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25. Δίνονται τα στοιχεία 7Ν, 19Κ, 35Βr. Να γράψετε την ηλεκτρονική δομή των ατόμων τους.

Λύση:

7Ν: Το άτομο του αζώτου έχει z = 7 άρα έχει 7 ηλεκτρόνια. Συμπληρώνουμε την Κ με 2 ηλεκτρόνια
και τα υπόλοιπα 5 τοποθετούνται στην L.
Άρα η ηλεκτρονική δομή του αζώτου είναι:  7Ν: Κ(2)  L(5)

19K: Το άτομο του καλίου έχει z  = 19 άρα έχει 19 ηλεκτρόνια. Σύμπληρώνουμε την Κ με 2
ηλεκτρόνια και την L με 8.

Τα 9 ηλεκτρόνια που απομένουν δεν θα τοποθετηθούν στην Μ γιατί δεν θα ακολουθείται ο
κανόνας ότι η εξωτερική στιβάδα έχει μέχρι 8 ηλεκτρόνια. Γι’αυτό τοποθετούμε 8 στην Μ
και 1 στην Ν.
Άρα η ηλεκτρονική δομή του καλίου είναι:  19Κ: Κ(2)  L(8)  M(8)  N(1)

35Br: Το άτομο του βρωμίου έχει z = 35 άρα έχει 35 ηλεκτρόνια. Συμπληρώνουμε την Κ με 2 ηλεκτρόνια
την L με 8 και την Μ με 18 τα 7 ηλεκτρόνια που απομένουν τοποθετούνται στην Ν.
Άρα η ηλεκτρονική δομή του βρωμίου είναι:  35Br: Κ(2)  L(8)  M(18)  N(7)

26. Δίνονται τα ιόντα 1Η-, 13Αl3+, 38Sr2+, 53I-. Να γράψετε την ηλεκτρονική τους δομή.

Λύση:

1H-: Το ανιόν του υδρογόνου έχει ατομικό αριθμό z = 1.
Άρα διαθέτει 1 + 1 = 2 ηλεκτρόνια.
Η ηλεκτρονική του δομή είναι: 1Η- : Κ(2)

13Αl3+: Το κατιόν του αργιλίου έχει ατομικό αριθμό z = 13.
Άρα διαθέτει 13 - 3 = 10 ηλεκτρόνια.
Η ηλεκτρονική του δομή είναι 13Αl3+: Κ(2)  L(8)

38Sr2+: Το κατιόν του στροντίου έχει ατομικό αριθμό z = 38.
Άρα διαθέτει 38 - 2 = 36 ηλεκτρόνια.
Η ηλεκτρονική του δομή είναι: 38Sr2+ : Κ(2)  L(8)  M(18)  N(8)

53I-: Το ανιόν του ιωδίου έχει ατομικό αριθμό z  = 53.
Άρα διαθέτει 53 + 1 = 54 ηλεκτρόνια.
Η ηλεκτρονική του δομή είναι: 53I- : Κ(2)  L(8)  M(18)  N(18)  Ο(8)

27. Οι μαζικοί αριθμοί των στοιχείων Α και Β έχουν άθροισμα 47 και διαφορά 1. Το άθροισμα
των ατομικών τους αριθμών είναι 23.  Αν τα δύο στοιχεία έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων
ποια είναι η ηλεκτρονική δομή των ατόμων.

Λύση:

  Ηλεκτρονική δομή των ατόμων - Περιοδικός πίνακας - Χημικοί δε-
σμοί - Αριθμός οξείδωσης - Ονοματολογία
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Έστω ότι το Α έχει ατομικό αριθμό x και μαζικό ψ ενώ το Β ατομικό αριθμό z και μαζικό ω,

δηλαδή x A  και z B .
Συνεπώς θα ισχύει:   ψ + ω = 47 (1)

και αν θεωρήσουμε: ψ > ω τότε ψ - ω = 1 (2)

Επίσης:                      x + z = 23 (3)

και επειδή έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων: ψ - x = ω - z (4)

Προσθέτοντας τις (1), (2) έχουμε 2ψ = 48   ψ = 24

Όμως: ψ + ω = 47   ω = 23

Η σχέση (4) γίνεται 24 - x = 23 - z   x - z = 1 (5)

Προσθέτοντας τις (3), (5) έχουμε 2x = 24   x = 12

Όμως: x + z = 23   z = 111

Άρα: 24
12 A  και 23

11B

12Α: Έχει 12 ηλεκτρόνια και η ηλεκτρονική δομή είναι: 12Α: Κ(2)  L(8)  Μ(2)

11Β: Έχει 11 ηλεκτρόνια και η ηλεκτρονική του δομή είναι: 11Β: Κ(2)  L(8)  M(1)

28. Nα υπολογίσετε τον ατομικό αριθμό ενός στοιχείου που έχει 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική
του στιβάδα που είναι η Μ.

Λύση:

Επειδή υπάρχουν ηλεκτρόνια στη στιβάδα Μ, οι προηγούμενες στιβάδες Κ, L θα έχουν
συμπληρωθεί με ηλεκτρόνια.

Συνεπώς η ηλεκτρονιακή δομή του στοιχείου είναι: Κ(2)  L(8)  Μ(5).

Δηλαδή έχει 15 ηλεκτρόνια επειδή όμως 15 είναι και τα πρωτόνια θα έχουμε:
z = 15.

29. Δίνονται τα στοιχεία 13Αl και 19Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του
περιοδικού πίνακα είναι τοποθετημένα τα στοιχεία αυτά.

Λύση:

13Αl: Γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του αργιλίου:

13Al  Κ(2)  L(8)  Μ(3)

Τα ηλεκτρόνια είναι κατανεμημένα σε τρείς στιβάδες άρα το αργίλιο ανήκει στην 3η περίοδο.

Η εξωτερική στιβάδα έχει τρία ηλεκτρόνια άρα το αργίλιο ανήκει στην ΙΙΙΑ ομάδα.

19Κ: Γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του καλίου: 19Κ  Κ(2)  L(8)  M(8)  N(1)
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Tα ηλεκτρόνια είναι κατανεμημένα σε τέσσερις στιβάδες άρα το κάλιο ανήκει στην 4η περίοδο.

Η εξωτερική στιβάδα έχει ένα ηλεκτρόνιο, άρα το κάλιο ανήκει στην ΙΑ ομάδα.

30. Να βρεθεί ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου που βρίσκεται στην 3η περίοδο και
στην ΙΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα.

Λύση:

Το στοιχείο ανήκει στην τρίτη περίοδο, άρα τα ηλεκτρόνια είναι κατανεμημένα σε τρεις στιβάδες,
με τις δύο πρώτες να είναι συμπληρωμένες,

άρα: Κ(2)  L(8)  Μ( ).

Το στοιχείο ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα, συνεπώς η εξωτερική στιβάδα έχει 2 ηλεκτρόνια. Άρα η
ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στοιχείου είναι:

Κ(2)  L(8)  Μ(2)
Το στοιχείο έχει 12 ηλεκτρόνια και 12 πρωτόνια άρα z = 12.

31. Να υπολογιστεί ο ατομικός αριθμός του δεύτερου αλογόνου.

Λύση:

Αλογόνα είναι τα στοιχεία της VΙΙΑ ομάδας του περιοδικού πίνακα, συνεπώς το στοιχείο έχει 7
ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα.

Το πρώτο αλογόνο βρίσκεται στη δεύτερη περίοδο, αφού η πρώτη περίοδος δεν περιέχει αλογόνο,
συνεπώς το δεύτερο αλογόνο ανήκει στην τρίτη περίοδο, άρα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα
σε 3 στιβάδες.

Συνεπώς, η ηλεκτρονιακή δομή του δεύτερου αλογόνου είναι: Κ(2)  L(8)  Μ(7)

Το άτομο περιέχει 17 ηλεκτρόνια άρα και 17 πρωτόνια άρα z = 17.

32. Δίνονται τα στοιχεία 11Α, 14Β, 17Γ. Να τα κατατάξετε κατά αύξοντα μεταλλικό χαρακ-
τήρα.

Λύση:

Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων των στοιχείων.

11Α: Κ(2)  L(8)  Μ(1)

14Β: Κ(2)  L(8)  Μ(4)

17Γ: Κ(2)  L(8)  Μ(7)

Με τη βοήθεια των ηλεκτρονιακών δομών βρίσκουμε τη θέση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.
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11Α: 3η περίοδος - ΙΑ ομάδα

14Β: 3η περίοδος - ΙVA ομάδα

17Γ: 3η περίοδος - VΙΙΑ ομάδα

Παρατηρούμε ότι και τα τρία στοιχεία ανήκουν στην ίδια περίοδο, όμως κατά μήκος μιας
περιόδου έχουμε ελάττωση του μεταλλικού χαρακτήρα, άρα η σειρά των στοιχείων κατά
αύξοντα μεταλλικό χαρακτήρα είναι:

17Γ < 14Β < 11Α.

33. Χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν, ν + 1 και ν + 2 αντίστοιχα. Αν το
Γ είναι το πρώτο στοιχείο της πέμπτης περιόδου. Να βρείτε τη θέση των Α, Β στον
περιοδικό πίνακα.

Λύση:

Το Γ είναι το πρώτο στοιχείο της πέμπτης περιόδου συνεπώς τα Α, Β που έχουν τους αμέσως
προηγούμενους ατομικούς αριθμούς θα είναι το προτελευταίο και το τελευταίο στοιχείο της
τέταρτης περιόδου αντίστοιχα.

Άρα:
Το Α ανήκει στην 4η περίοδο και VIIA ομάδα.

Το Β ανήκει στην 4η περίοδο και VΙΙΙΑ ομάδα.

34. Χημικά στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς ν, ν + 1 και ν - 1 αντίστοιχα. Αν το Γ είναι
το τελευταίο στοιχείο της τρίτης περιόδου. Να βρείτε τη θέση των Α, Β στον περιοδικό πίνακα.

Λύση:

Το Γ είναι το τελευταίο στοιχείο της τρίτης περιόδου συνεπώς είναι ευγενές αέριο. Το Α είναι το
πρώτο στοιχείο της επόμενης περιόδου αφού ο ατομικός του αριθμός είναι κατά ένα μεγαλύτερος
από τον ατομικό αριθμό του Γ.

Άρα: Το Α ανήκει στην 4η περίοδο και IA ομάδα.
Το Β έχει τον αμέσως επόμενο ατομικό αριθμό από το Α

Άρα: Το Β ανήκει στην 4η περίοδο και ΙΙΑ ομάδα.

35. Να κατατάξετε τα παρακάτω στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής ακτίνας 3Li, 9F,
19K.

Λύση:

Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων και βρίσκουμε τη θέση τους στον περιοδικό
πίνακα.
3Li    K(2)  L(1) : 2η περίοδος, ΙΑ ομάδα

9F     K(2)  L(7) : 2η περίοδος, VIIA oμάδα

19Κ  Κ(2)  L(8)  M(8)  N(1) : 4η περίοδος, ΙΑ.
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Το Li και το F ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια περίοδο η ακτίνα
αυξάνεται από δεξιά προς τ’αριστερά δηλαδή όσο μειώνεται ο ατομικός αριθμός, άρα το Li έχει
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το F.

Το Li και το Κ ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια ομάδα η ακτίνα
αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή όσο μεγαλώνει ο ατομικός αριθμός, άρα το Κ έχει
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το Li.

Συνεπώς, η σειρά των στοιχείων είναι: 9F < 3Li < 19K.

36. Να συγκρίνετε την ατομική ακτίνα στα παρακάτω ζεύγη
Ι. 11Να και 11Να+ ΙΙ. 12Mg2+ και 9F-

Λύση:

Ι. Οι ηλεκτρονιακές δομές είναι:
11Να  Κ(2)  L(8)  M(1) 11Nα+  Κ(2)  L(8)
To Nα έχει τα ηλεκτρόνια σε 3 στιβάδες ενω το Να+ σε 2 γι’αυτό και το Να+ έχει μικρότερη
ακτίνα από το Να.

ΙΙ. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ιόντων είναι
12Mg2+: K(2)  L(8) 9F-: K(2)  L(8)
Oι ηλεκτρονιακές δομές είναι όμοιες όμως το Mg2+ έχει μεγαλύτερο πυρηνικό φορτίο άρα
μικρότερη ατομική ακτίνα.

37. Να συγκρίνετε ως προς τον ηλεκτροαρνητικό χαρακτήρα τα στοιχεία 9F και 17Cl.

Λύση:

Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων και βρίσκουμε τη θέση τους στον περιοδικό
πίνακα.

9F  (K2)  L(7) VIIA ομάδα, 2η περίοδος

17Cl  K(2)  L(8)  M(7) VIIA ομάδα, 3η περίοδος

Τα στοιχεία βρίσκονται στην ίδια ομάδα, όμως το Cl βρίσκεται πιο κάτω, έτσι έχει μεγαλύτερη
ατομική ακτίνα γι’αυτό το F που έχει μικρότερη ακτίνα, προσλαμβάνει ευκολότερα ηλεκτρόνια
άρα είναι πιο ηλεκτροαρνητικό.

38. Δίνονται τα χημικά στοιχεία 12Μg, 8O και 16S.
α. Να βρείτε τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα.
β. Ποια από αυτά έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες;
γ. Να συγκρίνετε τις ατομικές τους ακτίνες.

Λύση:

α. Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των στοιχείων και βρίσκουμε την θέση τους στον περιοδι-
κό πίνακα.

12Mg  K(2), L(8), M(2) IIA ομάδα, 3η περίοδος

8O  K(2), L(6) VIA ομάδα, 2η περίοδος

16S  K(2), L(8), M(6) VIA ομάδα, 3η περίοδος
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β. Παρόμοιες χημικές ιδιότητες έχουν τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδι-
κού πίνακα, δηλαδή τα Ο και S.

γ. Το Mg και το S ανήκουν στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια περίοδο η ακτίνα
αυξάνεται από δεξιά προς τ’αριστερά δηλαδή όσο μειώνεται ο ατομικός αριθμός, άρα το Mg έχει
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το S.
Το S και το O ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, όμως σε μια ομάδα η ακτίνα
αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω δηλαδή όσο μεγαλώνει ο ατομικός αριθμός, άρα το S έχει
μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το O.
Συνεπώς η σειρά των στοιχείων με βάση την ατομική ακτίνα είναι:

12Μg > 16S > 8O.

39. Να περιγράψετε το σχηματισμό χημικού δεσμού μεταξύ των στοιχείων:
Ι. 19Κ και 9F. II. 20Ca και 1Η

Λύση:

Ι. Οι ηλεκτρονικές δομές των ατόμων των στοιχείων είναι:

19Κ:  Κ(2)  L(8)  M(8)  N(1)      9F:  K(2)  L(7)   

To K είναι μέταλλο και το F αμέταλλο, συνεπώς ο δεσμός που σχηματίζεται είναι ιοντικός.

Το Κ, για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο ενώ το F προσλαμ-
βάνει ένα:

–

Όταν ένα άτομο Κ πλησιάζει  μ’ένα άτομο F, το Κ αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο το οποίο προσ-
λαμβάνει το F.

ΙΙ. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων των στοιχείων είναι:

20Ca: Κ(2)  L(8)  M(8)  N(2)   Ca


 1H: K(1)   H


Έχουμε ένα μέταλλο (Ca) και ένα αμέταλλο (Η), συνεπώς έχουμε ιοντικό δεσμό.
Για να αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου, το ασβέστιο αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια, ενώ το Η

προσλαμβάνει 1: 

Άρα κατά τη δημιουργία του δεσμού, ένα άτομο ασβεστίου αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια τα οποία
προσλαμβάνουν 2 άτομα υδρογόνου.

40. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς και τους συντακτικούς τύπους των ομοιοπολικών
χημικών ενώσεων:

· 2
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Ι. μεθάνιο CH4 II. Τριχλωριούχος φώσφορος PCl3

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί C: 6, Η: 1, Ρ: 15, Cl: 17.

Λύση:

Ι. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων είναι:

C:  Κ(2)  L(4)   H:  Κ(1)   H


O C έχει 4 μονήρη ηλεκτρόνια, άρα μπορεί να σχηματίσει μέχρι 4 απλούς ομοιοπολικούς
δεσμούς, ενώ κάθε άτομο Η έχει 1 μονήρες ηλεκτρόνιο και μπορεί να σχηματίσει μόνο 1 απλό
ομοιοπολικό δεσμό. Άρα:

          

ΙΙ. Οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων είναι:

15Ρ:  K(2)  L(8)  Μ(5)   17Cl:  K(2)  L(8) Μ (7)   

Άρα:

          

41. Δίνονται τα στοιχεία Α και Β. Το στοιχείο Α ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα και στην 4η περίο-
δο, ενώ το στοιχείο Β ανήκει στην VΙΙΑ και στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνα-
κα. Να εξηγήσετε τι είδους δεσμό μπορούν να σχηματίσουν τα παραπάνω στοιχεία.
Ποιος είναι ο μοριακός τύπος της ένωσης που θα σχηματίσουν; Τι δείχνει ο τύπος
αυτός;

Λύση:

Το Α ανήκει στην ΙΙΑ ομάδα και στην 4η περίοδο άρα έχει ηλεκτρονιακή δομή:

Α  Κ(2)  L(8)  M(8)  N(2)   A



To B ανήκει στην VIIA ομάδα και στην 3η περίοδο άρα έχει ηλεκτρονιακή δομή:

Β  Κ(2)  L(8)  M(7)   
Το Α είναι μέταλλο και το Β αμέταλλο, συνεπώς σχηματίζουν ιοντικό δεσμό.
Ένα άτομο Α αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια τα οποία προσλαμβάνουν 2 άτομα του Β.

· 2
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Άρα ο μοριακός τύπος της ένωσης είναι ΑΒ2.

Η ένωση είναι ιοντική συνεπώς ο μοριακός τύπος μας δείχνει την αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό
πλέγμα της ένωσης.

Δηλαδή, περιέχει ιόντα Α2+ και Β– με αναλογία 1 : 2.

42. Δίνονται τα άτομα 6C και 15S. Πόσους και τι είδους ομοιοπολικούς δεσμούς μπορεί να
σχηματίσει κάθε άτομο.

Λύση:

Η ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων είναι:

6C  K(2)  L(4)             16S  K(2)  L(8)  M(6)   

To άτομο του C έχει 4 μονηρή ηλεκτρόνια άρα μπορεί να σχηματίσει:

α. 4 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς:

β. 1 διπλό και 2 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς:

γ. 2 διπλούς ομοιοπολικούς δεσμούς: C 

δ. 1 τριπλό και 1 απλό ομοιοπολικούς δεσμούς: –C 

Το άτομο του S έχει 2 μονήρη ηλεκτρόνια άρα μπορεί να σχηματίσει:

α. 2 απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς: – S –

β. 1 διπλό ομοιοπολικό δεσμό: S =

43. Να εξετάσετε τι είδους ομοιοπολικούς δεσμούς σχηματίζει το υδρογόνο με τα στοιχεία
των VA, VIA και VIIA ομάδων του περιοδικού πίνακα.

Λύση:

Τα στοιχεία της VA ομάδας έχουν ηλεκτρονιακό τύπο . Άρα,
σχηματίζουν με το Η τρεις απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς,
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:

Τα στοιχεία της VΙA ομάδας έχουν ηλεκτρονιακό τύπο . Άρα
σχηματίζουν με το Η δύο απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς, όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήμα:

Τα στοιχεία της VΙΙA ομάδας έχουν ηλεκτρονιακό τύπο . Άρα
σχηματίζουν με το Η ένα απλό ομοιοπολικό δεσμό, όπως φαίνε-
ται στο διπλανό σχήμα:
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