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Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης – Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου
Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ∆Χ

Το 17Cℓ σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο οµοιοπολικό δεσµό.
Πανελλήνιες 2014
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Ο ηµιπολικός δεσµός θεωρείται µια ειδική περίπτωση οµοιοπολικού δεσµού. Έτσι,
για παράδειγµα, το 17Cℓ στο HClO3 δηµιουργεί τρεις οµοιοπολικούς δεσµούς από
τους οποίους οι δύο είναι ηµιπολικοί δεσµοί.
Το στοιχείο που έχει ηµισυµπληρωµένη την 4p υποστιβάδα ανήκει στην 15η οµάδα.
Πανελλήνιες 2013
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Το στοιχείο µε ηµισυµπληρωµένη την 4p υποστιβάδα έχει ηλεκτρονιακή δοµή:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Ποια από τις επόµενες δοµές στη θεµελιώδη κατάσταση, δεν είναι σωστή:
α. 23V: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
β. 24Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
γ. 26Fe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
δ. 29Cu: 1s2 2s2 2p63s2 3p6 3d9 4s2
Πανελλήνιες 2013
Απάντηση:
δ. 29Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2
δεν είναι σωστή, γιατί η συµπληρωµένη d υποστιβάδα (d10) έχει µεγαλύτερη
σταθερότητα, οπότε η σωστή δοµή στη θεµελιώδη κατάσταση είναι:
2
2
6
2
6
10
1
29Cu: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
Σχόλια
β. είναι σωστή γιατί η ηµισυµπληρωµένη d υποστιβάδα (d5) έχει µεγαλύτερη
σταθερότητα
Ποια από τις επόµενες εξισώσεις παριστάνει την ενέργεια 2ου ιοντισµού του
µαγνησίου;
α. Mg+ (s) → Mg2+ (g) + eβ. Mg+ (g) → Mg2+ (g) + eγ. Mg (s) → Mg2+ (g) + 2eδ. Mg (g) → Mg2+ (g) + 2eΠανελλήνιες 2013
Απάντηση:
β. Mg+ (g) → Mg2+ (g) + eΕνέργεια δεύτερου ιοντισµού Εi2 ονοµάζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται
για την πλήρη αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από το κατιόν Σ+ (g) σε αέρια φάση.
Σχόλια
α. Το κατιόν Mg+ βρίσκεται σε στερεή φάση και όχι σε αέρια.
γ. και δ. αποµακρύνονται 2 ηλεκτρόνια

Ζαχαριάδου Φωτεινή

Σελίδα 2 από 20

Παραµαγνητικό είναι το ιόν:
α. 9Fβ. 21Sc3+
γ. 26Fe3+
δ. 30Zn2+
Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013
Σωστή απάντηση
γ. 26Fe3+
(κατά τον ιοντισµό αποµακρύνονται πρώτα τα ηλεκτρόνια από την 4s υποστιβάδα και
µετά από την 3d)
3+
5
26Fe : [Ar] 3d έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια
Παραµαγνητικές ονοµάζονται οι ουσίες (άτοµα, ιόντα ή µόρια) που έχουν ένα ή
περισσότερα µονήρη (ασύζευκτα) ηλεκτρόνια, οπότε έλκονται από το µαγνητικό
πεδίο.
Τη µεγαλύτερη τιµή δεύτερης ενέργειας ιοντισµού (Εi2) αναµένεται να έχει το
στοιχείο:
α. 12Mg
β. 11Na
γ. 19K
δ. 4Be
Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013
Σωστή απάντηση
β. 11Na
Σχόλια
Το δεύτερο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από τα παρακάτω κατιόντα:
+
1
αποµακρύνεται e από 3s τροχιακό (n = 3)
12Mg : [Ne] 3s
+
Na
:
[Ne]
δοµή ευγενούς αερίου
11
+
: [Ar]
δοµή ευγενούς αερίου
19K
+
1
Be
:
[He]
2s
αποµακρύνεται e από 2s τροχιακό (n = 2)
4

Ένα ηλεκτρόνιο σθένους του ατόµου 34Se στη θεµελιώδη κατάσταση µπορεί να
βρίσκεται σε ατοµικό τροχιακό µε τους εξής κβαντικούς αριθµούς:
n = 4 , l = 1, ml = 0
Πανελλήνιες 2012
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
2
2
6
2
6
10
2
4
34Se : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p
Τα ηλεκτρόνια σθένους έχουν τις εξής τετράδες κβαντικών αριθµών:
2 ηλεκτρόνια µε αντιπαράλληλο spin στο 4s τροχιακό:
(4, 0, 0, ½) (4, 0, 0, - ½)
3 ηλεκτρόνια µε παράλληλα spin στα 4p τροχιακά (ένα σε κάθε τροχιακό):
(4, 1, 1, ½) (4, 1, 0, ½) (4, 1, -1, ½)
1 ηλεκτρόνιο σε 4p τροχιακό µε spin αντίθετο από τα προηγούµενα:
(4, 1, ml, - ½)
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Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού
Πίνακα (σε kJ / mol) είναι 1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά
µπορεί να είναι τα τρία τελευταία στοιχεία µιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της
επόµενης περιόδου.
Πανελλήνιες 2012
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Στον Περιοδικό Πίνακα η ενέργεια πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από αριστερά προς
τα δεξιά σε µια περίοδο, ενώ σε µια οµάδα ελαττώνεται από πάνω προς τα κάτω.
Εποµένως είναι δυνατόν για τρία διαδοχικά στοιχεία οι ενέργειες πρώτου ιοντισµού
να έχουν τις τιµές 1314, 1681, 2081 kJ / mol. Αν το στοιχείο που βρίσκεται πιο δεξιά
στον Π.Π. ανήκει στην οµάδα VIIIA , τότε το επόµενο στοιχείο θα βρίσκεται στην ΙΑ
οµάδα της επόµενης περιόδου και θα έχει πολύ µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού
(µπορεί να έχει την τιµή 496 kJ / mol)

Ο τοµέας p του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει:
α. 2 οµάδες
β. 4 οµάδες
γ. 6 οµάδες
δ. 10 οµάδες
Πανελλήνιες 2012
Σωστή απάντηση
γ. 6 οµάδες, γιατί η υποστιβάδα p χωράει µέχρι 6 ηλεκτρόνια
Σχόλια
α. 2 οµάδες περιλαµβάνει ο τοµέας s, γιατί η υποστιβάδα s χωράει µέχρι 2 ηλεκτρόνια
δ. 10 οµάδες περιλαµβάνει ο τοµέας d, γιατί η υποστιβάδα d χωράει µέχρι 10
ηλεκτρόνια

Οι τοµείς s και p του περιοδικού πίνακα περιέχουν 2 και 6 οµάδες αντίστοιχα.
Πανελλήνιες 2011
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Ο τοµέας s περιλαµβάνει 2 οµάδες, γιατί η υποστιβάδα s χωράει µέχρι 2 ηλεκτρόνια.
Ο τοµέας p περιλαµβάνει 6 οµάδες, γιατί η υποστιβάδα p χωράει µέχρι 6 ηλεκτρόνια.

Ο αριθµός τροχιακών σε µια υποστιβάδα, µε αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l, δίνεται
από τον τύπο 2l + 1.
Πανελλήνιες 2011
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Για παράδειγµα, η υποστιβάδα p, µε l = 1 και 2l + 1 = 3, περιέχει 3 τροχιακά (px, py,
pz).

Ζαχαριάδου Φωτεινή

Σελίδα 4 από 20

Το στοιχείο που περιέχει στη θεµελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην
υποστιβάδα 2p έχει ατοµικό αριθµό:
α. 5
β. 7
γ. 9
δ. 15
Πανελλήνιες 2011
Σωστή απάντηση
β. 7, γιατί έχει ηλεκτρονιακή δοµή 1s2 2s2 2p3

Το πλήθος των ατοµικών τροχιακών στις στιβάδες L και Μ είναι αντίστοιχα:
α. 4 και 9
β. 4 και 10
γ. 8 και 18
δ. 4 και 8
Πανελλήνιες 2001
Σωστή απάντηση
α. 4 και 9
Ο αριθµός των ατοµικών τροχιακών που έχει µια στιβάδα είναι n2 , όπου n o κύριος
κβαντικός αριθµός της στιβάδας.
στιβάδα L: n = 2 και
n2 = 4 τροχιακά (1 τροχιακό 2s και 3 τροχιακά 2p)
στιβάδα Μ: n = 3 και
n2 = 9 τροχιακά (1 τροχιακό 3s , 3 τροχιακά 3p και 5 τροχιακά 3d)

Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένας πυρήνας ηλίου (2He), που κινούνται µε
ταχύτητες υ1 , υ2 , υ3 αντίστοιχα, έχουν το ίδιο µήκος κύµατος κατά de Broglie. Για
τις ταχύτητες υ1 , υ2 , υ3 ισχύει ότι:
α. υ1 = υ2 = υ3
β. υ1 < υ2 < υ3
γ. υ2 > υ1 > υ3
δ. υ1 = υ2 > υ3
Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2012
Σωστή απάντηση
γ. υ2 > υ1 > υ3
Σχόλια:
Εξίσωση de Broglie: λ = h / m⋅υ
Ίδιο λ, άρα m αντιστρόφως ανάλογο του υ.
Επειδή me < mp < 2mp
είναι υ2 > υ1 > υ3
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Πόσα ηλεκτρόνια στο 12Mg έχουν αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό l = 0;
α. 4
β. 6
γ. 8
δ. 10
Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011
Σωστή απάντηση
β. 6
Σχόλια:
l = 0  s τροχιακά
2
2
6
2
 6 ηλεκτρόνια συνολικά σε s τροχιακά
12Mg: 1s 2s 2p 3s

To στοιχείο Α ανήκει στην οµάδα των αλκαλικών γαιών και σχηµατίζει οξείδιο µε
µοριακό τύπο Α2Ο, που είναι στερεό µε υψηλό σηµείο τήξης.
Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2013
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Αφού το στοιχείο ανήκει στην οµάδα των αλκαλικών γαιών, σχηµατίζει οξείδιο µε
χηµικό τύπο ΑΟ.

Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτοµο οι ενεργειακές στάθµες των ηλεκτρονίων
καθορίζονται µόνο από τις ελκτικές δυνάµεις πυρήνα - ηλεκτρονίου.
Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2012
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Εξαρτάται και από τις απωστικές δυνάµεις µεταξύ των ηλεκτρονίων, δηλαδή και από
τον κβαντικό αριθµό l.

Η ατοµική ακτίνα του 17Cl είναι µεγαλύτερη από την ατοµική ακτίνα του 35Br.
Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2011
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Η ατοµική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια οµάδα του περιοδικού
πίνακα, γιατί αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής
στιβάδας.
Η ενέργεια 2ου ιοντισµού του 19Κ είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια 2ου ιοντισµού
του 20Ca.
ΟΕΦΕ 2014
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Κ: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Κ+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Ca+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Στο Ca+ το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από τη στιβάδα n=4 , ενώ στο K+ το
ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από τη στιβάδα n=3 που βρίσκεται πιο κοντά στον
πυρήνα. Επιπλέον, το K+ έχει αποκτήσει σταθερή δοµή ευγενούς αερίου.
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Στην ηλεκτρονιακή δοµή Κ(2), L(8), M(19), N(2) παραβιάζεται ο κανόνας του Hund.
ΟΕΦΕ 2014
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας
υποστιβάδας έχουν κατά προτίµηση παράλληλα σπιν (µέγιστη πολλαπλότητα του
spin).
Στη δοµή που δίνεται παραβιάζεται η απαγορευτική αρχή του Pauli: Είναι αδύνατο να
υπάρχουν στο ίδιο άτοµο δύο ηλεκτρόνια µε την ίδια τετράδα κβαντικών αριθµών.
Εποµένως σε κάθε τροχιακό το πολύ 2 ηλεκτρόνια µε αντίθετο spin.
Έτσι, στη στιβάδα Μ µε n = 3 ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων είναι 2n2 = 18
(3s2 3p6 3d10)
Η ενεργειακή ταξινόµηση των υποστιβάδων στο κατιόν 2He+ είναι:
1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d
ΟΕΦΕ 2012
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Στα υδρογονοειδή ιόντα τα τροχιακά της ίδιας στιβάδας είναι εκφυλισµένα.

Η ενέργεια δεύτερου ιοντισµού, Εi2, του ασβεστίου δίνεται από την παρακάτω
αντίδραση: Ca (g) → Ca2+(g) + 2e- , Εi2 >0
ΟΕΦΕ 2011
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Η ενέργεια δεύτερου ιοντισµού, Εi2, του ασβεστίου δίνεται από την αντίδραση:
Ca+ (g) → Ca2+(g) + e- , Εi2 = ∆Η >0

Κάθε στοιχείο στη θεµελιώδη κατάσταση, που το άτοµό του διαθέτει 1 µονήρες
ηλεκτρόνιο στην p υποστιβάδα της εξωτερικής του στιβάδας, θα ανήκει στην 13η
οµάδα του περιοδικού πίνακα.
ΟΕΦΕ 2010
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΛΑΘΟΣ.
Το στοιχείο αυτό µπορεί να έχει δοµή εξωτερικής στιβάδας:
ns2 np1 , δηλαδή να ανήκει στην 13η οµάδα, ή
ns2 np5 , δηλαδή να ανήκει στην 17η οµάδα
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Η ηλεκτρονιακή δοµή 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0 δεν είναι σύµφωνη µε τον κανόνα του
Hund.
ΟΕΦΕ 2010
Απάντηση:
Η πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.
Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας
υποστιβάδας έχουν κατά προτίµηση παράλληλα σπιν.
Άρα η σωστή δοµή σύµφωνα µε τον κανόνα του Hund είναι:
1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1

Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δοµές για το άτοµο που έχει ατοµικό αριθµό
Ζ = 7 παραβιάζει τον κανόνα του Hund:
α. 1s
2s
2p
3s
↑↓
β. 1s
↑↓
γ. 1s
↑↓
δ. 1s
↑↓

↑↓

↑ ↑

↑

2p

3s

2s

↑

↑

2s

↓

↓↓

2p

3s

↑ ↓ ↑

↑

2s

2p

3s

↓

↑ ↑↓ ↑

↑↓

ΟΕΦΕ 2013
Σωστή απάντηση
β.

↑↓

↑

↑

↓

↓↓

Σχόλια:
Κανόνας του Hund: Τα ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας
υποστιβάδας έχουν κατά προτίµηση παράλληλα σπιν.
Στην περίπτωση α. παραβιάζεται η αρχή της ελάχιστης ενέργειας.
Στην περίπτωση β. παραβιάζεται ο κανόνας του Hund στα τροχιακά της υποστιβάδας
2p.
Στην περίπτωση γ. παραβιάζεται ο κανόνας του Hund, όµως η δοµή αυτή αντιστοιχεί
στο άτοµο µε Ζ = 8.
Στην περίπτωση δ. παραβιάζεται η αρχή της ελάχιστης ενέργειας.
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∆ίνονται οι τιµές των τεσσάρων πρώτων τιµών ενεργειών ιοντισµού για ένα στοιχείο
της κύριας οµάδας του περιοδικού πίνακα:
Εi1 = 286 kJ/mol , Εi2 = 491 kJ/mol , Εi3 = 3208 kJ/mol , Εi4 = 3604 kJ/mol
Σε ποιο από τα επόµενα στοιχεία είναι δυνατόν να ανήκουν;
α. 11Na
β. 12Mg
γ. 13Al
δ. 10Ne
ΟΕΦΕ 2013
Σωστή απάντηση
β. 12Mg
Σχόλια:
Από τις τιµές που δίνονται παρατηρούµε µεγάλο άλµα στην τιµή της τρίτης ενέργειας
ιοντισµού, άρα µετά την αποµάκρυνση δύο ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας (n), το
επόµενο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από στιβάδα χαµηλότερης ενέργειας (n-1).

Η ηλεκτρονιακή δοµή του 24Cr στη θεµελιώδη κατάσταση, είναι:
α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2
γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
ΟΕΦΕ 2012
Σωστή απάντηση
α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Σχόλια
Η δοµή µε ηµισυµπληρωµένη την d υποστιβάδα είναι σταθερότερη (σε σχέση µε τη β).
Η δοµή γ. είναι λάθος, γιατί όταν συµπληρωθεί η υποστιβάδα 4s και αρχίσει η τοποθέτηση
ηλεκτρονίων στην 3d, η 3d αποκτά χαµηλότερη ενέργεια από την 4s, γι’ αυτό πρώτα
γράφουµε την υποστιβάδα 3d και µετά την 4s.

Στο φάσµα εκποµπής του ατόµου του υδρογόνου που προκύπτει από τη µετάπτωση
του ηλεκτρονίου από τη στιβάδα Μ στη στιβάδα Κ, το µέγιστο πλήθος φασµατικών
γραµµών που µπορούν να καταγραφούν είναι:
α. µία
β. δύο
γ. τρεις
δ. έξι
ΟΕΦΕ 2012
Σωστή απάντηση
γ. τρεις
Σχόλια
η µετάπτωση µπορεί να γίνει είτε µε
Μ (n=3)
ένα άλµα, είτε µε δύο άλµατα
L (n=2)

K (n=1)
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1. Για το ιόν 29Cu+ ισχύει η ακόλουθη ηλεκτρονιακή δοµή:
α. [18Ar] 3d9 4s2
β. [18Ar] 3d9 4s1
γ. [18Ar] 3d10
δ. [18Ar] 3d8 4s2
ΟΕΦΕ 2011
Σωστή απάντηση
γ. [18Ar] 3d10
Σχόλια
10
1
(σταθερότερη η δοµή µε συµπληρωµένη την d υποστιβάδα)
29Cu : [18Ar] 3d 4s
+
10
(κατά την απόσπαση ηλεκτρονίων, τα ηλεκτρόνια της
29Cu : [18Ar] 3d
υποστιβάδας ns αποσπώνται πριν από τα ηλεκτρόνια
της (n-1)d)

Οι παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχούν σε ηλεκτρόνια του ίδιου
ατόµου. Ποιο από αυτά έχει την υψηλότερη ενέργεια:
α. (2, 1, 0, ½)
β. (3, 1, 0, ½) γ. (3, 2, -2, - ½)
δ. (4, 0, 0, ½)
ΟΕΦΕ 2010
Σωστή απάντηση
δ. (4, 0, 0, ½)
Σχόλια
Το ηλεκτρόνιο µε κβαντικούς αριθµούς (4, 0, 0, ½) έχει τη µεγαλύτερη τιµή κύριου
κβαντικού αριθµού n, άρα τη µεγαλύτερη ενέργεια.

Στοιχείο Χ βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. Στο άτοµό του το άθροισµα των
κβαντικών αριθµών ms των ηλεκτρονίων του ισούται µε τρία (3). Ο µικρότερος
ατοµικός αριθµός που αντιστοιχεί σε τέτοιο στοιχείο είναι ο:
α. 7
β. 24
γ. 26
δ. 62
ΟΕΦΕ 2010
Σωστή απάντηση
β. 24
Σχόλια
Άθροισµα ms = 3 σηµαίνει: 6 µονήρη ηλεκτρόνια (6 ⋅ ½ = 3) , άρα δοµή:
[Ar] 3d5 4s1 που αντιστοιχεί στον ατοµικό αριθµό 24.

Από όλα τα στοιχεία της 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα, τη χαµηλότερη
τιµή ενέργειας 1ου ιοντισµού (Εi1) έχει
α. το αλκάλιο β. η αλκαλική γαία γ. το αλογόνο
δ. το ευγενές αέριο.
Πανελλήνιες 2014
Σωστή απάντηση
α. το αλκάλιο
Σχόλια
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ενέργεια ιοντισµού

Το χηµικό στοιχείο Χ µε ηλεκτρονιακή δοµή [Αr]3d104s24p5 ανήκει στην
α. 4η περίοδο και στην 7η οµάδα του περιοδικού πίνακα
β. 4η περίοδο και στην 17η οµάδα του περιοδικού πίνακα
γ. 5η περίοδο και στην 4η οµάδα του περιοδικού πίνακα
δ. 4η περίοδο και στην 5η οµάδα του περιοδικού πίνακα.
Πανελλήνιες 2014
Σωστή απάντηση
β. 4η περίοδο και στην 17η οµάδα του περιοδικού πίνακα
Σχόλια
Ο αριθµός της περιόδου συµπίπτει µε τον κύριο κβαντικό αριθµό των ηλεκτρονίων της
εξωτερικής στιβάδας (n = 4).
Ο αριθµός της οµάδας προκύπτει από το άθροισµα 10 + 2 + 5 = 17. (7η κύρια οµάδα)

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί σε ηλεκτρόνιο ενός
ατόµου µε τη µεγαλύτερη ενέργεια;
α. (3, 1, 1, ½)
β. (4, 0, 0, - ½)
γ. (3, 2, -2, ½)
δ. (2, 1, 0, - ½)
ΟΕΦΕ 2014
Σωστή απάντηση
β. (4, 0, 0, - ½)
Σχόλια:
Η ενέργεια του ηλεκτρονίου αυξάνεται όταν αυξάνεται ο κύριος κβαντικός αριθµός n.

Φωτόνιο µε µήκος κύµατος 550nm, συγκρινόµενο µε φωτόνιο µε µήκος κύµατος 400nm,
έχει:
α. µεγαλύτερη συχνότητα
β. µεγαλύτερη ταχύτητα
γ. µικρότερη ενέργεια
δ. µικρότερη ταχύτητα

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
γ. µικρότερη ενέργεια

Σχόλια:
Μικρότερη ενέργεια  µικρότερη συχνότητα  µεγαλύτερο µήκος κύµατος
(ενέργεια φωτονίου: Ε = h⋅f = h⋅c /λ)
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Τα τροχιακά του ατόµου του υδρογόνου έχουν:
α. όλα την ίδια ενέργεια
β. ενέργεια που καθορίζεται από n+l
γ. ενέργεια που καθορίζεται από n
δ. όλα το ίδιο σχήµα

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
γ. ενέργεια που καθορίζεται από n

Σχόλια:
Στο άτοµο του υδρογόνου (που έχει ένα µόνο ηλεκτρόνιο) τα τροχιακά της ίδιας
στιβάδας (ίδιο n) είναι εκφυλισµένα, δηλαδή έχουν την ίδια ενέργεια.

Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία είναι διαµαγνητικό;
α. 11Νa
β. 21Sc
γ. 26Fe δ. 30Zn

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
δ. 30Zn

Σχόλια:
30Zn

: [Ar] 3d10 4s2 είναι διαµαγνητικό γιατί δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια

Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που περιέχονται σε µια υποστιβάδα είναι:
α. n2
β. 2n2
γ. 2l+1
δ. 2(2l+1)

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
δ. 2(2l+1)

Σχόλια:
Κάθε υποστιβάδα περιέχει 2l+1 ατοµικά τροχιακά και κάθε τροχιακό µπορεί να περιέχει
µέχρι 2 ηλεκτρόνια.

O µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθούν στη στιβάδα Μ είναι:
α. 2
β. 8
γ. 10
δ. 18

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
δ. 18

Σχόλια:
στιβάδα Μ  κύριος κβαντικός αριθµός n = 3 
µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων: 2n2 = 2⋅32 =18 (3s2 3p6 3d10)
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Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχουν κβαντικούς αριθµούς n=4 και l=2
είναι:
α. 2
β. 8
γ. 10
δ. 18

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
γ. 10

Σχόλια:
n=4 και l=24d υποστιβάδα που περιλαµβάνει 5 τροχιακά (2l+1=5), δηλαδή µέχρι 5⋅2=10
ηλεκτρόνια

Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχουν κβαντικούς αριθµούς n=4 και l=3 και
ms = +1/2 είναι:
α. 1
β. 3
γ. 5
δ. 7

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
δ. 7

Σχόλια:
n=4 και l=34f υποστιβάδα που περιλαµβάνει 7 τροχιακά (2l+1=7),
δηλαδή µέχρι 7 ηλεκτρόνια µε παράλληλο spin (ίδιο ms ).

Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να έχουν κβαντικούς αριθµούς n=4 και l=2 και
ml = -1 είναι:
α. 1
β. 2
γ. 4
δ. 8

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
β. 2

Σχόλια:
n=4 και l=24d υποστιβάδα
σε κάθε τιµή του ml αντιστοιχεί 1 ατοµικό τροχιακό που µπορεί να περιέχει µέχρι 2
ηλεκτρόνια.
Ποιο είναι το πιθανό άθροισµα των ms των ηλεκτρονίων του ιόντος 26Fe3+ ;
α. +3/2
β. -3/2
γ. 2 δ. +5/2

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
δ. +5/2

Σχόλια:
Κατά την απόσπαση ηλεκτρονίων, τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας ns αποσπώνται
πριν από τα ηλεκτρόνια της (n-1)d, οπότε:
: [Ar] 3d6 4s2
5
κατανοµή ηλεκτρονίων στην 3d υποστιβάδα:
26Fe : [Ar] 3d
άρα ms = 5⋅1/2 = 5/2
26Fe

3+

↑ ↑ ↑ ↑  ↑
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To πλήθος των τροχιακών που περιέχονται στις υποστιβάδες 2s, 2p, 3p και 4d είναι:
α. 2, 6, 6, 10
β. 1, 3, 3, 5
γ. 1, 3, 3, 7
δ. 2, 6, 6, 14

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
β. 1, 3, 3, 5

Αν η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για ένα ηλεκτρόνιο στη θέση Α έχει τιµή ψ= -0,1 και
στη θέση Β, ψ= 0,3, τότε η πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο στη θέση Α είναι:
α. Τριπλάσια από ότι στη θέση Β
β. Υποτριπλάσια από ότι στη θέση Β
γ. Εξαπλάσια από ότι στη θέση Β
δ. Υποεννεαπλάσια από ότι στη θέση Β

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
δ. Υποεννεαπλάσια από ότι στη θέση Β

Σχόλια:
Το ψ2 εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το e σε ένα ορισµένο σηµείο του χώρου
γύρω από τον πυρήνα.
Θέση Α: ψ = 0,1 και ψ2 = 0,01
Θέση Β: ψ = 0,3 και ψ2 = 0,09
Αν η 2η ενέργεια ιοντισµού του στοιχείου 12Μg είναι 1450 kJ/mol, τότε η 2η ενέργεια
ιοντισµού του στοιχείου 11Νa µπορεί να είναι:
α. 1450 β. 725 γ. 4563
δ. 1350

ΠΜ∆Χ 2014
Σωστή απάντηση
γ. 4563

Σχόλια:
+
1
12Μg : [Ne] 3s
+
2
2
6
11Νa : 1s 2s 2p

(το 2ο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από n = 3)
µεγαλύτερη ενέργεια 2ου ιοντισµού από το µαγνήσιο,
αφού το Νa+ έχει αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου
(το 2ο ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται από n = 2)

Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων µετάπτωσης, σχηµατίζει ιόν
Μ3+ , που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d. Το στοιχείο Μ είναι:
α. 23V
β. 25Mn
γ. 24Cr
δ. 26Fe
ΠΜ∆Χ 2013
Σωστή απάντηση
γ. 24Cr
Σχόλια:
πρώτη σειρά στοιχείων µετάπτωσης  4η περίοδος
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Κατά τον ιοντισµό αποµακρύνονται πρώτα τα ηλεκτρόνια από την 4s υποστιβάδα και
µετά από την 3d. Το Μ3+ προέκυψε από την αποµάκρυνση 3 ηλεκτρονίων από το Μ,
άρα:
Μ3+ : [Ar] 3d3
Μ: [Ar] 3d44s2 µε σταθερότερη δοµή την [Ar] 3d54s1 (6η οµάδα)
Συνολικός αριθµός ηλεκτρονίων στο Μ: 24

6. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού του 12Mg είναι 1450 kJ/mol. Η δεύτερη ενέργεια
ιοντισµού του 11Na είναι:
α. 1450 kJ/mol
β. 650 kJ/mol
γ. 4562 kJ/mol
δ. 1250 kJ/mol
ΠΜ∆Χ 2013
Σωστή απάντηση
γ. 4562 kJ/mol
Σχόλια
2
2
6
2
12Mg: 1s 2s 2p 3s
Mg+ : 1s2 2s2 2p6 3s1
Mg2+ : 1s2 2s2 2p6
το δεύτερο ηλεκτρόνιο φεύγει από 3s τροχιακό
1s2 2s2 2p6 3s1
Na : 1s2 2s2 2p6
Na2+ : 1s2 2s2 2p5
το δεύτερο ηλεκτρόνιο φεύγει από 2p τροχιακό,
άρα έλκεται ισχυρότερα από τον πυρήνα,
οπότε το 11Na έχει µεγαλύτερη ενέργεια δεύτερου ιοντισµού από το 12Mg.
11Na:
+

7. Οι πρώτες ενέργειες ιοντισµού πέντε στοιχείων µε διαδοχικούς ατοµικούς αριθµούς
είναι:
στοιχείο
Α
Β
Γ
∆
Ε
KJ / mol

1000

1251

1521

496

738

Ο χηµικός τύπος της ένωσης µεταξύ των Α και ∆ είναι:
α. ∆Α2
β. ∆Α
γ. ∆2Α
δ. ∆2Α3
ΠΜ∆Χ 2013
Σωστή απάντηση
γ. ∆2Α
Σχόλια
Το Εi αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά σε µια περίοδο. Τα µέταλλα έχουν
χαµηλά Εi. Παρατηρούµε σηµαντική πτώση των τιµών Εi στα στοιχεία ∆ και Ε,
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εποµένως τα Α, Β, Γ είναι τα τελευταία διαδοχικά στοιχεία µιας περιόδου και τα ∆, Ε
τα πρώτα διαδοχικά στοιχεία της επόµενης περιόδου. Εποµένως:
Α: 16η οµάδα (σχηµατίζει το ιόν Α2-)
Β: 17η οµάδα, αλογόνο (σχηµατίζει το ιόν Β-)
Γ: 18η οµάδα, ευγενές αέριο
∆: 1η οµάδα, αλκάλιο (σχηµατίζει το ιόν ∆+)
Ε: 2η οµάδα, αλκαλική γαία (σχηµατίζει το ιόν Ε2+)
∆+ Α2-  ∆2Α

Από τα ακόλουθα άτοµα και ιόντα δεν είναι παραµαγνητικό:
α. 21Sc
β. 29Cu+
γ. 25Mn2+
δ. 16S
ΠΜ∆Χ 2013
Σωστή απάντηση
β. 29Cu+
Σχόλια
+
2 2 6 2 6 10
29Cu : 1s 2s 2p 3s 3p 3d
21Sc

: 1s22s22p63s23p63d14s2 (έχει 1 µονήρες ηλεκτρόνιο σε d υποστιβάδα)

2+
25Mn
16S

(δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια)

: 1s22s22p63s23p63d5 (έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια σε d υποστιβάδα)
: 1s22s22p63s23p4

(έχει 2 µονήρη ηλεκτρόνια σε p υποστιβάδα)

Το άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση και η ενέργεια του
-18
ηλεκτρονίου του είναι Ε1 (Ε1 = - 2,18⋅10 J). Η ενέργεια που πρέπει να
απορροφήσει το άτοµο αυτό για να µεταβεί το ηλεκτρόνιό του στην τροχιά µε n=3,
σύµφωνα µε τον Bohr, είναι:
α. - 15⋅Ε1 / 16
β. - 8⋅Ε1 / 9
γ. - 2⋅Ε1 / 3
δ. 15⋅Ε1 / 16
ΠΜ∆Χ 2013
Σωστή απάντηση
β. - 8⋅Ε1 / 9
Σχόλια
(E3 – E1) = (Ε1 / 32 ) - E1 = - 8⋅Ε1 / 9
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Ο ιοντικός χαρακτήρας των χλωριδίων: LiCl, BeCl2, CCl4, BCl3 ελαττώνεται κατά
τη σειρά:
α. LiCl > BeCl2 > CCl4 > BCl3
β. LiCl > BeCl2 > BCl3 > CCl4
γ. ΒeCl2 > LiCl > CCl4 > BCl3
δ. BCl3 > BeCl2 > CCl4 > LiCl
ΠΜ∆Χ 2013
Σωστή απάντηση
β. LiCl > BeCl2 > BCl3 > CCl4

Το 42Mo στη θεµελιώδη κατάσταση έχει άθροισµα κβαντικών αριθµών spin (ms):
α. 3
β. 3/2
γ. 1/2
δ. 2
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
α. 3
Σχόλια
5 1
42Mo: [Kr] 4d 5s , 6 µονήρη ηλεκτρόνια (6 ⋅ ½ = 3)

Το στοιχείο µε ηλεκτρονιακή δοµή [Ar] 3d8 4s2 ανήκει:
α. στην 4η περίοδο και στη 2η οµάδα του Π.Π.
β. στην 4η περίοδο και στη 10η οµάδα του Π.Π.
γ. στην 3η περίοδο και στη 10η οµάδα του Π.Π.
δ. στην 4η περίοδο και στη 8η οµάδα του Π.Π.
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
β. στην 4η περίοδο και στη 10η οµάδα του Π.Π.
Σχόλια
Ο αριθµός της περιόδου συµπίπτει µε τον κύριο κβαντικό αριθµό n των ηλεκτρονίων
της εξωτερικής στιβάδας.
Για τα χηµικά στοιχεία του τοµέα d ο αριθµός της οµάδας, σύµφωνα µε την αρίθµηση
της IUPAC, είναι ίσος µε το άθροισµα των ηλεκτρονίων των υποστιβάδων (n-1)d και
ns.

Από τα παρακάτω στοιχεία σύµπλοκα ιόντα σχηµατίζει το:
α. 37Rb
β. 13Al
γ. 28Ni
δ. 15P
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
γ. 28Ni
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Σχόλια
Σύµπλοκα ιόντα σχηµατίζουν τα στοιχεία του d τοµέα.
Από τις επόµενες ηλεκτρονιακές δοµές, αντιστοιχούν στις δοµές του ιόντος 12Mg2+
και του ιόντος 9F- στη θεµελιώδη κατάσταση:
1s2 2s2 2p6 3s2
(Ι)
2
2
6
2
2
1s 2s 2p 3s 3p
(ΙΙ)
1s2 2s2 2p6
(ΙΙΙ)
2
2
5
1s 2s 2p
(ΙV)
1s2 2s2 2p4
(V)
α. οι (Ι) και (ΙV)
β. η (ΙΙΙ)
γ. οι (ΙΙ) και (V)
δ. οι (ΙΙΙ) και (V)
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
β. η (ΙΙΙ)
Σχόλια
Τα δύο ιόντα αποκτούν τη σταθερή ηλεκτρονιακή δοµή του ευγενούς αερίου 10Νe.

Η πρώτη ενέργεια ιοντισµού του Na (g) είναι ίση µε 495,8 kJ/mol. Η µικρότερη
δυνατή συχνότητα φωτός που µπορεί να προκαλέσει ιοντισµό σε ένα άτοµο Na
είναι:
α. 4,76 ⋅ 1014 s-1
β. 7,50 ⋅ 1014 s-1
γ. 1,24 ⋅ 1015 s-1
δ. 3,15 ⋅ 1015 s-1
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
γ. 1,24 ⋅ 1015 s-1
Σχόλια
Συχνότητα f = E / h = 495,8 ⋅ 103 J / 6,6 ⋅ 10-34 ⋅ 6,02 ⋅ 1023 J s = 1,24 ⋅ 1015 s-1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενέργεια ιοντισµού δίνεται σε kJ/mol και πρέπει να µετατραπεί σε
J / άτοµο.
Για ένα στοιχείο το οποίο έχει στη θεµελιώδη του κατάσταση πέντε p ηλεκτρόνια
στην εξωτερική στιβάδα, ο µικρότερος ατοµικός αριθµός που µπορεί να έχει είναι:
α. 9
β. 17
γ. 1
δ. 8
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
α. 9
Σχόλια
Θα έχει ηλεκτρονιακή δοµή: 1s2 2s2 2p5
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Από τα ιόντα:
Α: 8Ο2- Β: 11Na+ Γ: 9F- ∆: 12Μg2+ E: 13Al3+
τη µικρότερη και τη µεγαλύτερη ακτίνα έχουν αντίστοιχα:
α. Α, Ε
β. Γ, ∆
γ. Β, ∆
δ. Ε, Α
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
δ. Ε, Α
Σχόλια
Τα ιόντα που δίνονται είναι ισοηλεκτρονιακά, ίδια δοµή εξωτερικής στιβάδας.
Το Ε έχει το µεγαλύτερο φορτίο πυρήνα, άρα τη µικρότερη ακτίνα.
Το Α έχει το µικρότερο φορτίο πυρήνα, άρα τη µεγαλύτερη ακτίνα.

Τα στοιχεία: 16S , 20Ca , 17Cl σχηµατίζουν τα οξείδια SO3 , CaO , Cl2O7 .
Ισοµοριακές ποσότητες των τριών οξειδίων διαλύονται σε νερό και σχηµατίζονται
τα διαλύµατα ∆1 , ∆2 , ∆3 αντίστοιχα, τα οποία έχουν όλα τον ίδιο όγκο. Η διάταξη
των διαλυµάτων κατά αυξανόµενη τιµή pH είναι:
α. ∆2 < ∆1 < ∆3
β. ∆3 < ∆1 < ∆2
γ. ∆3 = ∆1 < ∆2
δ. ∆1 < ∆3 < ∆2
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
β. ∆3 < ∆1 < ∆2
Σχόλια
Κατά µήκος µιας περιόδου ο όξινος χαρακτήρας των οξειδίων των στοιχείων
αυξάνεται όσο προχωράµε προς τα δεξιά. Π.χ.
ΗClO4 : ισχυρό οξύ
H2SO4 : ισχυρό οξύ µόνο στο 1ο στάδιο ιοντισµού
H3PO4 : ασθενές οξύ και στα 3 στάδια ιοντισµού

Από τα επόµενα άτοµα και ιόντα, λιγότερα ασύζευκτα (µονήρη) ηλεκτρόνια έχει το:
α. 25Mn
β. 24Cr
γ. 26Fe2+
δ. 26Fe3+
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
γ. 26Fe2+
Σχόλια
το 26Fe2+ έχει 4 µονήρη ηλεκτρόνια σε d τροχιακά: [Ar] 3d6
το

3+
26Fe

έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια σε

d τροχιακά, το τρίτο ηλεκτρόνιο

αποµακρύνεται από το διπλά κατειληµµένο d τροχιακό: [Ar] 3d5

Ζαχαριάδου Φωτεινή
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το 25Mn έχει 5 µονήρη ηλεκτρόνια: [Ar] 3d5 4s2
το 24Cr έχει 6 µονήρη ηλεκτρόνια: [Ar] 3d5 4s1
Μέσα στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα η ηλεκτραρνητικότητα:
α. αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω
β. αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω
γ. από κάτω προς τα πάνω αυξάνεται στα µέταλλα και ελαττώνεται στα αµέταλλα
δ. µεταβάλλεται κατά τρόπο που εξαρτάται από την εκάστοτε οµάδα
ΠΜ∆Χ 2012
Σωστή απάντηση
α. αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών είναι δυνατές για ένα
ηλεκτρόνιο σε τροχιακό 4f;:
α. n = 4
l=3
m = -4 s = +1/2
β. n = 4
l=4
m = +4 s = +1/2
γ. n = 4
l=3
m = +1 s = -1/2
δ. n = 4
l=2
m = -2 s = +1/2
ΠΜ∆Χ 2005
Σωστή απάντηση
γ. n = 4
l=3
m = +1 s = -1/2
Σχόλια
Τροχιακό 4f σηµαίνει n = 4 και l =3.
Το l παίρνει όλες τις ακέραιες τιµές από 0 έως n-1, άρα για n = 4 δεν µπορεί να πάρει
την τιµή 4. Έτσι η τετράδα β. είναι αδύνατη.
Το m παίρνει όλες τις ακέραιες τιµές από -l έως +l, άρα δεν µπορεί να έχει τιµή ±n.
Έτσι η τετράδα α. είναι αδύνατη
Η τετράδα δ. αντιστοιχεί σε 4d τροχιακό.

∆ίνονται τα στοιχεία 11Na, 17Cl, 19K. Για τις ατοµικές ακτίνες ισχύει η σχέση:
α. RK > RCl > RNa
β. RK > RNa > RCl
γ. RK > RNa > RCl
δ. RNa > RCl > RK
ΠΜ∆Χ 2005
Σωστή απάντηση
β. ή γ. RK > RNa > RCl
Σχόλια
[Ne] 3s1
ίδιος αριθµός στιβάδων ( n = 3),
11Na:
17Cl:

[Ne] 3s2 3p5

αλλά το χλώριο έχει µεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο
άρα µικρότερη ατοµική ακτίνα από το νάτριο

Ζαχαριάδου Φωτεινή
19K:

[Ar] 4s1
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προσθήκη της στιβάδας µε n = 4 , αύξηση της ατοµικής ακτίνας

∆ίνονται τα στοιχεία 12Mg, 16S, 20Ca. Για τις ενέργειες πρώτου ιοντισµού ισχύει η
σχέση:
α. ECa < EMg < ES
β. ES < EMg < ECa
γ. EMg < ES < ECa
δ. ECa < ES < EMg
ΠΜ∆Χ 2005
Σωστή απάντηση
α. ECa < EMg < ES
Σχόλια
12Mg:
16S:

[Ne] 3s2

[Ne] 3s2 3p4

ίδιος αριθµός στιβάδων ( n = 3), αλλά το θείο έχει
µεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο, άρα µεγαλύτερη έλξη
των e της εξωτερικής στιβάδας από τον πυρήνα

20Ca:

2

[Ar] 4s

έχει τη µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα (προσθήκη της στιβάδας µε
n = 4), άρα τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού.

