Σειίδα |1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΘΕΜΑ 1ο
1. Πνηα από ηηο παξαθάησ ηεηξάδεο θβαληηθώλ αξηζκώλ είλαη ιαλζαζκέλε:
α. (4,3,2,+½)
β. (2,0,1,– ½)
γ. (1,0,0,+½)
δ. (3,1,–1,–½)
2. Ο αξηζκόο ησλ ηξνρηαθώλ ηεο ππνζηηβάδαο d είλαη:
α. 1
β. 5
γ. 2
δ. 7
3. Σε πνηα από ηηο παξαθάησ ζεηξέο νη ππνζηηβάδεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά απμαλόκελε
ζεηξά ελέξγεηαο:
α. 3p, 3d, 4s
β. 4p, 5s, 4d
γ. 4s, 4p, 3 d
δ. 2s, 3s, 2p
4. Σην αληόλ ηνπ ρισξίνπ (17Cℓ–) πεξηέρνληαη:
α) Γύν κνλήξε ειεθηξόληα
β) Έλα κνλήξεο ειεθηξόληα
γ) Καλέλα κνλήξεο ειεθηξόλην
5. Η κεγαιύηεξε ηηκή ελέξγεηαο πξώηνπ ηνληηζκνύ αλήθεη ζην ζηνηρείν κε ειεθηξνληαθή δνκή:
α) [Ne] 3s2 3p5
β) [Ar] 3d10 4s2 4p2
γ) [Kr] 5s2
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6. Να γίλεη ε αληηζηνίρεζε κεηαμύ ησλ ππνζηηβάδσλ ηεο ζηήιεο (Θ) θαη ησλ δεπγαξηώλ θβαληηθώλ αξηζκώλ ηεο (n, ℓ) ηεο ζηήιεο (ΘΘ):
(Ι)
1. 1s
2. 4d
3. 2p
4. 3d
5. 3p

(ΙΙ)
Α. (2,1)
Β. (1,0)
Γ. (4,2)
Γ. (3,2)
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6. Εξηγήζηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο:
α. Σε νπνηνδήπνηε ηξνρηαθό κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ην πνιύ δύν ειεθηξόληα ηα νπνία έρνπλ αληίζεηα spin.
β. Έλα άηνκν πνπ έρεη δνκή ns2np4 ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα ζα έρεη δύν κνλήξε ειεθηξόληα.
γ. Αλ ην άηνκν ελόο ζηνηρείνπ έρεη 2 ειεθηξόληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα, ην ζηνηρείν
ζα αλήθεη νπσζδήπνηε ζηνλ s ηνκέα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα.
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ΘΕΜΑ 2ο
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Τύπορ μοπίος ένωζηρ
1. CH4
2. C2H2
3. CH2CH2

Απιθμόρ δεζμών ανά μόπιο
…… ζ
…… π
…… ζ
…… π
…… ζ
…… π

4. CH3–CCH
5. CH2O (κεζαλάιε)

…… ζ

…… π

…… ζ

…… π
[ ΜΟΝΑΔΕΣ 10 ]

2. α) Πνηνο είλαη ν κηθξόηεξνο αηνκηθόο αξηζκόο ζηνηρείνπ πνπ πεξηέρεη: 1) πέληε ειεθηξόληα
ζε ππνζηηβάδεο s, 2) ηξία p ειεθηξόληα, 3) δύν 4p ειεθηξόληα.
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3. α) Να ππνινγηζηνύλ νη αηνκηθνί αξηζκνί i) ηνπ δεύηεξνπ επγελνύο αεξίνπ θαη ii) ηνπ αιθαιίνπ πνπ έρεη ηελ ακέζσο κηθξόηεξε ελέξγεηα πξώηνπ ηνληηζκνύ από ην λάηξην ( 11Na).
β) Γηα ηα ρεκηθά ζηνηρεία Α, Β θαη Γ ππάξρνπλ ηα εμήο δεδνκέλα: i) Αλήθνπλ θαη ηα ηξία
ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα, ii) Τα άηνκα θαη ησλ ηξηώλ ζηελ ζεκειηώδε θαηάζηαζε πεξηέρνπλ έλα κνλήξεο ειεθηξόλην, iii) Τν ζηνηρείν Α αλήθεη ζηνλ s ηνκέα ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη iv) Τν ζηνηρείν Β έρεη κεγαιύηεξν αηνκηθό αξηζκό από ην ζηνηρείν Γ. Με βάζε ηα παξαπάλσ λα βξεζνύλ νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ Α, Β θαη Γ.
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ΘΕΜΑ 3ο
α) Γηα ηα ζηνηρεία Η, Cl, O, S δίλνληαη νη αηνκηθνί αξηζκνί 1, 17, 8, 16 αληίζηνηρα. Να γίλεη ε
θαηαλνκή ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο θαη ππνζηηβάδεο θαη λα βξεζεί γηα ην θαζέλα ν αξηζκόο ησλ
κνλήξσλ ειεθηξνλίσλ. Σε πνηα νκάδα, πνηα πεξίνδν θαη πνην ηνκέα ηνπ Πεξηνδηθνύ πίλαθα αλήθεη θάζε ζηνηρείν;
β) Να γξαθνύλ νη ειεθηξνληαθνί ηύπνπ θαηά Lewis ησλ ελώζεσλ: HClO, H2SO4.
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ΘΕΜΑ 4ο
α) Πνηνο είλαη ν ειάρηζηνο αηνκηθόο αξηζκόο ζηνηρείνπ Χ γηα ην νπνίν ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε γλσξίδνπκε όηη πεξηέρεη ειεθηξόληα ζηε ζηηβάδα Ν θαη ην ζπλνιηθό άζξνηζκα ησλ θβαληηθώλ αξηζκώλ ηνπ spin ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη κεδέλ.
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β) Γηα ηα ζηνηρεία Θ, Λ θαη Μ δίλνληαη ηα εμήο δεδνκέλα:
Τν Θ είλαη ην δεύηεξν αινγόλν.
Τν Λ αλήθεη ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη έρεη ηε κεγαιύηεξε αηνκηθή
αθηίλα από όια ηα ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ.
Τν Μ αλήθεη ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ Πεξηνδηθνύ Πίλαθα θαη ζην άηνκν ηνπ ππάξρνπλ 3
κνλήξε e.
1) Πνηνη είλαη νη αηνκηθνί αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ;
2) Πνην από ηα ζηνηρεία έρεη ηε κηθξόηεξε θαη πνην ηε κεγαιύηεξε ελέξγεηα πξώηνπ ηνληηζκνύ.

Σειίδα |3
3) Να γξάςεηε ηνπο ηύπνπο Lewis ησλ ελώζεσλ κεηαμύ Λ θαη Θ θαη ηνπ νμένο ΗΘΟ 3. δίλνληαη νη αηνκηθνί αξηζκνί: Ο = 8 θαη Η = 1.
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γ) Τα ζηνηρεία Β, Γ θαη Γ έρνπλ αηνκηθνύο αξηζκνύο Ζ, Ζ+1 θαη Ζ+2 αληίζηνηρα. Αλ ην ζηνηρείν
Γ είλαη επγελέο αέξην, λα βξεζεί ην είδνο ηνπ δεζκνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ηνπ Β θαη Γ. πνηνο
είλαη ν ηύπνο θαηά Lewis ηεο έλσζεο πνπ πξνθύπηεη;
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Να κελ γίλεη ρξήζε αξηζκνκεραλήο.
Να κελ γξαθνύλ νη απαληήζεηο ζηα ζέκαηα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ

