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Διαγώνισμα χημείας  κεφ1 

Ηλεκτρονιακή δομή – oξείδωση - αναγωγή 
Ημ/ια: 

Όνομα: 

 

Θέμα 1 

Α) Η τζταρτθ περίοδοσ του περιοδικοφ πίνακα περιλαμβάνει: 

i. 8 ςτοιχεία 

ii. 16 ςτοιχεία 

iii. 18 ςτοιχεία 

iv. 32 ςτοιχεία 

 

Β) Το ςτοιχείο με θλεκτρονιακι δομι 1s22s22p63s23p5  ανικει ςτθν : 

i. 1θ ομάδα 

ii. 15θ ομάδα 

iii. 17θ ομάδα 

iv. 7θ ομάδα 

Γ) Τα άτομα των ςτοιχείων Α,Β ,Γ , Δ και Ε ζχουν ςτθ κεμελιώδθ κατάςταςθ 10, 5 , 2 , 

6, και 14 θλεκτρόνια, των οποίων θ τιμι του κφριου κβαντικοφ αρικμοφ είναι  n=3. 

a) Να υπολογίςετε τουσ ατομικοφσ τουσ αρικμοφσ. 

b) Να βρείτε τθν περίοδο και τθν ομάδα του περιοδικοφ πίνακα ςτθν οποία 

ανικει το κακζνα από  αυτά τα ςτοιχεία . 

c) Να ταξινομιςετε τα ςτοιχεία αυτά  ςε μζταλλα και αμζταλλα. Ποια από 

αυτά ανικουν ςε ςτοιχεία μετάπτωςθσ? 

d) Να δικαιολογιςετε τον όξινο ι τον βαςικό χαρακτιρα του διαλφματοσ  που 

προκφπτει αν διαλυκεί  ςε Η2Ο, ΔΟ3 ι ΓΟ.  
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Δ) Να χαρακτθρίςετε ωσ ςωςτζσ ι λάκοσ τισ παρακάτω προτάςεισ και να τισ 

δικαιολογιςετε: 

Ζνα άτομο Η που βρίςκεται ςτθ κεμελιώδθ 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 

 

Θέμα 2  

Α) Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ. Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

i. Το 9F ζχει μεγαλφτερθ Εi1 τόςο από το 3Li όςο από το 17Cl. 

ii. To 12Mg είναι περιςςότερο θλεκτροκετικό ςτοιχείο από το 11Νa. 

 

Β)Να βρεκεί ο αρικμόσ οξείδωςθσ του χλωρίου ςτισ παρακάτω ενώςεισ 

I. ΚCl 

II. HClO3 

III. ClO- 

IV. Cl2 

V. CaO-ClO 

 

Γ) Ζνα ςτοιχείο Α περιζχει 3 μονιρθ θλεκτρόνια ςε υποςτιβάδα d , ςτθ κεμελιώδθ 

κατάςταςθ. 

Ι)ποιοσ  είναι ο ελάχιςτοσ ατομικόσ αρικμόσ του Α? 

ii)Σε ποια κζςθ ανικει το Α ςτον περιοδικό πίνακα? 

iii)To  Α είναι παραμαγνθτικό? 

 

Θέμα 3 
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Α) Να ηοποθεηήζεηε ηιρ επόμενερ ςποζηιβάδερ καηά ζειπά αςξανόμενηρ ενέπγειαρ, 

αιηιολογόνηαρ ηην απάνηηζή ζαρ: 2s, 6p, 3d, 2p, 7s, 5p 

α. Για ηο άηομο ηος Βr  

β. Για ηο άηομο ηος Η 

 

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

         

 

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

γιατί? 

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

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

ςιδιρου ζχει τθν τάςθ να μετατραπεί ςε τριςκενζσ ιόν.      

     

 

 

Θέμα 4 

 

Α.  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 κεμελιώδθ κατάςταςθ ζχουν 13 e ςε p-τροχιακά 

 

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  

 

CO + FeO → Fe + CO2 

 

Cl2 + NaBr → NaCl + Br2 
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Θέμα 5 

A) Σε 100 mL διαλφματοσ KMnO4 0,5 Μ (διάλυμα Α) οξινιςμζνου με HCl, προςκζτουμε 

0,1 mol FeCl2 οπότε προκφπτει διάλυμα Β. 

 Να δείξετε ότι δε κα αποχρωματιςτεί το διάλυμα Α και να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ 

του ΚΜnO4 ςτο διάλυμα Β που προκφπτει.  

 

B) Να ςυμπλθρώςετε τισ αντιδράςεισ 

FeCl2     +     KMnO4     +  HCl    

 

CO       +      K2Cr2O7      +  H2SO4   

 

FeCl2   +  K2Cr2O7     + HCl      

 


