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Επαναληπτικές Ασκήσεις για τα Χριστούγεννα 

1.  α) Για τα στοιχεία Χ, Υ, R και Λ δίνεται ότι: 

To Χ ανήκει στην IIΙΑ ομάδα και στην 4η περίοδο. 

Το Υ ανήκει στην IIΙΑ ομάδα και στην 5η περίοδο.  

To R ανήκει στην ΙΑ ομάδα και την 6η περίοδο. 

Το Λ ανήκει στην VIIA ομάδα και στην 5η περίοδο. 

Να βρείτε τον ατομικό αριθμό κάθε ενός στοιχείου και να τα κατατάξετε σε 

φθίνουσα σειρά με βάση τον ατομικό αριθμό τους. 
 

β) Δίνεται ο ακόλουθος περιοδικός πίνακας: 

 

ί)  Να σημειώσετε τη θέση δύο διατομικών στοιχείων που γνωρίζετε. 

ii) Να σημειώσετε το αλκάλιο με το μεγαλύτερο άτομο και το αλογόνο με το 
μικρότερο άτομο. 

iii) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω στήλες: 

 

 

 

 

 

 

 

2. α) Να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του πίνακα για να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις (i) έως (ν). 

 Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός 

Μαγνήσιο 12 24 

Ασβέστιο 20 40 

Φθόριο 9 19 

Χλώριο 17 35 

 

Στοιχείο ∆ · 

Στοιχείο Ξ · 

Στοιχείο Ε · 

Στοιχείο Λ · 

Στοιχείο Θ · 

 

• Αµέταλλο υγρό 

• Ευγενές αέριο 

• Το στοιχείο µε τις περισσότερες ενώσεις 

• ∆ραστικό µέταλλο 

• Το πρώτο στοιχείο των λανθανίδων 
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i) Ποια είναι η ηλεκτρονική κατανομή του ατόμου του ασβεστίου; 
ii) Πόσα ηλεκτρόνια έχει το ιόν του μαγνησίου και πώς αυτά κατανέμονται; 
iii) Πόσα νετρόνια έχει το άτομο του φθορίου; 
iv) Τι κοινό υπάρχει στην ηλεκτρονική δομή των ατόμων του φθορίου και του 
χλωρίου; 

ν) Ποιο είναι το φορτίο του ιόντος του χλωρίου και πώς προκύπτει; 

β)  Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες που αφορούν τη δομή τεσσά-
ρων ατόμων Q, Χ, Υ και R. 

 Ζ Α Ρ n 
Ηλεκτρονική 

διαμόρφωση κατά 
στιβάδες 

Q 19 39    

χ  20 10   

Υ   6 6  

R    8 Κ(2), L(4) 

 

i) Να αντιγράψετε τον πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν. 
ii) Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι ευγενές αέριο; 
iii) Ποια από τα στοιχεία αυτά είναι ισότοπα; 
iv) Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι μέταλλο; 
 

3. Να οριστούν οι αριθμοί οξείδωσης: 

ί)  του χρωμίου στο διχρωμικό κάλιο (K2Cr2Ο7), 

ii)  του θείου στο θειώδες οξύ (H 2SO 3) ,  

iii) του αζώτου στο θειικό αμμώνιο ((NH4)2SO4), 

iv) του οξυγόνου στο υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2). 
 
4. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες γύρω από πέντε στοιχεία Α 

έως Ε (τα γράμματα δεν συμβολίζουν πραγματικά στοιχεία). 
 

Στοιχείο 
Ηλεκτρονική 

δομή εξωτερικής 
στιβάδας 

 Ζ 

      A Μ(3)  

 Β  19 

 Γ Ν(8)  

      Δ  6 

      Ε Ν(2)  

 
α) Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, όπου αυτό είναι απαραίτητο,  
β) Να επιλέξετε από τα στοιχεία Α έως  Ε: 

i) ένα ευγενές αέριο, 
ii) ένα μέταλλο των αλκαλίων, 
iii) ένα στοιχείο της IVA ομάδας. 

γ) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία Α έως Ε σχηματίζουν ιοντική ένωση με το 
χλώριο; 
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δ) Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία Α έως Ε σχηματίζει ομοιοπολική ένωση με το 
χλώριο; 
Να γραφεί ο αντίστοιχος ηλεκτρονικός τύπος. 
 
5. Να ονομάσετε τις παρακάτω ενώσεις: 

 PCl5, Mg3N2, HCN, H2S, NH3, H2O, H2SO4, HNO3, Ca(OH)2, HClO, Ca(OH)2, HClO, 

Ca(NO3)2, K3PO4 

6. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των παρακάτω ενώσεων. 

1. βρωμιούχο κάλιο   6. υδροϊώδιο 
2. νιτρικός ψευδάργυρος    7. υπερχλωρικό οξύ 
3. υδροξείδιο του ασβεστίου    8. οξείδιο του νατρίου 
4. υπερμαγγανικό κάλιο    9. υδροξείδιο του σιδήρου ΙΙΙ 
5. πεντοξείδιο του αζώτου    10. θειικό αργίλιο 
 
 
 
 
SOS!! Να κάνετε επανάληψη γενικά στην ονοματολογία και 
στους αριθμούς οξείδωσης! Την Πέμπτη 5/1/2012 θα 
εξεταστείτε στο μάθημα. 
 


