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ΘΕΜΑ 1
ο 

Να σηµειώστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 

1) Αν ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τροχιακό p της στιβάδας Μ, συµπεραίνουµε γι’ αυτό ότι 

µπορεί να έχει τετράδα κβαντικών αριθµών:   

  α. n=2, l=1, ml=1, ms=-1/2   β. n=3, l=1, ml=2, ms=-1/2   

  γ. n=3, l=1, ml=0, ms=+1/2    δ. n=3, l=2, ml=1, ms=+1/2 

2) Ο αριθµός των τροχιακών d µιας στιβάδας είναι:  

  α. 2   β. 3.  γ. 5  δ. 7  ε. 9 

3) Τα ατοµικά τροχιακά 1s και 2s διαφέρουν κατά:  

  α. το σχήµα τους.        β. το µέγεθός τους.  

  γ. τον προσανατολισµό τους.     δ. σε όλα τα παραπάνω. 

4) Αν τα άτοµα ενός στοιχείου Α περιέχουν τέσσερα ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3p όταν 

βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση, τότε ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Α είναι:  

  α. δεκατρία         β. δεκαέξι.  

  γ. τουλάχιστον δεκαέξι.      δ. τουλάχιστον δεκατρία. 

5) 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. το σχήµα ενός ηλεκτρονίου κάποιου ατόµου. 

6) Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών που περιέχονται στις στιβάδες L και Μ είναι αντίστοι-

χα:  

  α. δύο και τρία.        β. οκτώ και δεκαοκτώ.   

  γ. τέσσερα και εννιά.       δ. τέσσερα και πέντε. 

7) Ο συνδυασµός των τιµών  n=3, l=1, ml=-1 των τριών πρώτων κβαντικών αριθµών χαρα-

κτηρίζει:  

  α. µία στιβάδα.       β. µία υποστιβάδα.  

  γ. ένα ατοµικό τροχιακό.    δ. ένα ηλεκτρόνιο. 

8) Η υποστιβάδα 3p  

i) αποτελείται από:  

α. δύο ατοµικά τροχιακά.     β. ένα ατοµικό τροχιακό.  

γ. τρία ατοµικά τροχιακά.     δ. το πολύ τρία ατοµικά τροχιακά. 

ii)  και περιέχει:  

α. δύο ηλεκτρόνια.      β. έξι ηλεκτρόνια.  

γ. τουλάχιστο τρία ηλεκτρόνια.   δ. µέχρι έξι ηλεκτρόνια 
Μονάδες  7x3+4=25 

ΘΕΜΑ 2
ο
. 

1) Ποιος από τους ακόλουθους συµβολισµούς παριστάνει τη δοµή της εξωτερικής στιβάδας 

του θείου (Ζ=16) στη θεµελιώδη κατάσταση:  



   
Να εξηγήστε γιατί απορρίπτονται οι άλλες δοµές. 

Μονάδες  8 

2) Να βρείτε την ηλεκτρονιακή δοµή του 
28

Νi καθώς και τη θέση του στον Περιοδικό Πίνακα. 

Να συγκρίνετε την ενέργεια πρώτου ιοντισµού του Νi µε αυτήν του  
34

Se. Ποια η ηλεκτρο-

νιακή δοµή των ιόντων που προκύπτουν µετά τον πρώτο ιοντισµό; 
Μονάδες  7 

3) Ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες των στοιχείων µετάπτωσης; 
Μονάδες  6 

4) Βρείτε την οµάδα του Π.Π. στην οποία ανήκει στοιχείο που αποτελείται από άτοµα στα 

οποία το τελευταίο ηλεκτρόνιο: 

i) τοποθετείται αλλά δε συµπληρώνει µια s υποστιβάδα. 

ii) είναι το πρώτο που τοποθετείται σε µια d υποστιβάδα. 

iii) τοποθετείται και συµπληρώνει µια p υποστιβάδα. 

iv) Συµπληρώνει ένα µόνο τροχιακό στην p υποστιβάδα. 
Μονάδες  4 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
. 

1) Για να µελετηθούν τα οξέα ορθοπυριτικό (Η4SiO4) και φωσφορικό (H3PO4), δίνονται οι 

ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Η=1, Ο=8, Si=14, Ρ=15, Να=11 . 

α. Να ταξινοµήσετε τα ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου σε στιβάδες και υποστιβάδες 

β.  Να εντάξετε τα στοιχεία σε περιόδους, κύριες οµάδες και τοµείς του Περιοδικού Πίνα-

κα. 

γ. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παραπάνω οξέων.  

δ.  Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο του µονόξινου φωσφορικού Νατρίου ( Να2ΗΡΟ4 ) 
Μονάδες  4+4+6+3=17 

2) ∆ίνονται τα στοιχεία 3Li, 11Να και 17Χ . Να συγκρίνετε τις ακτίνες: 

i)  του Χ και του Να,  

ii) του Χ και του Χ-,  

iii) του Να και του Να
+
 . 

iv) του Να
+
 και του Li.  

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Μονάδες  8 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: 

Α) Ένα στοιχείο Α έχει την ακόλουθη ηλεκτρονιακή δοµή: 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 3d

10
 4s

2
 4p

4
. 

α) Ποιος ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου; Πόσες στιβάδες και πόσες υποστιβάδες έχει; 

β) Ποιο τροχιακό συµπληρώνεται πρώτα το 3d ή το 4s και γιατί; 

γ) Εξηγήστε τι δεσµό σχηµατίζει το στοιχείο Α µε το Νάτριο (Ζ=11). 

δ) ∆ώστε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης ΑΟ4Η2.  Τι ένωση είναι η παραπάνω; 

Β) Το στοιχείο Β έχει ατοµικό αριθµό Ζ=38. 

1) Ποια η κατανοµή των ηλεκτρονίων του στα διάφορα τροχιακά; 

            3s                     3p 

  α.     (SS)             (ST) (S) (S)  

  β.     (ST)             (ST) (S) (S) 

  γ.     (ST)             (S) (S) (TT) 

  δ.     (S)             (ST) (ST) (T) 

 



2) Σε ποια οµάδα και ποια περίοδο του Π.Π. ανήκει το στοιχείο Β; 

3) Ποιο άτοµο έχει µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα, το Α ή το Β; Να δικαιολογήστε την απά-

ντησή σας. 

4) ∆ώστε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης ΒΟ2Η2.  Τι ένωση είναι η παραπάνω; 
Μονάδες  (3x4)+(3x4)+1=25 
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