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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Αντικείμενο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
  

Θέμα 1ο  
α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα για n = 4 

ΥΠΟΣΤΙΒΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΡΟΧΙΑΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 

(μέγιστος) 

      

      

      

      
(6 μονάδες) 

   
β.  Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές δεν υπακούει στην απαγορευτική αρχή του 

Pauli; 
i. 1s22s22p63s23p64s23d12 

ii. 1s22s22p63s23p6 
iii. 1s22s22p63s1 
iv. 1s22s22p7 
v. 1s22s22p53s1 

(5 μονάδες) 

γ. Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή του 35Br 

(4 μονάδες) 
 

δ. Για το 3p τροχιακό, η τιμή του n είναι ........, του l είναι ........... και ml του είναι .................. 
(3 μονάδες) 

  
ε. Για το άτομο του Ο (Ζ = 8) η δομή 1s22s22p33s1 είναι θεμελιώδης; 

(1 μονάδα) 
  
ζ. Για το άτομο S (Z = 16) η δομή 1s22s22p63s23p4 είναι διεγερμένη; 

(1 μονάδα) 

η. Να αντιστοιχήσετε τη στοιχεία των δύο στηλών (όχι υποχρεωτικά ένα προς ένα).  

Στοιχείο 
Ασύζευκτα 
ηλεκτρόνια 

4Be 2 

20Ca 1 

6C 0 

7N 3 

8O 4 

(5 μονάδες) 

 
Θέμα 2ο  
α. Να βρείτε σε ποια περίοδο , ποιον τομέα και ποια ομάδα βρίσκεται κάθε ένα από τα 

παρακάτω στοιχεία: 37A, 25B, 82Γ, 46Δ. 
(12 μονάδες) 
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β. Από τα προηγούμενα στοιχεία το Α ή το Δ έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; Ποιο έχει 

μεγαλύτερη ενέργεια ιονισμού; Να γράψετε την αντίδραση 1ου ιονισμού του στοιχείου Α. 
(3 μονάδες) 

  
γ. Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του ιόντος του στοιχείου που βρίσκεται στην 17η ομάδα 

και την 4η περίοδο. 
(5 μονάδες) 

  
δ. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις 
  

ΑΛΟΓΟΝΑ 1η ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ 
ΜΕΤΑΠΤΩΣHΣ 

7η ΟΜΑΔΑ 

ΑΛΚΑΛΙΑ 17η ΟΜΑΔΑ 

ΛΑΝΘΑΝΙΔΕΣ-
ΑΚΤΙΝΙΔΕΣ 

ΤΟΜΕΑΣ f 

ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ 18η ΟΜΑΔΑ 

- ΤΟΜΕΑΣ d 

(5 μονάδες) 
   

Θέμα 3ο  
Α. Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση: 

i. Τα τροχιακά της 2s υποστιβάδας είναι: α. 10, β. 8, γ. 6, δ. 1 

(5 μονάδες) 
  

ii. Τα ηλεκτρόνια που μπορεί να έχει ένα άτομο με κύριο κβαντικό αριθμό 5 είναι: 
α. 18,  β. 50,  γ. 8,  δ. 72 

(5 μονάδες) 
   

iii. Η ενέργεια του ηλεκτρονίου του Η καθορίζεται από τον αριθμό: 
α. n,  β. l,  γ. ml,  δ. ms 

(5 μονάδες) 
   

iv. Ένα αμέταλλο στοιχείο Α έχει στη στιβάδα Μ, που είναι εξωτερική του στιβάδα, 3 
μονήρη ηλεκτρόνια. Πόσα ηλεκτρόνια πρέπει να προσλάβει το άτομο Α, έτσι ώστε το 
ιόν που θα προκύψει να έχει δομή ευγενούς αερίου;  

(5 μονάδες) 
   
Β. Να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση που ακολουθεί σαν σωστή ή λάθος. 

i. Το οξείδιο του Νa είναι στερεό. 
ii. Το οξείδιο του F είναι ομοιοπολική ένωση. 
iii. Το Νi σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις. 
iv. Ο σίδηρος δεν σχηματίζει σύμπλοκα ιόντα. 
v. Η ενέργεια ιονισμού αυξάνεται όταν αυξάνονται τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια ανάμεσα στον 

πυρήνα και την εξωτερική στιβάδα. 
(5 μονάδες) 

  

Θέμα 4ο  
Ποιες οι δομές κατά Lewis των ενώσεων.  
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Α. CH4 (5 μονάδες) 

B. NH 
4  (5 μονάδες) 

Γ. H2SO3 (5 μονάδες) 

Δ. H2S (5 μονάδες) 

Ε. Na3PO4 (5 μονάδες) 

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: Η = 1 , C = 6, O = 8, S = 16, N = 15, Na = 11, P = 15.  
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


