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Ονομα: 

Ημ/νια: 

                  Ηλεκτρονιακή δομή και περιοδικός πίνακας 

Θέμα 1  

Α.1 Να διατάξετε τα παρακάτω ςτοιχεία κατά ςειρά αυξανόμενθσ ατομικισ ακτίνασ: 

i) 9F ,  11Na , 17Cl 

                                                                                                  (Μονάδες 2) 

A.2 Να ςυγκρίνετε το μζγεκοσ ςτα παρακάτω ςτοιχεία:  

i) 19K+  ,   16S-2  ,  17 Cl-  ,   18Ar                                                  (Μονάδες 3) 

ii)19 K,   19K+   , 17 Cl-               (Μονάδες 3) 

 

Α.3 Ποιεσ από τισ παρακάτω θλεκτρονιακζσ δομζσ παραβιάηουν τθν απαγορευτικι 

αρχι του Pauli? 

a)  1s2 2s2 2p6 3s3                                                      b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d11 4s2 

c) 1s2 2s2 2p5 3s2                                                       d)K(2)L(8)M(19)N(2) 

e) (        ) (      ) (      ) 

                                                                                                        (Μονάδες 3) 

Α.4 Ποιεσ από τισ παρακάτω θλεκτρονιακζσ δομζσ παραβιάηουν   τον κανόνα του 

Hund? 

a) (     ) (     ) (     )                                                      b)(       )(      )(      )(     )(    )     

b) (     )(     )(     )(   )                                                  d)(      )(      )(     ) 

             (Μονάδες 3) 

Α.5 Το ατομικό τροχιακό του ατόμου είναι: 

a) o χϊροσ ςτον οποίο βρίςκεται το e 

b) ο χϊροσ γφρω από τον πυρινα 
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c) μια ςυνάρτθςθ κζςθσ του e ςτο άτομο 

d) θ πικανότθτα εφρεςθσ ενόσ e ςε κάποιο ςθμείο 

        (Μονάδες 3)  

Α.6 Να χαρακτθρίςετε ωσ ςωςτζσ ι λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ και να τισ 

δικαιολογιςετε: 

Ζνα άτομο Η που βρίςκεται ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ και ςε αζρια φάςθ 

απορροφά ενζργεια ίςθ με 5[Ε1]/4 οπότε: 

a) Το άτομο διεγείρεται 

b) Το άτομο ιοντίηεται 

c) Το e του ατόμου ξεφεφγει από το θλεκτρικό πεδίο του πυρινα ζχοντασ 

κινθτικι ενζργεια ίςθ με [Ε1]/4 

d) Το άτομο ιοντίηεται και το e του μπορεί να προκαλζςει διζγερςθ ςε δεφτερο 

άτομο Η ςτθν n=2 

(Μονάδες 8) 

Θέμα 2  

Β.1i) Να γραφεί θ θλεκτρονιακι κατανομι ςε υποςτιβάδεσ και ςε ςτιβάδεσ για το 

άτομο 29Cu ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ. Να γραφοφν οι κβαντικοί αρικμοί των e τθσ 

εξωτερικισ ςτιβάδασ. 

        (Μονάδες 5)  

     

ii)Να υπολογίςετε πόςα από τα τροχιακά που χρθςιμοποιικθκαν ζχουν: 

α) l=1   και β) ml = 0 

        (Μονάδες 6) 

B.2  Ποιεσ οι διαφορζσ ανάμεςα ςε 2p  και  2s τροχιακά. 

        (Μονάδες 5) 

 

ii) Μποροφν να κεωρθκοφν τα τροχιακά αυτά εκφυλιςμζνα για το άτομο του Η και 

γιατί? 

         (Μονάδες 4) 
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B.3 Να γίνει θ κατανομι e για το ιόν  26Fe+2   και το ιόν   26Fe+3 . Να ςυγκρικεί θ 

ατομικι ακτίνα των δφο αυτϊν ιόντων. Να εξθγιςετε γιατί το διςκενζσ ιόν του 

ςιδιρου ζχει τθν τάςθ να μετατραπεί ςε τριςκενζσ ιόν.      

         (Μονάδες 5) 

 

Θέμα 3 

Γ.1  Ποιοι οι μζγιςτοι ατομικοί αρικμοί ς’ζνα άτομο, τα οποία να χαρακτθρίηονται 

από τουσ κβαντικοφσ αρικμοφσ: 

i. n=2   και     ms=+3/2 (άκροιςμα) 

ii. ςε κεμελιϊδθ κατάςταςθ ζχουν 13 e ςε p-τροχιακά 

(Μονάδες 10) 

Β) i) το e ςτο άτομο του Η, όταν το άτομο βρίςκεται ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ ζχει 

ενζργεια Ε=-2,18•10-18 j. Πόςθ είναι θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα που πρζπει να ζχει μια 

ακτινοβολία ϊςτε το e  να μπορζςει μεταβεί ςτθν πρϊτθ διεγερμζνθ κατάςταςθ? 

Δίνονται c=3•108 m/s  ,  h=6,63•10-34 j•s 

(Μονάδες 10) 

ii) το e του ατόμου του Η βρίςκεται ςτθ δεφτερθ διεγερμζνθ κατάςταςθ πόςα 

φωτόνια μποροφν να εκπζμψει κατά τθν αποδιζγερςθ του?  

        (Μονάδες 5) 

 

Θέμα 4  

Δ.1 i) Το ςτοιχείο Χ ζχει ατομικό αρικμό 17. Να γράψετε τθν θλεκτρονιακι 

δομι του ατόμου και να πείτε πόςα μονιρθ e διακζτει το άτομο αυτό. 

(Μονάδες 6) 

ii)Σε ποια ομάδα, τομζα και ςε ποια περίοδο του Π.Π. βρίςκεται το Χ? 

(Μονάδες 5) 

iii)Το ςτοιχείο Σ1 ανικει ςτθν ίδια ομάδα με το Χ και ζχει τθ μικρότερθ 

ατομικι ακτίνα από όλα τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ. Το ςτοιχείο Σ2 ανικει ςτθν 

ίδια περίοδο με το Χ και ζχει τθ μεγαλφτερθ ατομικι ακτίνα από όλα τα 
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ςτοιχεία τθσ περιόδου. Ποιοι είναι οι ατομικοί αρικμοί των ςτοιχείων Σ1 και 

Σ2. 

(Μονάδες 8) 

iv) Ποιοσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ του ςτοιχείου Φ αν δίνεται ότι το ιόν Φ2+ 

ζχει τον ίδιο αρικμό e με το ιόν Χ- ? Σε ποια ομάδα και ςε ποια περίοδο 

του Π.Π. ανικει το Φ?  

 (Μονάδες 6) 

 

 


