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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
  
Αντικείμενο: Κεφάλαιο 1o  
  
Θέμα 1o 
α.    Ένα ατομικό τροχιακό 3d χαρακτηρίζεται από λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα ατομικό 

τροχιακό 4p διότι: 
i.   Tο άθροισμα n + l έχει μικρότερη τιμή για το 3d. 
ii. Kάθε ηλεκτρόνιο της στιβάδας Μ έχει γενικά λιγότερη ενέργεια από οποιοδήποτε 

ηλεκτρόνιο της στιβάδας Ν. 
iii. Tα τροχιακά d είναι ενεργειακά φτωχότερα από τα τροχιακά p. 
iv. Tο άθροισμα n + l έχει την ίδια τιμή για τα δύο αυτά τροχιακά, αλλά ο κύριος 

κβαντικός αριθμός είναι μικρότερος για το τροχιακό 3d. 
 (5 μονάδες) 

                         
β.    Η πιθανότητα ψ2 εύρεσης του ηλεκτρονίου πολύ κοντά σε ένα σημείο Σ σε συνάρτηση με 

την απόσταση r αυτού του σημείου από τον πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου σε 
θεμελιώδη κατάσταση αποδίδεται με το διάγραμμα: 

  

 
(4 μονάδες) 

 

γ.    Για το 3px τροχιακό, η τιμή του n  είναι ………, του l είναι ……… και του ml είναι 
…………… 

                                                                                                                        (4 μονάδες) 
  
δ.    Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τις ηλεκτρονιακές δομές της 

δεξιάς. 
  

Ηλεκτρονιακή δομή Στοιχείο 
Α. Αλογόνο α. 1s22s22p63s2 
Β. Αλκαλική γαία β. 1s22s22p63s23p6 
Γ. Στοιχείο μετάπτωσης γ. 1s22s22p63s23p63d64s2 
Δ. Ευγενές αέριο δ. 1s22s22p63s23p5 

            (6 μονάδες) 
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ε.    Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις: 

α.  Το φωτόνιο είναι: 
i.   Κύμα. 
ii.  Σωματίδιο. 
iii. Και κύμα και σωματίδιο. 
iv. Μερικά φωτόνια είναι κύματα και μερικά σωματίδια. 

  
β.  Σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg, είναι αδύνατο να 

προσδιορίσουμε με ακρίβεια: 
i.   Τη θέση του. 
ii.  Τη θέση του και την ορμή του ταυτόχρονα. 
iii. Την ορμή του. 
iv. Τη μάζα του. 

  
γ.  H ενέργεια 2ου ιονισμού ενός ατόμου είναι: 

i.   Πάντα μεγαλύτερη από την ενέργεια 1ου ιονισμού. 
ii.  Πάντα μικρότερη από την ενέργεια 1ου ιονισμού. 
iii. Σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερη από την ενέργεια 1ου ιονισμού και σε άλλες 

μικρότερη. 
(6 μονάδες) 

  
Θέμα 2ο 
α.    Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σωστές ή λάθος. 

i.     Τα τροχιακά p έχουν σχήμα διπλού λοβού. 
ii.    Το τροχιακό 1s και το τροχιακό 2s έχουν ίδιο σχήμα και ίδια ενέργεια. 
iii.   Το τροχιακό 3s έχει μικρότερο μέγεθος από το 2p. 

iv.    Κάθε κινούμενο σωματίδιο μπορεί να θεωρηθεί κύμα με μήκος κύματος λ = 
mu

h
. 

v.     Το άτομο του Η έχει μόνο ένα τροχιακό. 
vi.    Η δομή 1s22s22p63s23p4 δεν συμφωνεί με τον κανόνα του Hund. 
vii.   Το οξείδιο του Να είναι στερεό. 
viii.  Το οξείδιο του F είναι ομοιοπολική ένωση. 
ix.   Το 28Νi σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις. 
x.    Η ενέργεια ιονισμού αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά σε μια περίοδο του Π.Π. 

(10 μονάδες) 
 
β.  Δίνονται τα στοιχεία: 11A, 24Β, 83Γ, 77Δ. Αφού κάνετε την ηλεκτρονιακή τους δομή, να 

βρείτε σε ποια περίοδο, σε ποια ομάδα και σε ποιο τομέα του Π.Π ανήκει το καθένα. 
( 5 μονάδες) 

  
γ. Ποια από τις παρακάτω δομές αντιστοιχούν σε άτομα που βρίσκονται στη θεμελιώδη 

κατάσταση, ποια σε άτομα  που βρίσκονται σε διεγερμένη κατάσταση και ποια σε ιόντα; 
i.     29A: 1s22s22p63s23p64s13d10 
ii.    17Β:  1s22s22p63s13p6 
iii.   11Γ: 1s22s22p6 
iv.   9Δ:  1s22s22p6 
v.   10E: 1s22s22p53s1 

(6 μονάδες) 
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δ. Ποιος είναι ο ελάχιστος  αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχει ένα άτομο που έχει e που 
χαρακτηρίζεται από:  
i.     n = 2. 
ii.    n = 2, ms = -1/2. 
iii.   n = 4, l = 3. 
iv.    l = 0, ms = +1/2. 

 (4 μονάδες) 
  
Θέμα 3ο 
Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων: 
α.    CaF2 
β.    ΝΗ4Cℓ 
γ.    CO2 
δ.    ΗΝΟ3 
ε.     Να2SO4                                                                                           
Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: 1Η,   9F,   7N,   6C,  8O,  16S,  11Na,  20Ca, 17Cl 

(25 μονάδες) 
   
Θέμα 4ο 
α. Ένα στοιχείο Α ανήκει στην 3η περίοδο και έχει ενέργειες ιονισμού Εi1 = 738 KJ/mol, Εi2 = 

1450 KJ/mol και Εi3 = 7700 KJ/mol. 
i.   Σε ποια ομάδα του Π.Π ανήκει; 
ii.  Ποιος είναι ο ατομικός του αριθμός; 
iii. Ποια είναι η ηλεκτρονική του δομή;              

β. Ένα άλλο στοιχείο Β έχει σε θεμελιώδη κατάσταση 10 ηλεκτρόνια σε p τροχιακά. 
i.   Σε ποια περίοδο και ποια ομάδα του Π.Π ανήκει; 
ii.  Ποια είναι η δομή του σταθερότερου ιόντος του;  
iii. Ποιο είναι το άθροισμα των αριθμών spin του ατόμου;  

γ. i.  Ποιο από τα Α και Β έχει μεγαλύτερη ακτίνα και ποιο μεγαλύτερη ενέργεια 1ου ιονισμού; 
ii. Ποιος είναι ο ηλεκτρονιακός και ποιος ο μοριακός τύπος της ένωσης που σχηματίζουν τα 

Α και Β και ποια η φυσική κατάσταση που εμφανίζεται συνήθως; 
(25 μονάδες) 

   
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


