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Ονομα: 

Ημ/νια: 

Ηλεκτρονιακή δομή και περιοδικόσ πίνακασ-οξειδοαναγωγή 

Αςκ.1 

Α)Να επιλζξετε  τθν ςωςτι από  τισ παρακάτω προτάςεισ: 

i. Από τισ επόμενεσ τετράδεσ κβαντικϊν αρικμϊν ενόσ θλεκτρονίου ποια δεν είναι 

επιτρεπτι; 

a. (3,0,0,-1/2) 

b. (2,1,-1,+1/2) 

c. (4,2,3,+1/2) 

d. (5,2,0,+1/2) 

 

ii. Το πλικοσ των ατομικϊν τροχιακϊν ςτισ ςτιβάδεσ Μ και Ν είναι αντίςτοιχα: 

a. 18 και 32 

b. 5 και 9 

c. 9 και 16 

d. 8 και 18 

 

iii. Ποια από τα παρακάτω ςτοιχεία είναι  μζταλλλο: 

a.  2 Ηe 

b. 4 Be 

c. 6 C 

d. 10 Ne 

 

iv. Ποιο από τα παρακάτω ςτοιχεία ανικει ςτα ςτοιχεία μετάπτωςθσ ; 

a. 18 Α 

b. 27 Β 

c. 31 Γ 

d. 38 Δ 

 

v. Τα τροχιακά 3s  και  3p ςε ζνα πολυθλεκτρονιακό άτομο ζχουν: 

a. Διαφορετικό ςχιμα  

b. Ίδια ενζργεια 

c. Ίδιο κβαντικό αρικμό l 

d. Σφαιρικι ςυμμετρία 
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(Μονάδεσ 10) 

Β) ) Να χαρακτθριςτεί θ παρακάτω αντίδραςθ ωσ ενδόκερμθ ι εξϊκερμθ με 

δικαιολόγθςθ. 

 

                                                          (Μονάδεσ 5) 

 

Β) Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ι λάκοσ με δικαιολόγςθ: 

a) Το τροχιακό είναι ο χϊροσ ςτον οποίο βρίςκεται  το θλεκτρόνιο. 

b) Όλα τα ατομικά  τροχιακά μιασ υποςτιβάδασ ζχουν τισ ίδιεσ τιμζσ κβαντικϊν 

αρικμϊν n και l.  

c) Η θλεκτρονιακι δομι 1s2  2s2  2p7 παραβιάηει τθν απαγορευτικι αρχι του Pauli. 

d) Ο μζγιςτοσ αρικμόσ θλεκτρονίων ςε ζνα άτομο που χαρακτθρίηονται με κβαντικοφσ 

αρικμοφσ n=3 και  ml=1 είναι δφο. 

e) Στο άτομο του υδρογόνου δεν υπάρχουν τροχιακά 3p. 

(Μονάδεσ 5) 

 

 

Αςκ. 2 

Το άτομο ενόσ ςτοιχείου Α, ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ, ζχει  8 θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι 

ςτιβάδα Ν. 
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Α) Να γραφεί θ κατανομι ςε υποςτιβάδεσ και ςε ςτιβάδεσ για το ςτοιχείο Α. 

               (Μονάδεσ 5) 

 

Β) Πόςα θλεκτρόνια του ατόμου χαρακτθρίηονται με: 

I. l=1 

II. ml = 0 

III. ml =-1        

(Μονάδεσ 9) 

 

Γ) Το κατιόν Β+2 και το ανιόν Γ – είναι ιςοθλεκτρονιακά με το άτομο του Α. Να γραφεί θ 

θλεκτρονιακι δομι ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ για τα άτομα των ςτοιχείων Β και Γ. 

               (Μονάδεσ 6) 

Αςκ. 3 

Για τα ςτοιχεία Α, Β, Γ και Δ υπάρχουν τα εξισ δεδομζνα: 

I. Οι ατομικοί αρικμοί τουσ είναι διαδοχικοί ακζραιοι αρικμοί. 

II. Το  ςτοιχείο Δ είναι ιςχυρό μζταλλο. 

III. Το άτομο του ςτοιχείου Α , ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ , ζχει δυο μονιρθ θλεκτρόνια 

ςτθ ςτιβάδα L. 

a) Να βρεκοφν οι ατομικοί αρικμοί των θλεκτρονίων των ςτοιχείων Α,Β,Γ και Δ. 

               (Μονάδεσ 8) 

 

b) Να γραφοφν οι κβαντικοί αρικμοί των θλεκτρονίων του ατόμου του ςτοιχείου Γ  ςτθ 

κεμελιϊδθ κατάςταςθ. 

              (Μονάδεσ 4) 

c) Να βρεκεί θ κζςθ  ςτον Π.Π  των ςτοιχείων Α,Β,Γ και Δ.             

 

            (Μονάδεσ 8) 

 

Αςκ.4 

Α) Β. Να καθοπίζεηε ηο οξειδωηικό και ηο αναγωγικό ζώμα ζε κάθε μια από ηιρ 

ακόλοςθερ ανηιδπάζειρ,και να ζςμπληπώζεηε ηοςρ καηάλληλοςρ ζςνηελεζηέρ:  

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O  
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CO + FeO → Fe + CO2 

 

Cl2 + NaBr → NaCl + Br2 

 

(Μονάδεσ 9) 

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 6) 

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

φωτόνια μποροφν να εκπζμψει κατά τθν αποδιζγερςθ του?  

        (Μονάδεσ 5) 

Αςκ.5 

A)Πόςα ml FeCl2  C=0,1 M απαιτοφνται για να αποχρωματίςουν  500 ml KMnO4  

ςυγκζντρωςθσ 0,4 Μ, οξινιςμζνο  με  HCl  ? 

 

(Μονάδεσ 10) 

Β) Σε δοχείο ςτακεροφ όγκου 2 L  ειςάγονται  0,6 mol H2 και  0,6 mol N2 , όπου 

πραγματοποιείται θ παρακάτω αντίδραςθ    Ν2   +   3 Η2   2 ΝΗ3    

Σε χρόνο 2 min  θ ταχφτθτα παραγωγισ τθσ αμμωνίασ είναι  0,02 Μ/min να βρεκοφν  

a. Η μζςθ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ 

b. Ο ρυκμόσ κατανάλωςθσ του Η2  και του Ν2  

c. Να γίνει το διάγραμμα C-t (μζχρι το τζλοσ τθσ αντίδραςθσ)  

 (Μονάδεσ 10) 

 

Καλή επιτυχία!! 
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