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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Χημεία Α΄ Λυκείου 

Υλη:     Δομή του ατόμου – Περιοδικός Πίνακας 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  Τσικριτζή Αθανασία 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

Θέμα Α 

1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις. 

 

α) Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορούν να τοποθετηθούν στην στιβάδα Ν είναι: 

i. 8 

ii. 16 

iii. 32 

iv. 18 

 

β) Ο μαζικός αριθμός είναι: 

i. Η ταυτότητα του στοιχείου. 

ii. Το πλήθος των πρωτονίων και των νετρονίων του πυρήνα. 

iii. Ο αριθμός των πρωτονίων. 

iv. Ο αριθμός των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων. 

 

γ) Από τα παρακάτω άτομα έχει 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα το: 

i. 17Cl 

ii. 20Ca 

iii. 3Li 

iv. 8O 

 

δ) Τα στοιχεία των ομάδων 1(ΙΑ), 2(ΙΙΑ), 17(VIIA), 18(VIIIA) ονομάζονται, αντίστοιχα: 

i. Αλκάλια, αλκαλικές γαίες, αλογόνα, ευγενή αέρια. 

ii. Αλκαλικές γαίες, αλκάλια, αλογόνα, ευγενή αέρια. 
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iii. Αλκάλια, αλκαλικές γαίες, ευγενή αέρια, αλογόνα. 

iv. Αλκάλια (εκτός του Η), αλκαλικές γαίες, αλογόνα, ευγενή αέρια. 

 

ε) Σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα αυξάνεται: 

i. Από δεξιά προς τα αριστερά. 

ii. Από πάνω προς τα κάτω, 

iii. Από κάτω προς τα πάνω. 

iv. Από αριστερά προς τα δεξιά 

 

στ) Το χημικό στοιχείο 12Α έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το χημικό στοιχείο: 

i. 2Β 

ii. 8Γ 

iii. 16Δ 

iv. 20Ε 

 

ζ) Στο μόριο του διοξειδίου του άνθρακα CO2 (C: Z = 6, O: Z = 8) υπάρχουν: 

i. Ένας διπλός ομοιοπολικός δεσμός. 

ii. Ένας τριπλός ομοιοπολικός δεσμός. 

iii. Τρεις απλοί ομοιοπολικοί δεσμοί. 

iv. Δύο διπλοί ομοιοπολικοί δεσμοί. 

 

η) Δίνονται οι ακόλουθες φράσεις που αφορούν το άτομο χημικού στοιχείου κύριας ομάδας του 

περιοδικού πίνακα: 

I. Μέγεθος ατόμου (ατομική ακτίνα) 

II. Ηλεκτρόνια σθένους 

III. Αριθμός νετρονίων του πυρήνα. 

Η χημική συμπεριφορά του στοιχείου καθορίζεται με βάση τα: 

i. Ι και ΙΙΙ 

ii. ΙΙ και ΙΙΙ 

iii. Ι και ΙΙ 
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iv. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ 

 

θ) Από τις παρακάτω δομές αυτή που εκφράζει σωστά την ηλεκτρονιακή δομή του ιόντος 𝐹−9
19  

είναι: 

i. Κ(2)L(7) 

ii. K(2)L(7)M(1) 

iii. K(2)L(6) 

iv. K(2)L(8) 

 

ι) Τα στοιχεία F, Na, O, K έχουν ατομικούς αριθμούς 9, 11, 8, 19 αντίστοιχα. Μεγαλύτερη ατομική 

ακτίνα έχει το: 

i. K 

ii. F 

iii. O 

iv. Na 

(10 x 2 = 20 μονάδες) 

2. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ). 

α) Το ανιόν είναι αρνητικό φορτισμένο άτομο. 

β) Το λίθιο (3Li) έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το νάτριο (11Na). 

γ) Το στοιχείο οξυγόνο, (8Ο)  βρίσκεται στη 18 (VIIIA) ομάδα και στη 2
η
 περίοδο του περιοδικού 

πίνακα. 

δ) Το χλώριο (17Cl) μπορεί να σχηματίζει ομοιοπολικούς και ιοντικούς δεσμούς. 

ε) Το νάτριο (11Na) δεν μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικές ενώσεις. 

(5 x 1 = 5 μονάδες) 

 

Θέμα Β 

1. Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες που αναφέρονται στα άτομα ασβεστίου 𝐶𝑎20
40  , θείου 

𝑆16
32  και μαγνησίου 𝑀𝑔𝑍

24  αντίστοιχα. 

 ΣΤΙΒΑΔΕΣ 

 νετρόνια K L M N 

Ca      
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Υποατομικά Σωματίδια ΣΤΙΒΑΔΕΣ 

 p n e K L M 

S 16   2   

 

 

 ΣΤΙΒΑΔΕΣ 

 Ζ νετρόνια ηλεκτρόνια K L M 

Mg   12    

 

(15 μονάδες) 

2. Ποια από τα στοιχεία 19K, O8, 16S έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους 

στιβάδα; 

α) Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή σε στιβάδες των ιόντων 19Κ
+
 και 8Ο

2-
. 

β) Να ταξινομήσετε τα παραπάνω τρία χημικά στοιχεία κατά αυξανόμενη ατομική ακτίνα. Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(10 μονάδες) 

Θέμα Γ 

1. Ο ακόλουθος πίνακας δίνει πληροφορίες για τα άτομα τριών στοιχείων. 

Στοιχείο 
Ατομικός 

Αριθμός 
Στιβάδες 

Περίοδος 

Π.Π. 

Ομάδα 

Π.Π. 

  K L M   

Na     3η 1
η
 (ΙΑ) 

Cl 17    3η  

Ne 10      

 

α) Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα. 

β) Να περιγράψετε τον τρόπο που σχηματίζεται ο δεσμός μεταξύ του  Na  και του Cl. Να γράψετε 

το χημικό τύπο της ένωσης. Να χαρακτηρίσετε την ένωση ως ομοιοπολική ή ιοντική. 

(15 μονάδες) 

 

2. Δίνονται τα στοιχεία Χ και Ψ. το Χ βρίσκεται στην 1
η
 (ΙΑ) ομάδα και στην 3

η
 περίοδο του 

περιοδικού πίνακα και το Ψ βρίσκεται στην 17
η
 (VIIA) ομάδα και στη 2

η
 περίοδο του περιοδικού 

πίνακα. 

α) Να βρείτε τον ατομικό αριθμό κάθε στοιχείου. 

β) Να κατανείμετε τα ηλεκτρόνια του κάθε στοιχείου σε στιβάδες. 

γ) Τα Χ και Ψ αναπτύξουν μεταξύ τους ιοντικό ή ομοιοπολικό δεσμό; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

(10 μονάδες) 
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Θέμα Δ 

1. Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού (ιοντικός ή ομοιοπολικός δεσμός) και να 

γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης που δημιουργείται μεταξύ των χημικών στοιχείων. 

 

α) 1Η και 17Cl 

β) 11Na και 16S 

γ) 8O και 8O 

δ) 12Mg και 17Cl 

ε) 8O και 9F 

στ) 6C και 17Cl 

(12 μονάδες) 

 

2. Να αναφέρετε ποιες από τις ενώσεις αυτές είναι ιοντικές και ποιες ομοιοπολικές: 

α) KCl 

β) H2O 

γ) CaCl2 

δ) Na2O 

ε) NH3 

στ) CO2 

ζ) CH2Cl2 

Να δείξετε, χρησιμοποιώντας σύμβολα Lewis, τον σχηματισμό δεσμών στις ενώσεις αυτές. 

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: K (Z=19), Cl (Z=17), H (Z=1), O (Z=8), Ca (Z=20), Na (Z=11),  

N (Z=7) και C (Z=6). 

(13 μονάδες) 

 

 

Καλή Επιτυχία! 

 

 

 

 

 

 


