάθε ορθογώνιο της δεύτερης σειράς του παρακάτω 
πίνακα έναν από τους αριθµούς 2, 8, 10, 18, 26, 32, 42. 

 
Περίοδος Π.Π. 1η  2η  3η  4η  5η  6η  7η  
Αριθµός στοιχείων που 
περιέχει 
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9.  ∆ίπλα από το κάθε στοιχείο της στήλης (II) αναγράφεται η κατανοµή των 
ηλεκτρονίων του στη θεµελιώδη κατάσταση. Αντιστοιχήστε το κάθε στοιχείο 
της στήλης (II) µε την περίοδο (στήλη I) και µε την οµάδα (στήλη III) του 
Π.Π. στις οποίες αυτό ανήκει. 

 

  (I) (II) (III) 
 
 περίοδος Π.Π. στοιχείο - κατανοµή e οµάδα Π.Π. 
 
 Α. 1η  1. Mg 1s2 2s2 2p6 3s2 α. 1η  
 Β. 2η  2. He 1s2 β. 2η  
 Γ. 3η  3. Ti 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 γ. 3η  
 ∆. 4η  4. Ι [Kr] 4d10 5s2 5p5 δ. 4η  
 Ε. 5η  ε. 17η  
 ζ. 18η  
 

10.  Να αντιστοιχήσετε το κάθε στοιχείο της στήλης (I) για το οποίο δίνεται µέσα 
στην παρένθεση µία πληροφορία, µε µία από τις ηλεκτρονιακές δοµές της 
στήλης (II). 

 

  (I) (II) 
 
 στοιχείο - πληροφορία ηλεκτρονιακή δοµή 
 
 Α. K (αλκάλιο) 1. [Rh] 7s2 
 Β. Ar (ευγενές αέριο) 2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
 Γ. Zr (ανήκει σον τοµέα d του Π.Π.) 3. [Kr] 4d2 5s2 
 ∆. Ga (ανήκει στην 13η οµάδα του Π.Π.) 4. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
 Ε. Ra (ανήκει στην 2η οµάδα του Π.Π.) 5. [Ar] 3d10 4s2 4p1  
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11.  Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι θέσεις ορισµένων στοιχείων στον 
Π.Π. Αντιστοιχήστε το κάθε σύµβολο του στοιχείου της στήλης (I) µε µία 
από τις ηλεκτρονιακές δοµές της στήλης (II). 

 

                  
                F  
                  
   Ti              Kr 
             Sn     
  Ce                
   Rf               

 

 (I) (II) 
 A. F α. [ ]3d24s2 
 Β. Ti β. [ ]2s22p5 
 Γ. Ce γ. [ ]4s24p6 
 ∆. Sn δ. [ ]5s25p2 
 Ε. Rf ε. [ ]4f26s2 
 Ζ. Kr ζ. [ ]6d27s2 

 

12.  Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται οι θέσεις ορισµένων στοιχείων στον Π.Π. 
 

                 Α 
             Β     
                  
 Γ    ∆             
               Ε   
  Ζ               Η 
Θ                  

 

 Ο καθένας από τους τέσσερις τοµείς του Π.Π. περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον 
από τα στοιχεία Α, Β, Γ, ∆, Ε Ζ, Η και Θ. Αντιστοιχήστε το κάθε στοιχείο 
της στήλης (ΙΙ) µε έναν από τους τοµείς του Π.Π. της στήλης (ΙΙΙ) και µε 
έναν από τους αριθµούς της στήλης (Ι), ο οποίος εκφράζει τον αριθµό 
ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. 

 

 (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) 
 αριθµός e εξωτ. sτιβάδας στοιχείο τοµέας Π.Π. 
 1 Α 
 2 Β s 
 3 Γ 
 4 ∆ p 
 5 Ε 
 6 Ζ d 
 7 Η 
 8 Θ f 
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13.  Να αντιστοιχήσετε τον κάθε µοριακό τύπο της στήλης (I) µε τον αριθµό και 
τα είδη των δεσµών που αναφέρονται στη στήλη (II) που υπάρχουν στο 
µόριο το οποίο αυτός συµβολίζει. 

 

  (I) (II) 
 

 µοριακός τύπος αριθµός και είδος δεσµών ανά µόριο 
 
 Α. C3H4 1. 6σ και 2π 
 Β. CH4 2. 2σ 
 Γ. H2O 3. 5σ και 1π 
 ∆. C2H4 4. 3σ 
 Ε. NH3 5. 4σ 
 6. 5σ και 3π 
 7. 1σ και 2π. 
 

14.  Αντιστοιχήστε τον κάθε µοριακό τύπο της στήλης (I) µε τη γεωµετρική 
διάταξη του µορίου της ένωσης (στήλη II) που αυτός συµβολίζει. 

 
  (I) (II) 
 
 µοριακός τύπος γεωµετρία µορίου 
 
 Α. CH4 1. γραµµικό 
 Β. C2H2 2. τρισδιάστατο συµµετρικό 
 Γ. C2H4 3. επίπεδο, αλλά όχι γραµµικό 
 ∆. C3H6 4. τρισδιάστατο, µη συµµετρικό. 

 
 
 
 
 
 

1.3  Ερωτήσεις διάταξης 

 26



 
 

1. Να διατάξετε τις υποστιβάδες 3d, 2p, 5s, 4p, 5f, 3p, 4d, 4s και 2s κατά σειρά 
αυξανόµενης ενέργειας. 

 
2.  Το πλήθος των τιµών που µπορεί να λάβουν οι κβαντικοί αριθµοί n, l, ml και 

ms για τα ηλεκτρόνια της τρίτης ηλεκτρονιακής στιβάδας είναι αντίστοιχα α, 
β, γ και δ. Να διατάξετε τους αριθµούς α, β, γ, και δ κατ΄ αύξουσα σειρά. 

 
3.  ∆ίνονται τα χηµικά στοιχεία Σ1 (Ζ = 21), Σ2 (Ζ = 11), Σ3 (Ζ = 15),  

Σ4 (Ζ = 31), Σ5 (Ζ = 17), Σ6 (Ζ = 8). 
 Να διατάξετε τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5 και Σ6 κατά σειρά αυξανόµενου 

αριθµού ηλεκτρονίων που περιέχουν τα άτοµά τους στην εξωτερική τους 
στιβάδα. 

 
4.  Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχει ένα άτοµο και τα οποία 

χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθµούς: 
 α) n = 2 β) n = 3, ml = 1 γ) n = 4, l = 1 δ) n = 1, ms = 1/2  ε) n = 3, l = 2 
 είναι αντίστοιχα φ, χ, ψ, ω και z. 
 Να διατάξετε τους αριθµούς φ, χ, ψ, ω και z κατ’ αύξουσα σειρά. 
 
5.  Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων ενός πολυηλεκτρονικού ατόµου που 

έχουν τους κβαντικούς αριθµούς: 
 i) n = 3 και l = 2 είναι α 
 ii) n = 3 και l = 1 και ms = +1/2  είναι β 
 iii) n = 4 και l = 1 είναι γ 
 iv) n = 1 και ml = 0 είναι δ 
 v) n = 2 και ms = +1/2 είναι ε 
 vi) n = 3, ml = -2 και ms = -1/2 είναι ζ. 
 Να διατάξετε τους αριθµούς α, β, γ, δ, ε και ζ κατ’ αύξουσα σειρά. 
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6.  Να διατάξετε τα στοιχεία 25Mn, 11Na, 7N, 14Si και 42Mo κατά σειρά 
αυξανόµενου αριθµού µονήρων ηλεκτρονίων που περιέχονται στα άτοµά 
τους σε θεµελιώδη κατάσταση. 

 
7.  Να διατάξετε τα στοιχεία 16S, 10Ne, 12Mg, και 35Br κατά σειρά αυξανόµενου 

αριθµού ηλεκτρονιακών ζευγών που περιέχονται στην εξωτερική στιβάδα 
των ατόµων τους. 

 
8.  Γνωρίζοντας ότι ο Περιοδικός Πίνακας έχει 18 οµάδες να διατάξετε τα 

στοιχεία Σ1 (Ζ = 21), Σ2 (Ζ = 8), Σ3 (Ζ = 36), Σ4 (Ζ = 15), Σ5 (Ζ = 37) και  
Σ6 (Ζ = 31) κατά σειρά αυξανόµενης τάξης της οµάδας του Π.Π. στην οποία 
ανήκουν. 

 
9.  Να διατάξετε τους τοµείς s, p, d και f του Π.Π. κατά σειρά αυξανόµενου 

αριθµού χηµικών στοιχείων που περιέχουν. 
 

10.  Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις C2H4, HBr, C2H6, H2S, CHCl3 και C2H2 
κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού σ δεσµών που περιέχουν στο µόριό τους. 

 
 
1.4  Ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» µε αιτιολόγηση 
Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα σχετικό 
παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 

 
1.  Σύµφωνα µε το ατοµικό πρότυπο του Bohr το ηλεκτρόνιο διαγράφει 

κυκλικές ή και ελλειπτικές τροχιές. 
 
2.  Σύµφωνα µε τη θεωρία Planck η ενέργεια µιας ηλεκτροµαγνητικής ακτινο-

βολίας συχνότητας f δίνεται από τη σχέση: Ε = h⋅f (ή Ε = h⋅ν). 
 
3.  Η σταθερά δράσεως του Planck έχει την τιµή h = 6,626⋅10-34J. 
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4.  Κατά τη µετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου από τη 
στιβάδα Μ στη στιβάδα L εκπέµπεται ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
ορισµένης συχνότητας. 

 
5.  Στη θεµελιώδη του κατάσταση το άτοµο του υδρογόνου χαρακτηρίζεται από 

την ελάχιστη ενέργεια. 
 
6.  Το ηλεκτρόνιο συµπεριφέρεται και ως κύµα µόνο όταν κινείται. 
 
7.  Η αρχή της αβεβαιότητας αµφισβητεί τον κυµατοσωµατιδιακό δυισµό του 

ηλεκτρονίου. 
 

8.  Στις τιµές n = 2 και l = 0 των δύο πρώτων κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί 
ένα µόνο ατοµικό τροχιακό. 

 
9.  Σε κάθε τιµή του µαγνητικού κβαντικού αριθµού αντιστοιχεί ένα µόνο 

ατοµικό τροχιακό. 
 

10.  Στο άτοµο του αζώτου (Ζ = 7) περιέχονται στη θεµελιώδη του κατάσταση 
τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια. 

 
11.  Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτοµο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε 

όχι) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των υποστιβάδων p. 
 
12.  Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτοµο (συµπληρωµένων, ηµισυµπλη-

ρωµένων ή κενών) είναι αριθµητικά µεγαλύτερο από το πλήθος των p 
τροχιακών. 

 
13.  ∆εν είναι ποτέ δυνατό το µοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόµου του υδρογόνου 

να βρεθεί στην υποστιβάδα 2s ή 2p. 
 
14.  Στη θεµελιώδη κατάσταση το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου είναι 

δυνατό να βρεθεί έξω από το χώρο ο οποίος ορίζεται ως 1s ατοµικό τροχιακό. 
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15.  Οι υποστιβάδες 3p και 4s είναι ενεργειακά ισοδύναµες. 
 
16.  Η ηλεκτρονιακή δοµή για το άτοµο του Βηρυλλίου (Ζ = 4) στη θεµελιώδη 

του κατάσταση, σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund, είναι: 1s2 2s2 

  ( )↑↑   ( )  ↑↑

 
17.  Η δεύτερη περίοδος του Περιοδικού Πίνακα περιλαµβάνει οκτώ στοιχεία. 
 
18.  Ένα χηµικό στοιχείο ανήκει στον τοµέα s του Π.Π. όταν είναι συµπληρω-

µένες όλες οι s υποστιβάδες του. 
 
19.  Όλα τα στοιχεία του d τοµέα του Π.Π. έχουν ατοµικούς αριθµούς 

µεγαλύτερους του 20. 
 
20.  Τα στοιχεία του τοµέα p του Π.Π. κατανέµονται σε 6 οµάδες. 
 
21.  Όλα τα ευγενή αέρια έχουν δοµή εξωτερικής στιβάδας s2 p6. 
 
22.  Αν το άτοµο ενός στοιχείου Σ διαθέτει στη στιβάδα σθένους ένα µόνο 

ηλεκτρονιακό ζεύγος, τότε το στοιχείο Σ ανήκει στον s τοµέα του Π.Π. 
 
23.  Το στοιχείο Σ µε ηλεκτρονιακή δοµή [Νe] 3s2 3p5 έχει ατοµικό αριθµό 17. 

 
24.  Ο σίδηρος (Ζ = 26) ανήκει στον τοµέα d του Π.Π. 
 
25.  Το λανθάνιο (Ζ = 57) ανήκει στις λανθανίδες. 
 
26.  Στον ηλεκτρονιακό τύπο του οξυχλωριούχου φωσφόρου (POCl3) το κεντρικό 

άτοµο είναι το άτοµο του οξυγόνου. 
27.  Ένας χηµικός δεσµός χαρακτηρίζεται ως π, όταν πραγµατοποιείται µε 

επικάλυψη p ατοµικών τροχιακών. 
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28.  Το άτοµο του υδρογόνου µπορεί να σχηµατίσει είτε σ είτε π οµοιοπολικούς 

δεσµούς. 
 

29.  Ο δεσµός σ είναι ισχυρότερος από το δεσµό π. 
 

30.  ∆ύο άτοµα άνθρακα που συνδέονται µε διπλό δεσµό περιστρέφονται ανε-
ξάρτητα το ένα από το άλλο γύρω από τον άξονα του δεσµού. 

 
31.  Οι δεσµοί σ στα µόρια του HF και του HCl έχουν την ίδια ισχύ. 

 
 
1.5  Ερωτήσεις συµπλήρωσης 
 
1.  Σύµφωνα µε τη θεωρία του Bohr το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου 

διαγράφει ....................... τροχιές µε ..................... τον πυρήνα καθορισµένης 
..................... και ............................... ενέργειας. 

 
2.  Κατά τον Planck το κάθε κβάντο ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 

µεταφέρει ενέργεια που δίνεται από τη σχέση ................................................, 
όπου h η ............................................................... η οποία µετράται σε 
................... και ........................................................... . 

 
3.  Η ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου παίρνει την ελάχιστη 

τιµή της όταν ο ..................... κβαντικός αριθµός έχει την τιµή ..................... . 
Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται ........................................... , ενώ κάθε άλλη 
ενεργειακή κατάσταση ονοµάζεται .......................................... . 
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4.  Σύµφωνα µε τη θεωρία de Broglie κάθε ......................................................... 
συµπεριφέρεται και ως κύµα µε µήκος λ = .................... . 

 
5.  Ο ταυτόχρονος προσδιορισµός ........................... και .................... ενός ηλεκ-

τρονίου είναι αδύνατος, σύµφωνα µε την ...................................................... 
που διατυπώθηκε από τον ................................... . 

 
6.  Για την τιµή n = 2 του κύριου κβαντικού αριθµού ο αζιµουθιακός κβαντικός 

αριθµός µπορεί να πάρει συνολικά τις τιµές ....................... , ενώ οι δυνατές 
τιµές του µαγνητικού κβαντικού αριθµού για n = 3 είναι ............................. . 

 
7.  Το µέγεθος, το σχήµα και ........................................... ενός ατοµικού 

τροχιακού καθορίζονται από τρεις παραµέτρους που ονοµάζονται αντίστοιχα 
......................................................... , .......................................................... και 
..................................................................... . 

 
8.  Οι συνδυασµοί τιµών των δύο πρώτων κβαντικών αριθµών n = 3, l = 1 και  

n = 4 , l = 3 χαρακτηρίζουν αντίστοιχα τα ατοµικά τροχιακά ..................... 
και ................... . 

 
9.  Ο τέταρτος κβαντικός αριθµός ονοµάζεται και .......................................... , 

παίρνει τις τιµές ...................................... και εκφράζει ................................ 
................................................................ . 

 
10.  Μία υποστιβάδα p αποτελείται από .................. ατοµικά τροχιακά τα οποία 

έχουν .................. διαφορετικούς προσανατολισµούς, που καθορίζονται από 
τις τιµές του ...................................... κβαντικού αριθµού. 

 
11.  Η ηλεκτρονιακή κατανοµή κατά υποστιβάδες στο άτοµο του Li (Z = 3) είναι 

............................... . Η κατανοµή αυτή συµφωνεί µε την αρχή .................... 

................................ , καθώς και µε την ..................................................... . 
12.  Η τιµή του κύριου κβαντικού αριθµού καθορίζει την ....................... δύναµη 

µεταξύ .......................................................... , ενώ η τιµή του δευτερεύοντος 
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κβαντικού αριθµού καθορίζει την .............................................. δύναµη που 
ασκείται στα ηλεκτρόνια από ....................................................... . 

 

13.  Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων για τις υποστιβάδες 1s, 2p, 3d και 4f είναι 
αντίστοιχα ............ , .............. , ............... και ................ . 

 

14.  Το κάθε ατοµικό τροχιακό µπορεί να περιέχει από ........... µέχρι .......... 
ηλεκτρόνια. 

 

15.  Οι στιβάδες K, L, M και Ν: 
 α) αποτελούνται αντίστοιχα από .............. , ................ , ............... και 

............... υποστιβάδες 
 β) αποτελούνται αντίστοιχα από ............... , ................. , ............... και 

.................. ατοµικά τροχιακά. 
 γ) µπορεί να περιέχουν αντίστοιχα µέχρι .............. , .............. , ..............  και 

.................. ηλεκτρόνια. 
 

16.  Κριτήριο για τη σύγκριση των ενεργειών δύο υποστιβάδων είναι η τιµή του 
αθροίσµατος .................... των ......................................... κβαντικών αριθµών. 
Αν για δύο υποστιβάδες, όπως π.χ. για την ................. και την ...................., 
το άθροισµα αυτό έχει την ίδια τιµή, τότε από τη µικρότερη ενέργεια 
χαρακτηρίζεται η υποστιβάδα εκείνη µε τη ............................... τιµή του 
..................................................... . 

 

17.  Η ηλεκτρονιακή κατανοµή 1s22s22px
22py

2 για το άτοµο του οξυγόνου 
βρίσκεται σε αντίθεση µε ............................................................. . Η ορθή 
ηλεκτρονιακή κατανοµή του οξυγόνου είναι η ................................. . 

 
18.  Η ηλεκτρονιακή κατανοµή κατά ατοµικά τροχιακά στο άτοµο του αζώτου  

(Ζ = 7) σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund είναι η ........................................ 
και όχι η .................................................. . 

19.  Η τρίτη περίοδος του Περιοδικού Πίνακα περιλαµβάνει συνολικά ............. 
στοιχεία των οποίων η ηλεκτρονιακή δοµή της στιβάδας σθένους είναι 3sx, 
είτε 3sx3py µε χ ....... , y ........ . . 
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20.  Η 18η οµάδα του Περιοδικού Πίνακα περιλαµβάνει συνολικά ............... 
στοιχεία τα οποία ονοµάζονται ................................................ εκ των οποίων 
το ένα ανήκει στον τοµέα ................. και τα υπόλοιπα στον τοµέα .............. Η 
ηλεκτρονιακή δοµή της εξωτερικής τους στιβάδας είναι .................. εκτός 
από το ............... για το οποίο είναι ................. . 

 

21.  Το πρώτο στοιχείο του d τοµέα του Π.Π. έχει ατοµικό αριθµό .......... και 
ανήκει στην ............. οµάδα και στην ............... περίοδο. 

 

22.  Οι τοµείς s και ............. αποτελούν τις ..................... οµάδες, ενώ οι τοµείς 
............................. αποτελούν τις .................................. οµάδες του Π.Π. 

 

23.  Ο τοµέας f του Π.Π. περιλαµβάνει .............. σειρές στοιχείων οι οποίες 
ανήκουν στην .................. και στην ..................... περίοδο του Π.Π. 

 

24.  Συµπληρώστε τα διάστικτα στον παρακάτω πίνακα: 
 

Σύµβολο και ατοµικός 
αριθµός στοιχείου 

Κατανοµή ηλεκτρονίων 
στιβάδας σθένους 

Περίοδος του 
Π.Π. 

Οµάδα του 
Π.Π. 

Τοµέας του 
Π.Π. 

Ca  ,  (Z = 20) .............. ............ ......... .......... 
Si  ,  (Z = ........ ) 3s2 3p2 ............ ......... .......... 
As  ,  (Z = ....... ) .................. 4η  15η  .......... 
..... , (Z = ........ ) .....s1 1η  ......... ......... 
Sc  ,  ( Z = ....... ) 4s2 ............. 3η  d 

 

25.  Ο τοµέας f του Π.Π. περιλαµβάνει συνολικά ............ στοιχεία, τα οποία είναι 
τοποθετηµένα σε ............. περιόδους. Τα στοιχεία του τοµέα f της .............. 
περιόδου ανήκουν στις ........................................ , ενώ αυτά που ανήκουν 
στην ..................... περίοδο υπάγονται στις ........................................ . 

26.  Η δεύτερη περίοδος του Π.Π. περιλαµβάνει τα στοιχεία µε ατοµικούς 
αριθµούς από ........... έως ................... , τα οποία ανήκουν στους τοµείς ......... 
και ......... . 
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27.  Κατά την αναζήτηση κατά Lewis των ηλεκτρονικών τύπων των ενώσεων 
CH4O, CHCl3, H2SO4, H3PO4 και HClO2 θεωρούµε ως κεντρικό άτοµο 
αντίστοιχα το άτοµο του .......... , του ............. , του .............. , του .............. , 
και του .................. . 

 
28.  Στο µόριο του SO3 το ένα από τα τρία άτοµα οξυγόνου έχει ............. κοινά 

ζεύγη ηλεκτρονίων µε το άτοµο του ........................... και ....................... µη 
δεσµικά (ασύζευκτα), ενώ το καθένα από τα υπόλοιπα δύο άτοµα οξυγόνου 
έχει ............. µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων. 

 
29.  Τα ηλεκτρόνια ενός οµοιοπολικού δεσµού έχουν ................................... spin 

µε αποτέλεσµα να µη δηµιουργούν ................................................... . 
 

30.  Κατά την επικάλυψη δύο ........................................ ατοµικών τροχιακών 
δηµιουργείται ένα ................................... τροχιακό. 

 
31.  Το µοριακό τροχιακό στο µόριο του HF (ατοµικός αριθµός F = 9) δηµιουρ-

γείται µε επικάλυψη του 1s ατοµικού τροχιακού του Η µε ένα .......... ατοµικό 
τροχιακό του F και χαρακτηρίζεται ως .................... δεσµός, διότι οι άξονες 
συµµετρίας των ατοµικών τροχιακών που επικαλύπτονται ........................... . 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.6  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  Όταν το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη 

κατάσταση έχει ενέργεια κατά Bohr ίση µε -2,18⋅10-18 J. Γράψτε τις τιµές 
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που θα έχει η ενέργεια αυτού του ηλεκτρονίου κατά τη διέγερσή του στις 
στιβάδες L και Μ, καθώς και όταν αυτό έχει αποσπαστεί από το άτοµο. 

 
2.  ∆ιατυπώστε την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg. 
 
3.  Ποιες υποστιβάδες και πόσα ατοµικά τροχιακά αντιστοιχούν στην τιµή n = 2 

του κυρίου κβαντικού αριθµού; 
 
4.  Πόσα το πολύ ηλεκτρόνια ενός ατόµου χαρακτηρίζονται από τις τιµές n = 3 

και l = 1 των δύο πρώτων κβαντικών αριθµών. 
 
5.  Ποια ατοµικά τροχιακά (συµπληρωµένα ή ηµισυµπληρωµένα) στο άτοµο του 

οξυγόνου (Ζ = 8) έχουν: α) το ίδιο σχήµα και διαφορετικό µέγεθος β) το ίδιο 
σχήµα και το ίδιο µέγεθος. 

 
6.  ∆ιατυπώστε τον κανόνα από τον οποίο προκύπτει ότι το άθροισµα των 

κβαντικών αριθµών του spin για όλα τα ηλεκτρόνια στο άτοµο του άνθρακα  
(Ζ = 6) είναι ίσο µε 1. 

 
7.  Να αναφέρετε ένα ατοµικό τροχιακό στο οποίο µπορεί να βρεθεί το ηλεκτρό-

νιο του ατόµου του υδρογόνου όταν βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση. Να 
συγκρίνετε τις ενέργειες του ηλεκτρονίου αυτού στη θεµελιώδη και στη 
διεγερµένη κατάσταση. 

 
8.  Να αναφέρετε δύο διαφορές µεταξύ του 2s και των 2p ατοµικών τροχιακών. 
 

9.  Κάντε την κατανοµή των ηλεκτρονίων κατά υποστιβάδες στο άτοµο του Br 
(Z = 35) και βρείτε τον αριθµό των ηλεκτρονίων σθένους στο άτοµο αυτού 
του στοιχείου. 

 
10.  Κάντε την κατανοµή των ηλεκτρονίων κατά ατοµικά τροχιακά στο άτοµο 

του Cr (Z = 24) και βρείτε πόσα µονήρη ηλεκτρόνια περιέχονται στο άτοµο 
αυτού του στοιχείου. 
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11.  Υπολογίστε τον αριθµό των συµπληρωµένων και των ηµισυµπληρωµένων 

ατοµικών τροχιακών που περιέχονται στο άτοµο του As (Z = 33) στη 
θεµελιώδη του κατάσταση. 

 
12.  Γράψτε τη δοµή των ηλεκτρονίων της στιβάδας σθένους για το δεύτερο και 

για το τέταρτο ευγενές αέριο. 
 
13.  Γράψτε το σύνολο των υποστιβάδων στις οποίες περιέχονται ηλεκτρόνια 

(θεµελιώδης κατάσταση) για ένα στοιχείο που ανήκει στην 4η περίοδο και 
στον p τοµέα του Περιοδικού Πίνακα. 

 
14.  Με ποιο κριτήριο ένα στοιχείο κατατάσσεται στον τοµέα s του Π.Π.; 
 
15.  Ποια οµοιότητα εµφανίζουν ως προς τη δοµή τους τα στοιχεία που ανήκουν 

στην 17η οµάδα του Π.Π.; 
 
16.  Πόσα στοιχεία συµπεριλαµβάνονται στη σειρά του λανθανίου και σε ποιο  

τοµέα του Π.Π. ανήκουν του Π.Π.; 
 
17.  Ποιες οµάδες αποτελούν τον τοµέα d του Π.Π.; Γράψτε την ηλεκτρονιακή 

δοµή ενός στοιχείου Σ που ανήκει στον τοµέα d και βρείτε την οµάδα του 
Π.Π. στην οποία ανήκει αυτό το στοιχείο. 

 
18.  Ποιες από τις 18 οµάδες του Π.Π. χαρακτηρίζονται ως κύριες και σε ποιους 

τοµείς ανήκουν οι οµάδες αυτές; 
 
19.  Γράψτε τον ατοµικό αριθµό ενός στοιχείου που ανήκει σε µία από τις δευτε-

ρεύουσες οµάδες του Π.Π. και βρείτε στη συνέχεια τον τοµέα του Π.Π. στον 
οποίο ανήκει αυτό το στοιχείο. 

 
20.  Πόσα στοιχεία περιλαµβάνει η 6η περίοδος του Π.Π. και πώς κατανέµονται 

αυτά στους τέσσερις τοµείς; 

 37



 
21.  Τι κοινό εµφανίζει η ηλεκτρονιακή δοµή των στοιχείων, σύµφωνα µε τη 

θεωρία του Lewis, όταν αυτά σχηµατίσουν χηµικές ενώσεις; Ποια είναι η 
αιτία απόκτησης της κοινής αυτής ηλεκτρονιακής δοµής για τα στοιχεία και 
µε ποιους τρόπους επιτυγχάνεται; 

 
22.  Πόσα δεσµικά και πόσα µη δεσµικά ζεύγη ηλεκτρονίων περιέχονται στο 

µόριο του ΗCl; Το υδρογόνο έχει ατοµικό αριθµό 1 και το χλώριο 17. 
 
23.  Γράψτε τους ηλεκτρονικούς τύπους κατά Lewis του HClO και του HClO3. 

Το υδρογόνο έχει ατοµικό αριθµό 1, το χλώριο 17 και το οξυγόνο 8. 
 
24.  Εξηγήστε γιατί οι ηλεκτρονικοί τύποι Β(-F )3 και P(-Cl )5 δεν συµφωνούν µε 

τη θεωρία του Lewis. 
 
25.  Τι ονοµάζουµε επικάλυψη ατοµικών τροχιακών και τι δηµιουργείται από την 

επικάλυψη αυτή; 
 

26.  Σχεδιάστε τα ατοµικά τροχιακά του Η (Ζ = 1) και του F (Ζ = 9) που 
συµµετέχουν στο χηµικό δεσµό του µορίου του HF και δείξτε σχηµατικά πώς 
προκύπτει το µοριακό τροχιακό του HF µε επικάλυψη των δύο αυτών 
ατοµικών τροχιακών. Πώς χαρακτηρίζεται ο χηµικός δεσµός του HF εξ 
αιτίας του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η επικάλυψη των δύο ατοµικών 
τροχιακών; 

27.  Σε ποια από τα µόρια H2, H2O, O2, CH2=CH2 και CH4 υπάρχουν µόνο σ δεσµοί 
και σε ποια υπάρχουν σ και π δεσµοί; Ατοµικοί αριθµοί: H: 1, C: 6, O: 16. 

 
28.  Με ποια προϋπόθεση δηµιουργείται σε ένα µόριο π χηµικός δεσµός; 
 
29.  Για ποιο λόγο το άτοµο του Η δε σχηµατίζει π χηµικό δεσµό; 
 
30.  Να αναφέρετε το πλήθος των σ και των π δεσµών που υπάρχουν στο µόριο 

του CH≡C-CH3. Μεταξύ ποιών ατόµων σχηµατίζονται π δεσµοί; 
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1.7  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Με βάση ποιες σύγχρονες επιστηµονικές αντιλήψεις αιτιολογείται ο όρος 

«κυµατοσωµατιδιακός δυισµός»; Τι εννοούµε λέγοντας ότι το φωτόνιο και το 
ηλεκτρόνιο έχουν διπλή υπόσταση; 

 
2.  Εξετάστε πόσα ηλεκτρόνια στο άτοµο του βορίου (Ζ = 5) χαρακτηρίζονται 

από την τιµή ms = +1/2 του κβαντικού αριθµού του spin; Ποιες είναι οι τιµές 
των δύο πρώτων κβαντικών αριθµών για το καθένα απ’ αυτά τα ηλεκτρόνια; 

 
3.  Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο για τον καθορισµό ενός s ατοµικού τροχια-

κού απαιτείται η γνώση δύο κβαντικών αριθµών, ενώ για τον καθορισµό 
κάθε άλλου ατοµικού τροχιακού πρέπει να γνωρίζουµε την τιµή και ενός 
ακόµη κβαντικού αριθµού. ∆ώστε ένα σχετικό παράδειγµα. 

 
4.  Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης ενέργειας τις υποστιβάδες 4s, 4p και 

3d και να αιτιολογήσετε πλήρως την διάταξη που κάνατε. 
 
 
 
5.  ∆ιατυπώστε την απαγορευτική αρχή του Pauli και εφαρµόστε την αρχή αυτή 

προκειµένου να υπολογίσετε: 
 α) το µέγιστο αριθµό ηλεκτρονίων που µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα 

ατοµικό τροχιακό 
 β) το µέγιστο αριθµό ηλεκτρονίων που µπορούν να τοποθετηθούν στη 

στιβάδα L ενός ατόµου. 
 
6.  Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός µονήρων ηλεκτρονίων που µπορεί να 

υπάρχουν στην υποστιβάδα 2p ενός ατόµου; ∆ιατυπώστε τον κανόνα µε 
βάση τον οποίο προσδιορίζεται ο αριθµός αυτός και δείξτε ότι υπάρχει ένα 
µόνο στοιχείο τα άτοµα του οποίου είναι δυνατό να έχουν το µέγιστο αριθµό 
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µονήρων ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 2p, υπολογίζοντας τον ατοµικό 
αριθµό αυτού του στοιχείου. 

 
7.  Ένα στοιχείο Σ έχει στη θεµελιώδη του κατάσταση την ακόλουθη ηλεκτρο-

νιακή δοµή: 1s22s22p63s23p5. 
 α) Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Σ; 
 β) Σε πόσα τροχιακά κατανέµονται τα ηλεκτρόνια του στοιχείου Σ; 
 γ) Να κατανείµετε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του σε τροχιακά, 

χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο συµβολισµό. 
 
8.  Να αναφέρετε τι κοινό εµφανίζουν ως προς την ηλεκτρονιακή τους δοµή: 
 α) τα στοιχεία του τοµέα d του Π.Π. 
 β) τα στοιχεία της 13ης οµάδας του Π.Π. 
 γ) τα στοιχεία της 4ης περιόδου του Π.Π. 
 
9.  Μελετήστε τον Π.Π. και εξετάστε σε πόσες περιόδους και σε πόσες οµάδες 

κατανέµονται τα στοιχεία των τοµέων s και p. Εξηγήστε τους λόγους αυτών 
των κατανοµών. 
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10.  Πόσα ηλεκτρόνια έχουν στη στιβάδα σθένους τα στοιχεία της 2ης , της 13ης 
και της 18ης οµάδας του Π.Π. και πώς κατανέµονται αυτά τα ηλεκτρόνια σε 
υποστιβάδες; Βρείτε τους ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων που ανήκουν 
στις τρεις παραπάνω οµάδες και στην 3η περίοδο του Π.Π. 

 
11.  Ισχυρίστηκε κάποιος ότι τα χηµικά στοιχεία που βρίσκονται σε κάποιο 

πλανήτη είναι διαφορετικά από αυτά που βρίσκονται στη Γη. Ποια είναι η 
δική σας γνώµη; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 
12.  Γράψτε τον ηλεκτρονικό τύπο κατά Lewis του ανθρακικού οξέος (H2CO3) 

και εξηγήστε τα στάδια που ακολουθήσατε για την εύρεσή του.  
 ∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων: C: 6, H: 1, O: 8. 
 
13.  Πώς προκύπτει το κοινό ηλεκτρονιακό ζεύγος στο µόριο του HCl και που 

οφείλεται η σταθερότητα αυτού; Πώς ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο 
κινείται το κοινό αυτό ηλεκτρονιακό ζεύγος και πώς προκύπτει; 

 ∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων: Cl: 17, H: 1. 
 
14.  Κατά τι διαφέρουν οι σ δεσµοί από τους π δεσµούς; Αποδώστε σχηµατικά 

ένα µόριο στο οποίο να υπάρχει ένας σ δεσµός, καθώς και ένα άλλο µόριο 
στο οποίο να υπάρχει ένας π δεσµός. Στις απεικονίσεις σας αυτές να 
διακρίνονται οι επικαλύψεις των αντίστοιχων ατοµικών τροχιακών. 

 
15.  Τι είδους δεσµοί δηµιουργούνται κατά την επικάλυψη δύο s ατοµικών 

τροχιακών, ενός s και ενός p, καθώς και δύο p ατοµικών τροχιακών; Σε ποιες 
περιοχές του χώρου η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους στο 
δηµιουργούµενο µοριακό τροχιακό είναι µεγαλύτερη; 

 
16.  Σχεδιάστε τα µοριακά τροχιακά στα µόρια του αιθενίου και του αιθινίου και 

αναγνωρίστε όλους τους σ και π δεσµούς που υπάρχουν στα µόρια των δύο 
αυτών ενώσεων. 
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1.8  Ασκήσεις προβλήµατα 
 
1.  Υπολογίστε την ενέργεια ενός φωτονίου της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

συχνότητας 1,2⋅108 kHz, καθώς και την ενέργεια ενός φωτονίου της 
υπεριώδους ακτινοβολίας µήκους κύµατος 4⋅10-2µm. 

 ∆ίνονται η ταχύτητα του φωτός c = 3⋅108 m/s και η σταθερά του Planck  

h = 6,6⋅10-34 J⋅s. 

 
2.  Αποδεχόµενοι τη θεωρία του Bohr καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα στο άτοµο του 
υδρογόνου είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιµής του κύριου κβαντικού 
αριθµού και ακόµη ότι η τιµή αυτής στη θεµελιώδη κατάσταση είναι  

v = 2,18⋅106 m⋅s-1, υπολογίστε: 

 α) την ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτρονίου όταν αυτό βρεθεί στη στιβάδα L 
 β) τα µήκη κύµατος κατά de Broglie ως προς τα οποία συµπεριφέρεται το 

κινούµενο ηλεκτρόνιο στις στιβάδες Κ και L. 

 ∆ίνονται: h = 6,626⋅10-34J⋅s, me = 9,1⋅10-31Kg. 

 
3.  Υπολογίστε τους ατοµικούς αριθµούς όλων των στοιχείων των οποίων τα 

άτοµα στη θεµελιώδη κατάσταση: 
 α) έχουν συµπληρωµένα µόνο τρία p ατοµικά τροχιακά. 
 β) διαθέτουν µόνο ένα µονήρες ηλεκτρόνιο στη δεύτερη ηλεκτρονική τους 

στιβάδα.. 
 
4.  i) Υπολογίστε τους ατοµικούς αριθµούς όλων των στοιχείων, των οποίων τα 

 άτοµα όταν βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση διαθέτουν ένα µόνο 
 µονήρες ηλεκτρόνιο στην ηλεκτρονιακή στιβάδα Μ (n = 3). 

 ii) Από το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, βρείτε τους ατοµικούς αριθµούς 
εκείνων των στοιχείων  τα οποία: 

 α) έχουν συµπληρωµένα τρία p ατοµικά τροχιακά 
 β) έχουν συµπληρωµένα τα 3p ατοµικά τους τροχιακά. 
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5. Υπολογίστε τον ελάχιστο ατοµικό αριθµό του καθενός από τα στοιχεία Σ1, Σ2 
και Σ3 για τα οποία δίνεται ότι: 

 α) το Σ1 έχει ηµισυµπληρωµένη µία υποστιβάδα p 
 β) το Σ2 έχει δύο µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Ν 
 γ) το Σ3 έχει ένα µόνο ηλεκτρόνιο σε υποστιβάδα f. 
 
6.  Η στιβάδα σθένους των ατόµων ενός στοιχείου Σ είναι ηµισυµπληρωµένη, 

ενώ το άθροισµα των τιµών του κβαντικού αριθµού του spin για το σύνολο 
των ηλεκτρονίων στο άτοµο αυτού του στοιχείου είναι ίσο µε 1. 

 α) Υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό του στοιχείου Σ. 
 β) Γράψτε την ηλεκτρονιακή δοµή του ευγενούς αερίου που έχει τον ίδιο 

αριθµό ηλεκτρονιακών στιβάδων µε το στοιχείο Σ. 
 
7.  Ένα στοιχείο Σ έχει συµπληρωµένες δύο ηλεκτρονιακές στιβάδες και 

διαθέτει στη θεµελιώδη του κατάσταση πέντε µονήρη ηλεκτρόνια  
 i) Υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό Ζ αυτού του στοιχείου. 
 ii) Βρείτε το πλήθος των ηλεκτρονίων αυτού του στοιχείου για τα οποία  

ισχύει:  α) l = 1, β) ml = -1,  γ) l = 1 και ml = -1. 
 
8.  Βρείτε το µέγιστο αριθµό ηλεκτρονίων σε ένα άτοµο για τα οποία ισχύουν: 

 α) n = 3 και l = 2 
 β) n = 2 και ml = 1 
 γ) n = 4, l = 3 και ms = +1/2 
 δ) l = 1 και ms = +1/2. 
 

9.  Για το στοιχείο µαγγάνιο (Ζ = 25) υπολογίστε των αριθµό ηλεκτρονίων του 
ατόµου του για τους κβαντικούς αριθµούς των οποίων ισχύουν: 

 α) l = 0, β) ml = -1, γ) n = 3   και   δ) ms = +1/2. 
 
 
 
10. Οι τρεις πρώτοι κβαντικοί αριθµοί ενός ηλεκτρονίου στο άτοµο κάποιου 

στοιχείου Σ που βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση διαπιστώθηκε ότι έχουν 
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θετικές τιµές και ότι αν διαταχθούν κατάλληλα αποτελούν αριθµητική πρόοδο 
µε λόγο 2 (διαφέρει ο καθένας από τον προηγούµενό του κατά δύο µονάδες). 

 α) Βρείτε τις τιµές των τριών κβαντικών αριθµών αυτού του ηλεκτρονίου. 
 β) Εξετάστε αν είναι δυνατό να υπάρχει στο ίδιο άτοµο και δεύτερο 

ηλεκτρόνιο µε αυτές τις τιµές των τριών πρώτων κβαντικών αριθµών. 
 

11.  Το άθροισµα των κβαντικών αριθµών του spin για το σύνολο των 
ηλεκτρονίων στο άτοµο ενός στοιχείου Σ είναι ίσο µε 7/2. 

 α) Βρείτε το συνολικό αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων στο άτοµο του Σ. 
 β) ∆εδοµένου ότι το στοιχείο Σ δεν είναι υπερουράνιο (Ζ ≤ 92), βρείτε τον 

ατοµικό του αριθµό. 
 

12.  Βρείτε τους ατοµικούς αριθµούς: 
 α) των στοιχείων Σ1 και Σ2 τα άτοµα των οποίων διαθέτουν στη θεµελιώδη 

τους κατάσταση τρία µονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ 
 β) του στοιχείου Σ3 τα άτοµα του οποίου διαθέτουν στη θεµελιώδη τους κατά-

σταση δύο ηλεκτρονιακά ζεύγη στην υποστιβάδα 4p. 
 

13.  Για τρία στοιχεία Α, Β και Γ δίνονται τα εξής: 
 • στα  άτοµα του στοιχείου Α στη θεµελιώδη τους κατάσταση, δεν υπάρχουν 

δύο ή περισσότερα ηλεκτρόνια µε διαφορετική ενέργεια 
 • τα άτοµα του στοιχείου Β στη θεµελιώδη τους κατάσταση έχουν 2 ζεύγη 

ηλεκτρονίων στη στιβάδα L 
 • τα άτοµα του στοιχείου Γ στη θεµελιώδη τους κατάσταση έχουν συνολικά 

από 17 ηλεκτρόνια σε ατοµικά τροχιακά p 
 • τα άτοµα των στοιχείων Α και Γ σχηµατίζουν τη χηµική ένωση µε 

µοριακό τύπο ΑΓ. 
 α) Να υπολογίσετε τους ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων Α, Β και Γ. 
 β) Να γράψετε τον ηλεκτρονικό τύπο κατά Lewis της χηµικής ένωσης µε 

µοριακό τύπο ΑΓΒ3. 
 γ) Να υπολογίσετε τους ατοµικούς αριθµούς τριών ακόµη στοιχείων, τα 

άτοµα των οποίων στη θεµελιώδη τους κατάσταση έχουν στην εξωτερική 
τους στιβάδα τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε αυτόν που έχουν τα άτοµα 
του στοιχείου Γ. 

14. Υπολογίστε τους ατοµικούς αριθµούς Ζ1, Ζ2, Ζ3, και Ζ4 των ελαφρύτερων 
στοιχείων (µε τους µικρότερους ατοµικούς αριθµούς) τα οποία ανήκουν 
αντίστοιχα στους τοµείς s, p, d, και f του Π.Π. 
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15.  ∆ύο στοιχεία Σ1 και Σ2 των οποίων οι ατοµικοί αριθµοί Ζ1 και Ζ2 (Ζ2 > Ζ1) 

διαφέρουν κατά 1 βρίσκονται σε διαφορετικές περιόδους του Π.Π. 
 α) Βρείτε τις οµάδες του Π.Π. στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία Σ1 και Σ2. 
 β) Αν το στοιχείο Σ3 µε ατοµικό αριθµό Ζ3 = Ζ2 + 16 ανήκει στην ίδια οµάδα 

του Π.Π. µε το Σ2, βρείτε τους ατοµικούς αριθµούς Ζ1, Ζ2 και Ζ3 των 
στοιχείων Σ1, Σ2 και Σ3. 

 
16.  Τα στοιχεία Α, Β, Γ και ∆ έχουν διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς, ανήκουν 

ανά δύο στον ίδιο τοµέα του Π.Π. και το σύνολο των ηλεκτρονίων του 
καθενός από αυτά κατανέµονται σε τρεις στιβάδες. 

 α) Εξετάστε σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του Π.Π. ανήκει καθένα από 
τα στοιχεία Α, Β, Γ και ∆. 

 β) Υπολογίστε τους ατοµικούς αριθµούς όλων των στοιχείων που ανήκουν 
στην ίδια οµάδα του Π.Π. µε το στοιχείο ∆. 

 
17.  Τα άτοµα των στοιχείων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5 έχουν στη θεµελιώδη 

κατάσταση αντίστοιχα 13, 5, 2, 6 και 14 ηλεκτρόνια των οποίων η τιµή του 
κύριου κβαντικού αριθµού n είναι 3. 

 α) Υπολογίστε τους ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 και Σ5. 
 β) Βρείτε την περίοδο και την οµάδα του Π.Π. στην οποία ανήκει καθένα 

από τα στοιχεία αυτά. 
 γ) Ταξινοµήστε τα στοιχεία αυτά σε µέταλλα, αµέταλλα. Εξετάστε ποια απ’ 

αυτά ανήκουν στα στοιχεία µετάπτωσης; 
 
18.  Υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό του ελαφρύτερου από τα στοιχεία εκείνα, τα 

οποία έχουν το µέγιστο δυνατό αριθµό ηλεκτρονίων στη στιβάδα Ν. Βρείτε 
στη συνέχεια την περίοδο και τον τοµέα του Π.Π. που ανήκει αυτό το 
στοιχείο. 

1.9  Κριτήρια αξιολόγησης 
 

1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
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Αντικείµενο εξέτασης:  Κβαντικοί αριθµοί και ατοµικά τροχιακά 

Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 
Ερωτήσεις: 
 

1.  Αν ένα ηλεκτρόνιο ανήκει σε d τροχιακό της στιβάδας Μ, συµπεραίνεται  
γι’ αυτό ότι: 

 α. n = 3, l = 3 γ. n = 3, l = 2 
 β. n = 2, l = 2 δ. n = 3, l = 2, ml = 1. 

 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες: 3 

 
 
2.  Για τον καθορισµό του µεγέθους και του σχήµατος ενός ατοµικού τροχιακού 

πρέπει να γνωρίζουµε την τιµή: 
 α. του κύριου κβαντικού αριθµού 
 β. του δευτερεύοντος κβαντικού αριθµού 
 γ. του µαγνητικού κβαντικού αριθµού 
 δ. του κύριου και του δευτερεύοντος κβαντικού αριθµού 
 ε. του κύριου, του δευτερεύοντος και του µαγνητικού κβαντικού αριθµού. 
 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες: 3 
3.  Αντιστοιχήστε σε κάθε ηλεκτρονιακή στιβάδα της στήλης (I) τον αριθµό της 

στήλης (II) που εκφράζει το πλήθος των ατοµικών της τροχιακών. 
  (I) (II) 
 Α. K α. 18 
 Β. L β. 9 
 Γ. M γ. 8 
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 ∆. N δ. 4 
 ε. 2 
 ζ. 16 
 η. 1 
 
 Α - ...... Β - ....... Γ - ....... ∆ - ........ . 

Μονάδες: 8 
 
 
4.  Γράψτε όλες τις δυνατές τετράδες τιµών των τεσσάρων κβαντικών αριθµών 

για τα ηλεκτρόνια της στιβάδας L. Σε ποια υποστιβάδα αντιστοιχεί κάθε µία 
από αυτές τις τετράδες τιµών; 

Μονάδες: 4 + 2 = 6 
 ..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................  
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2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Ηλεκτρονιακή δόµηση των ατόµων 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 
 
Ερωτήσεις: 
 
1.  Συµπληρώστε τα διάστικτα στις παρακάτω προτάσεις. 
 Η ελκτική δύναµη µεταξύ ηλεκτρονίου - πυρήνα καθορίζεται από τον 

................................... κβαντικό αριθµό . Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή αυτού 
τόσο ......................................... είναι η έλξη του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα 
και συνεπώς τόσο ....................................... είναι η ενέργεια του ηλεκτρονίου. 

 Αντίθετα η απωστική δύναµη µεταξύ ........................................................... 
καθορίζεται από τον ........................................................................ η οποία 
........................................ όταν αυξάνεται η τιµή αυτού, µε αποτέλεσµα να 
.......................................... και η ενέργεια του ηλεκτρονίου. 

Μονάδες: 5 
 
 
 
 

 48



2.  Πώς κατανέµονται κατά υποστιβάδες τα ηλεκτρόνια στο άτοµο του As  
(Z = 33); 

 Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την κατανοµή, απαντήστε στα παρακάτω 
ερωτήµατα. 

 α) Πόσα ηλεκτρόνια περιέχονται στην εξωτερική στιβάδα των ατόµων του As; 
 β) Σε πόσα p ατοµικά τροχιακά του As περιέχονται ηλεκτρόνια; 
 γ) Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια περιέχονται στο άτοµο του As; 

Μονάδες: 3 + 2Χ3 = 9 
 ..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................  
 
3.  Να διατάξετε τις υποστιβάδες 6s, 3d και 4p κατά σειρά αυξανόµενης 

ενέργειας και να αιτιολογήσετε αυτή τη διάταξη. 
Μονάδες: 6 

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

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

 ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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3ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
 
Αντικείµενο εξέτασης:  Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων 
 
Χρονική διάρκεια:  15 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 
 
Ερωτήσεις: 
 
1.  Το στοιχείο µε ηλεκτρονιακή δοµή 1s2 ανήκει: 
 α. στην 1η περίοδο και στη 2η οµάδα του Π.Π. 
 β. στη 2η περίοδο και στην 1η οµάδα του Π.Π. 
 γ. στην 1η περίοδο και στην 16η οµάδα του Π.Π. 
 δ. στην 1η περίοδο και στη 18η οµάδα. του Π.Π. 
 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

Μονάδες: 3 
 
2.  Τα στοιχεία της 13ης οµάδας του Π.Π. έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα 

την ηλεκτρονιακή δοµή: 
 α. ns2 np1 γ. ns2 np1 nd10 
 β. ns2 np6 nd5 δ. nf13. 
 Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

Μονάδες: 3 
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3.  α) Πόσα στοιχεία περιέχει ο τοµέας s του Π.Π.; 
 β) Σε πόσες και ποιες οµάδες κατανέµονται τα στοιχεία των τοµέων p και d 

του Π.Π.; 
Μονάδες: 3 + 3 = 6 

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

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

 
4.  α) Εξετάστε σε ποια περίοδο και σε ποια οµάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο 

 Sr (Z = 38 ). 
 β) Γράψτε την ηλεκτρονιακή δοµή και υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό ενός 

άλλου στοιχείου που ανήκει στην ίδια οµάδα του Π.Π. µε το Sr. 
Μονάδες: 4 + 4 = 8 

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

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

 ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
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Παράδειγµα επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης 
 
 
Αντικείµενο εξέτασης:    Ατοµικό πρότυπο Bohr - κβαντικοί αριθµοί και ατο-

µικά τροχιακά - ηλεκτρονιακή δόµηση των ατόµων 
και Περιοδικός Πίνακας - ηλεκτρονιακοί τύποι κατά 
Lewis - µοριακά τροχιακά 

 
Χρονική διάρκεια:  45 λεπτά (κατά προσέγγιση) 
 
Στοιχεία µαθητή: 
 
Επώνυµο  ............................................ Όνοµα .............................................. 
Τάξη ........ Τµήµα ........ Μάθηµα .......................... Ηµεροµηνία ................... 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

1.  Να διατάξετε το σύνολο των υποστιβάδων των τριών πρώτων 
ηλεκτρονιακών στιβάδων κατά σειρά αυξανόµενης ενέργειας. 

Μονάδες: 3 
 

 ..........................................................................................................................  
 
 
2.  Συµπληρώστε τα διάστικτα στην παρακάτω πρόταση. 
 Το στοιχείο Ge (Z = 32) ανήκει στην ................. περίοδο, στην ................... 

οµάδα και στον τοµέα .......................... του Π.Π. 
Μονάδες: 2 
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3.  Συµπληρώστε στα κενά ορθογώνια του πίνακα το πλήθος των σ και των π 
δεσµών που υπάρχουν στο µόριο της αντίστοιχης χηµικής ένωσης. 

 
Συντακτικός τύπος Η-Ο-Ο-Η O=C=O CH≡CH CH3-CH=CH2 

αριθµός σ δεσµών ................ ............. ............ ................... 
αριθµός π δεσµών ................. ............. ........... ................... 

 
Μονάδες: 2 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

1.  Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες. 
 α) Η υποστιβάδα 3d έχει µικρότερη ενέργεια από την υποστιβάδα 4s. 
 β) Στο άτοµο του υδρογόνου (Ζ = 1) υπάρχει µόνο ένα ατοµικό τροχιακό. 

Μονάδες: 2+ 2 = 4 
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................

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

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

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

..........................................................................................................................  
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2.  Γράψτε τους ηλεκτρονιακούς τύπους των παρακάτω ενώσεων. 
 α) Υποχλωριώδες οξύ (HClO) 
 β) Θειικό οξύ (H2SO4) 
 ∆ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων: H: 1, Cl: 17, O: 8, S: 16. 

Μονάδες: 1,5 + 1,5 = 3 
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Υπολογίστε: 
α) τους ατοµικούς αριθµούς των έξι ευγενών αερίων 
β) τους ατοµικούς αριθµούς όλων των στοιχείων του s τοµέα του Π.Π. 

Μονάδες: 3+ 3 = 6 
 
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  


