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1

1. Κβαντικοί αριθμοί και τροχιακά

1. Στον πίνακα που ακολουθεί, οι αριθμοί της στήλης (Ι) αποτελούν μία τετράδα τιμών των κβαντικών αριθμών

του ηλεκτρονίου ενός ατόμου Η σε διεγερμένη κατάσταση.

Α. −2 𝟏. 𝑙 α. προσανατολισμός ατομικού τροχιακού

Β. − 1
2

𝟐. 𝑚𝑙 β. σχήμα ατομικού τροχιακού

Γ. 2 𝟑. 𝑛 γ. φορά ιδιοπεριστροφής ηλεκτρονίου

Δ. 3 𝟒. 𝑚𝑠 δ. μέγεθος ατομικού τροχιακού

I II III

Αν αντιστοιχήσουμε τον κάθε κβαντικό αριθμό της στήλης (ΙΙ) με μία από τις τιμές που μπορεί να πάρει

(στήλη Ι), καθώς και με την πληροφορία που μας παρέχει και η οποία αναφέρεται στη στήλη (ΙΙΙ) τότε η

σωστή αντιστοίχιση είναι:

α. 1-Α-β, 2-Γ-δ, 3-Δ-α, 4-Β-γ β. 1-Γ-β, 2-Α-α, 3-Δ-γ, 4-Β-δ

γ. 1-Γ-β, 2-Α-α, 3-Δ-δ, 4-Β-γ δ. 1-Γ-α, 2-Α-δ, 3-Δ-β, 4-Β-γ

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α. Το μήκος κύματος κατά de Broglie που αντιστοιχεί σε ένα κινούμενο ιόν εξαρτάται από το φορτίο του.

β. Η ενέργεια της υποστιβάδας 1s στο ιόν 2He
+ είναι ίση με την ενέργεια της υποστιβάδας 1s του ατόμου

του Η.

γ. Αν ένα ατομικό τροχιακό έχει 𝑚𝑙 = 1 θα ανήκει σε p υποστιβάδα.

δ. Για το χαρακτηρισμό ενός ατομικού τροχιακού απαιτούνται οι κβαντικοί αριθμοί 𝑛, 𝑙 και 𝑚𝑙.

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α. Για την πλήρη περιγραφή του ηλεκτρονίου του ατόμου του Η απαιτούνται μόνο οι τρεις πρώτοι

κβαντικοί αριθμοί.

β. Υπάρχει περίπτωση όπου μια ενεργειακή υποστιβάδα χαρακτηρίζεται μόνο από τον κβαντικό αριθμό 𝑙.
γ. Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του Η βρίσκεται πάντα σε τροχιακό 1s.
δ. Όταν σε ένα ατομικό τροχιακό ισχύει 𝑚𝑙 = 0 αυτό θα είναι τύπου s.

4. Πόσα από τα τροχιακά της στιβάδας Ν χαρακτηρίζονται από 𝑚𝑙 = 1;

α. 1. β. 2. γ. 3. δ. 4.

5. H συχνότητα (𝜈) του φωτονίου που εκπέμπεται από ένα διεγερμένο άτομο Η κατά τη μετάπτωση από

στιβάδα ενέργειας 𝐸i σε στιβάδα ενέργειας 𝐸f δίνεται από τη σχέση:

α. 𝜈 =
𝐸i − 𝐸f

𝜆 β. 𝜈 =
𝐸i − 𝐸f

ℎ γ. 𝜈 =
𝐸f − 𝐸i

ℎ δ. 𝜈 = ℎ
𝐸i − 𝐸f

Όπου ℎ η σταθερά του Planck και 𝜆 το μήκος κύματος.

6. Το γραμμικό φάσμα εκπομπής του H επιβεβαιώνει:

α. την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg.

β. το ότι οι ενέργειες των στιβάδων του ατόμου του υδρογόνου λαμβάνουν ορισμένες μόνο τιμές.

γ. την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie.

δ. την κυματική φύση του φωτός.
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7. Το πλήθος των τροχιακών μιας στιβάδας δίνεται από τον αριθμό:

α. 𝑛2. β. 2𝑛. γ. 2𝑛. δ. 2𝑛 + 1.

8. Ποιο από τα ακόλουθα ενεργειακά διαγράμματα αναπαριστά τη μετάπτωση από τη στάθμη 𝑛 = 3 προς

τη 𝑛 = 2 στο φάσμα εκπομπής του υδρογόνου;

𝐸

0

I
𝐸

0

II
𝐸

0

III
𝐸

0

IV

α. Το Ι. β. Το ΙΙ. γ. Το ΙΙΙ. δ. Το ΙV.

9. Το μεγαλύτερο μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα άτομο Η

παρατηρείται κατά τη μετάβαση του ηλεκτρονίου μεταξύ:

α. 𝐸4 → 𝐸3 β. 𝐸7 → 𝐸1 γ. 𝐸7 → 𝐸6 δ. 𝐸3 → 𝐸4

10. Στο άτομο του H κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου από την Μ στην Κ εκπέμπεται ακτινοβολία

συχνότητας 𝜈1 και μήκους κύματος 𝜆1, από την Μ στην L εκπέμπεται ακτινοβολία με 𝜈2 και 𝜆2, ενώ από

την L στην Κ εκπέμπεται ακτινοβολία με 𝜈3 και 𝜆3. Ισχύει η σχέση:

α. 𝜈1 = 𝜈2 + 𝜈3 β. 𝜈1 > 𝜈2 + 𝜈3 γ. 𝜆3 = 𝜆1 + 𝜆2 δ. 1
𝜆3

= 1
𝜆1

+ 1
𝜆2

11. Ένα πρωτόνιο κινείται με τετραπλάσια ταχύτητα από ένα σωμάτιο α (4
2He

2+). Αν για τη μάζα του

σωματίου α (𝑚α) και τη μάζα του πρωτονίου (𝑚p) ισχύει η σχέση: 𝑚α = 4𝑚p, ποια θα είναι η σχέση

των αντιστοίχων μηκών κύματος 𝜆α και 𝜆p, σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης;

α. 𝜆α = 𝜆p β. 𝜆p = 4𝜆α γ. 𝜆α = 4𝜆p δ. 𝜆α ⋅ 𝜆p = 4

12. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr το ηλεκτρόνιο του ατόμου του Η στη θεμελιώδη του

κατάσταση εκτελεί κυκλική κίνηση ορισμένης ακτίνας και ενέργειας.

β. Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του Η μπορεί να βρεθεί και στη στιβάδα L.

γ. Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του Η στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει 𝛦 = 0.
δ. Αν στο άτομο του Η το ηλεκτρόνιο εκτελέσει τις μεταπτώσεις Μ→ L και μετά L→Κ το μήκος κύματος της

ακτινοβολίας κατά την 1η μετάπτωση θα είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος της 2ης μετάπτωσης.
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13. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, η ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση:

𝛦 = ℎ ⋅ 𝜈.
β. Το μήκος κύματος 𝜆 κατά de Broglie ενός κινούμενου ηλεκτρονίου αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητάς

του.

γ. Στο άτομο του Η η ενέργεια του ηλεκτρονίου μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η τιμή του κύριου κβαντικού

αριθμού (𝑛).
δ. Στο πρότυπο του Bohr για το άτομο του Η η ενέργεια της στιβάδας L είναι μικρότερη από την ενέργεια

της K.

14. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Αν ένα κινούμενο ηλεκτρόνιο και ένα κινούμενο πρωτόνιο εμφανίζουν το ίδιο μήκος κύματος κατά de

Broglie θα διαθέτουν και την ίδια ταχύτητα.

β. Κατά τη μετάπτωση Μ→Κ του ηλεκτρονίου ενός ατόμου Η εκπέμπεται ακτινοβολία μικρότερου μήκους

κύματος σε σχέση με τη μετάπτωση Μ→ L.

γ. Η ενεργειακή στάθμη 𝑛 = 3 αποτελεί την πρώτη διεγερμένη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου.

δ. Χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να ιοντιστεί ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη στάθμη

𝑛 = 3 σε σχέση με ένα άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη στάθμη 𝑛 = 2.

15. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Το ηλεκτρόνιο όταν βρίσκεται στη στάθμη 𝑛 = 3 είναι κατά μέσο όρο πιο μακριά από τον πυρήνα σε

σύγκριση με το ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στη στάθμη 𝑛 = 2.
β. Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη μετάπτωση ηλεκτρονίου από 𝑛 = 3 σε 𝑛 = 2

είναι η ίδια με τη συχνότητα της ακτινοβολίας που απορροφάται κατά τη μεταπήδηση ηλεκτρονίου

από τη 𝑛 = 2 στη 𝑛 = 3.
γ. Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη μετάπτωση ηλεκτρονίου από 𝑛 = 3 σε 𝑛 = 2

είναι μεγαλύτερη αυτής που εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση ηλεκτρονίου από 𝑛 = 3 στη 𝑛 = 1.
δ. Η συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αποτελεί το μέτρο της ενέργειας των φωτονίων της.

16. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται τμήμα του γραμμικού φάσματος εκπομπής του ατόμου του

υδρογόνου (σειρά Balmer).

Α

65
6

nm

Β

48
6

nm

Γ

43
4

nm

Δ

41
0

nm

Οι γραμμές στο παραπάνω διάγραμμα αντιστοιχούν στις ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις από διεγερμένες κα-

ταστάσεις στην κατάσταση με 𝑛 = 2. Ποια ηλεκτρονιακή μετάπτωση αντιστοιχεί:

i. στην γραμμή A (με το μεγαλύτερο μήκος κύματος της σειράς) και

ii. στην γραμμή Δ;

α. i. 𝑛 = 3 → 𝑛 = 2 και ii. 𝑛 = 6 → 𝑛 = 2 β. i. 𝑛 = 1 → 𝑛 = 2 και ii. 𝑛 = 4 → 𝑛 = 2
γ. i. 𝑛 = 3 → 𝑛 = 2 και ii. 𝑛 = 5 → 𝑛 = 2 δ. i. 𝑛 = 4 → 𝑛 = 3 και ii. 𝑛 = 7 → 𝑛 = 3

17. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός 𝑚𝑙 παίρνει τις τιμές:

α. 0, ±1, ±2, ..., ±(𝑛 − 1) β. 0, ±1, ±2, ..., ±(𝑙 − 1)
γ. 0, ±1, ±2, ..., ±𝑛 δ. 0, ±1, ±2, ..., ±𝑙
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18. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Κατά την αποδιέγερση του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου που βρίσκεται αρχικά στη στιβάδα

Μ μπορούν να προκύψουν 3 φωτόνια με διαφορετικά μήκη κύματος.

β. Οι 3 κβαντικοί αριθμοί περιγράφουν την κατάσταση ενός ηλεκτρονίου στο άτομο.

γ. Η κυματοσυνάρτηση 𝜓 προσδιορίζει την περιοχή του χώρου γύρω από τον πυρήνα στον οποίο είναι

πιθανό να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο.

δ. Η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας οδηγεί αυτομάτως στην κατάρριψη όλων των πλανητικών

προτύπων, συμπεριλαμβανομένου και του ατομικού πρότυπου Bohr.

19. Κατά τις μεταπτώσεις Μ→Κ, Ν→Μ, Μ→ L, L→K, N→K του ηλεκτρονίου στο άτομο του Η εκπέμπονται

ακτινοβολίες με συχνότητες 𝜈1 = 𝛼, 𝜈2 = 𝛽, 𝜈3 = 𝛾, 𝜈4 = 𝛿, 𝜈5 = 𝜀 (σε Hz) αντίστοιχα. Η σωστή διάταξη

κατ’ αύξουσα σειρά των αριθμών 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 και 𝜀 είναι: σειρά.

α. 𝛽 < 𝛾 < 𝛼 < 𝛿 < 𝜀 β. 𝛾 < 𝛽 < 𝛿 < 𝛼 < 𝜀 γ. 𝛽 < 𝛾 < 𝛿 < 𝛼 < 𝜀 δ. 𝜀 < 𝛽 < 𝛾 < 𝛿 < 𝛼

20. Κατά τις μεταπτώσεις Μ→Κ, Ν→Μ, Μ→ L, L→K, N→K του ηλεκτρονίου στο άτομο του Η εκπέμπονται

ακτινοβολίες με μήκη κύματος 𝜆1 = 𝛼, 𝜆2 = 𝛽, 𝜆3 = 𝛾, 𝜆4 = 𝛿, 𝜆5 = 𝜀 (σε m) αντίστοιχα. Η σωστή διάταξη

κατ’ αύξουσα σειρά των αριθμών 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 και 𝜀 είναι: σειρά.

α. 𝜀 < 𝛼 < 𝛾 < 𝛿 < 𝛽 β. 𝛼 < 𝜀 < 𝛿 < 𝛾 < 𝛽 γ. 𝛾 < 𝜀 < 𝛼 < 𝛿 < 𝛽 δ. 𝜀 < 𝛼 < 𝛿 < 𝛾 < 𝛽

21. Ποιο από τα παρακάτω είναι το πρωτοποριακό που εισήγαγε ο Schrödinger για το ατομικό πρότυπο;

α. Τις ηλεκτρονιακές στιβάδες.
β. Την πιθανότητα παρουσίας του ηλεκτρονίου.

γ. Την εκπομπή ή απορρόφηση φωτονίων.

δ. Το ότι η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη.

22. Ποιος κβαντικός αριθμός συμβολίζεται με τα γράμματα s, p, d, f, αντί με αριθμούς;

α. O κύριος κβαντικός αριθμός.

β. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός.

γ. Ο δευτερεύοντας ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός.

δ. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός του spin.

23. Η υποστιβάδα που αντιστοιχεί στους κβαντικούς αριθμούς 𝑛 = 3, 𝑙 = 2 είναι η:

α. 3d β. 3f γ. 3p𝑥 δ. 3s

24. Ένα ατομικό τροχιακό με 𝑛 = 3 και 𝑚𝑙 = 0 θα έχει:

α. 𝑙 = 0, 1 ή 2 β. 𝑙 = 1 γ. 𝑙 = 2 δ. 𝑚𝑠 = + 1
2

25. Με τον όρο «ηλεκτρονιακό νέφος» εννοούμε:

α. έναν χώρο στον οποίο μπορεί να βρεθούν ηλεκτρόνια.

β. ένα πλήθος ηλεκτρονίων που κινούνται σε ένα χώρο.

γ. το σύνολο των σημείων ενός χώρου στα οποία μπορεί να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο και για τα οποία η

πυκνότητά τους αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου.

δ. τον χώρο που καταλαμβάνει ένα άτομο.
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26. Για 𝑛 = 3, ο κβαντικός αριθμός 𝑙 μπορεί να πάρει τις τιμές:

α. 0, 1, 2, 3 β. 0, 1, 2 γ. 1, 2 δ. 1, 2, 3

27. Ο αριθμός των p τροχιακών σε δοσμένη ενεργειακή στιβάδα είναι ίσος με:

α. 2 β. 3 γ. 5 δ. 7

28. Το πλήθος των ατομικών τροχιακών που περιέχονται στις στιβάδες Κ και L είναι, αντίστοιχα:

α. 1 και 2 β. 1 και 4 γ. 2 και 8 δ. 1 και 3

29. Τα τροχιακά 2s και 3s ενός ατόμου Η διαφέρουν:

α. κατά το μέγεθός τους. β. κατά το σχήμα τους.

γ. κατά τον προσανατολισμό τους. δ. σε όλα τα παραπάνω.

30. Τα ατομικά τροχιακά 3s και 3p στο άτομο του Η:

α. έχουν την ίδια ενέργεια. β. έχουν ίδιο σχήμα.

γ. έχουν ίδιο προσανατολισμό. δ. διαφέρουν σε όλα τα παραπάνω.

31. Σε κάποιο ατομικό τροχιακό η τιμή του κβαντικού αριθμού 𝑙 αντιστοιχεί:

α. στον αριθμό των ηλεκτρονίων που περιέχονται στο ατομικό τροχιακό.

β. στο σχήμα του ατομικού τροχιακού.

γ. στο μέγεθος του τροχιακού.

δ. στον προσανατολισμό του στο χώρο.

32. Ένα τροχιακό s αντιστοιχεί σε:

α. 𝑙 = 0 με 𝑛 = 1 β. 𝑙 = 0 με 𝑛 ⩾ 1 γ. 𝑙 = 1 δ. 𝑚𝑙 = 1

33. Ο συνδυασμός 𝑛 = 2, 𝑙 = 1, 𝑚𝑙 = 0 χαρακτηρίζει:

α. μία στιβάδα. β. μία υποστιβάδα.

γ. ένα ατομικό τροχιακό. δ. ένα ηλεκτρόνιο.

34. Ποιες από τις υποστιβάδες που ακολουθούν έχει 𝑙 = 2;

α. 2s β. 5p γ. 4f δ. 5d

35. O συνολικός αριθμός των τροχιακών που υπάρχουν σε μία υποστιβάδα f είναι:

α. 4 β. 5 γ. 7 δ. 10

36. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Στις τιμές 𝑛 = 3 και 𝑙 = 0 αντιστοιχεί ένα μόνο ατομικό τροχιακό.

β. Η υποστιβάδα 3d έχει περισσότερα τροχιακά από την 5s.

γ. Στο άτομο του Η οι ενέργειες των υποστιβάδων 3s, 3p και 3d είναι ίσες.

δ. Στο ιόν 3Li
2+ το ηλεκτρόνιο σε τροχιακό με 𝑛 = 2 και 𝑙 = 0 έχει μικρότερη ενέργεια από ότι σε

τροχιακό με 𝑛 = 2 και 𝑙 = 1.
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37. O ολικός αριθμός τροχιακών για συγκεκριμένες τιμές των 𝑛 και 𝑙 είναι:

α. 2𝑛2 β. 2𝑙 + 1 γ. 2𝑙 − 1 δ. 𝑛 − 1

38. Ποιο από τα παρακάτω σύνολα κβαντικών αριθμών μπορεί να καθορίζει το τροχιακό 4p𝑥;

α. 𝑛 = 4, 𝑙 = 2, 𝑚𝑙 = 0 β. 𝑛 = 4, 𝑙 = 1, 𝑚𝑙 = 1
γ. 𝑛 = 2, 𝑙 = 1, 𝑚𝑙 = −1 δ. 𝑛 = 3, 𝑙 = 0, 𝑚𝑙 = 0

39. Σε ποια μετάπτωση του ηλεκτρονίου του ατόμου του Η εκπέμπεται φωτόνιο μικρότερου μήκους κύματος;

α. 1s→ 2p β. 3s→ 2s γ. 2p→ 1s δ. 2s→ 3s

40. Αν η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για ένα ηλεκτρόνιο έχει τιμή 𝜓 = −0,1 σε μία θέση Α και 𝜓 = 0,3
σε μία θέση Β, 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.

41. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Το ηλεκτρόνιο του ατόμου του Η βρίσκεται πάντα στην κατάσταση που ορίζεται ως 1s ατομικό τροχιακό.

β. Το άτομο του 1Η έχει ένα μόνο ηλεκτρόνιο και άρα για το άτομο αυτό υπάρχει μόνο το 1s τροχιακό.
γ. Ο κβαντικός αριθμός του spin δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του ηλεκτρονίου,

ούτε στον καθορισμό του τροχιακού.

δ. Δεν είναι ποτέ δυνατό το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του Η να βρεθεί σε τροχιακό 2s ή 2p.

42. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Ο κύριος κβαντικός αριθμός (𝑛) καθορίζει το σχήμα του τροχιακού.

β. Ο δευτερεύοντας ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός 𝑙 παίρνει τιμές: −𝑛, …, 0, …, 𝑛.
γ. Στο τροχιακό p𝑥 η πιθανότητα παρουσίας του ηλεκτρονίου είναι μέγιστη στα σημεία του άξονα 𝑥.
δ. Όλα τα τροχιακά της ίδιας στιβάδας έχουν το ίδιο σχήμα.

43. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Στο τροχιακό p𝑧 η πιθανότητα παρουσίας του ηλεκτρονίου στο επίπεδο 𝑥𝑦 είναι ίση με το μηδέν.

β. Ο προσανατολισμός ενός τροχιακού 3p καθορίζεται αποκλειστικά από τον μαγνητικό κβαντικό αριθμό

του spin.

γ. Για ένα ηλεκτρόνιο σε s τροχιακό η τιμή του 𝜓2 είναι η ίδια για όλα τα σημεία που ισαπέχουν από

τον πυρήνα.

δ. Η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger οδηγεί στις κυματοσυναρτήσεις 𝜓, οι οποίες περιγράφουν την

κατάσταση του ηλεκτρονίου και ονομάζονται ατομικά τροχιακά.

44. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές για ένα ηλεκτρόνιο με 𝑛 = 4 και 𝑚𝑙 = −2;

i. Το ηλεκτρόνιο είναι στην στιβάδα Ν. ii. Το ηλεκτρόνιο μπορεί να είναι σε d τροχιακό.

iii. Το ηλεκτρόνιο είναι σε p τροχιακό. iv. Το ηλεκτρόνιο πρέπει να έχει 𝑚𝑠 = + 1
2 .

α. H i. και η ii. β. H ii. και η iii. γ. H i. και η iii. δ. H ii. και η iv.

45. Ένα τροχιακό έχει 𝑚𝑙 = 3. Ποια η μικρότερη δυνατή τιμή για τον κύριο κβαντικό αριθμό 𝑛;

α. 3 β. 4 γ. 5 δ. 6
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46. Μία φθορίζουσα ουσία απορροφά ένα φωτόνιο μήκους κύματος 485 nm και παράλληλα εκπέμπει ένα άλλο

φωτόνιο μήκους κύματος 540 nm. Κατά τις δύο αυτές διεργασίες ισχύει ότι το απορροφούμενο φωτόνιο έχει:

α. μικρότερη συχνότητα από το εκπεμπόμενο φωτόνιο.

β. μεγαλύτερη ταχύτητα από το εκπεμπόμενο φωτόνιο.

γ. ίση ενέργεια με το εκπεμπόμενο φωτόνιο.

δ. μεγαλύτερη ενέργεια από το εκπεμπόμενο φωτόνιο.

47. Σε έναν αριθμό ατόμων υδρογόνου τα ηλεκτρόνιά τους βρίσκονται όλα στην ίδια διεγερμένη ενεργειακή

στάθμη Μ (𝑛 = 3). Κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των ηλεκτρονίων αυτών προς τη θεμελιώδη κατάσταση

εκπέμπονται φωτόνια:

α. τριών διαφορετικών συχνοτήτων και δύο διαφορετικών ενεργειών.

β. που όλα έχουν το ίδιο μήκος κύματος.

γ. τριών διαφορετικών συχνοτήτων, που όμως όλα έχουν την ίδια ενέργεια.

δ. τριών διαφορετικών συχνοτήτων και τριών διαφορετικών ενεργειών.

48. Η μάζα του πρωτονίου (𝑚p) είναι 1836 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου (𝑚e). Αν τα

δύο αυτά σωματίδια κινούνται με την ίδια ταχύτητα, ποια είναι η σχέση των αντιστοίχων μηκών κύματος

𝜆p και 𝜆e, σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie;

α. 𝜆e = 1836 ⋅ 𝜆p β. 𝜆e =
𝜆p

1836 γ. 𝜆e = 𝜆p δ. 𝜆e ⋅ 𝜆p = 1836

49. Ο κύριος κβαντικός αριθμός καθορίζει:

α. το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους. β. την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου

γ. τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους δ. το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους

50. Αν για ένα τροχιακό 𝑚𝑙 = 1, τότε ο 𝑙 δεν μπορεί να πάρει την τιμή:

α. 0 β. 1 γ. 0 ή 1 δ. 2

51. Στο άτομο του Η, ακτινοβολία υψηλότερης συχνότητας εκπέμπεται από την μετάπτωση ηλεκτρονίων:

α. 5p→ 1s β. 4p→ 1s γ. 3p→ 1s δ. 6p→ 2s

52. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός 𝑚𝑙 ενός ηλεκτρονίου σε τροχιακό 4f μπορεί:

α. να πάρει οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεταξύ −3 και +3.
β. να είναι ίσος με 4.

γ. να πάρει τις τιμές +(1/2) ή −(1/2).
δ. να πάρει οποιαδήποτε ακέραια τιμή μεταξύ 0 και 4.

53. Ο κβαντικός αριθμός 𝑙 καθορίζει:

α. τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους. β. την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου.

γ. το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους. δ. το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους.

54. Ποια από τις τετράδες κβαντικών αριθμών (𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙, 𝑚𝑠) που ακολουθούν δεν είναι επιτρεπτή για ένα

ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο;

α. (4, 2, 2, +(1/2)) β. (4, 1, 0, −(1/2)) γ. (4, 2, 3, +(1/2)) δ. (4, 3, 2, −(1/2))
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55. Ποιος τύπος ατομικού τροχιακού αντιστοιχεί στην τριάδα 𝑛 = 3, 𝑙 = 0 και 𝑚𝑙 = 0;

α. 3p𝑥 β. 3p𝑦 γ. 3s δ. 3p𝑧

56. Ποιο από τα παρακάτω τροχιακά δεν μπορεί να υπάρχει;

α. 5s β. 3p γ. 4f δ. 2d

57. O ελάχιστος κύριος κβαντικός αριθμός (𝑛) που μπορεί να έχει ένα ατομικό τροχιακό d είναι:

α. 𝑛 = 1 β. 𝑛 = 2 γ. 𝑛 = 3 δ. 𝑛 = 4

58. Πόσα τροχιακά υπάρχουν με 𝑛 = 3 και 𝑚𝑙 = 1;

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

59. Ο συμβολισμός p𝑥 καθορίζει τις τιμές:

α. του δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού.

β. του μαγνητικού κβαντικού αριθμού.

γ. του αζιμουθιακού και του μαγνητικού κβαντικού αριθμού.

δ. του κύριου και του δευτερεύοντος κβαντικού αριθμού.

60. Ποιοι κβαντικοί αριθμοί σχετίζονται με την ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο;

α. μόνο ο 𝑛 β. ο 𝑛 και ο 𝑙
γ. ο 𝑛, ο 𝑙 και ο 𝑚𝑙 δ. ο 𝑛, ο 𝑙, ο 𝑚𝑙 και ο 𝑚𝑠

61. 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

62. Μεταξύ των ενεργειών 𝛦2s και 𝛦2p των υποστιβάδων 2s και 2p σε ένα άτομο:

α. ισχύει 𝛦2p > 𝛦2s β. ισχύει 𝛦2p ⩾ 𝛦2s
γ. ισχύει 𝛦2p < 𝛦2s δ. δεν είναι δυνατή η σύγκριση

63. Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονιακής δόμησης (aufbau):

α. η υποστιβάδα 4p συμπληρώνεται αμέσως μετά την υποστιβάδα 4s.

β. μετά την υποστιβάδα 3p συμπληρώνεται η 3d.

γ. μετά την υποστιβάδα 3d συμπληρώνεται η 4s.

δ. η υποστιβάδα 4s συμπληρώνεται πριν από την 3d.

64. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε κάθε στιβάδα προκύπτει βασικά με εφαρμογή:

α. της αρχής της ελάχιστης ενέργειας. β. της απαγορευτικής αρχής του Pauli.

γ. του κανόνα του Hund. δ. όλων των παραπάνω.

65. Ένα άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση έχει δομή 3p2. Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund το άθροισμα των

κβαντικών αριθμών spin του ατόμου θα είναι ίσο με:

α. 1 β. 3/2 γ. 2 δ. 1/2
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66. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε τροχιακά p σε μία στιβάδα είναι:

α. 2 β. 3 γ. 6 δ. 10

67. Ποιος ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη του κατάσταση διαθέτει μόνο

ένα ζεύγος ηλεκτρονίων σε p τροχιακό;

α. 4 β. 6 γ. 7 δ. 8

68. Μία υποστιβάδα 3d διαθέτει:

α. δύο ατομικά τροχιακά. β. τρία ατομικά τροχιακά.

γ. πέντε ατομικά τροχιακά. δ. το πολύ πέντε ατομικά τροχιακά.

69. Μία υποστιβάδα 3d περιέχει:

α. έξι ηλεκτρόνια. β. πέντε ηλεκτρόνια.
γ. τουλάχιστον δέκα ηλεκτρόνια. δ. μέχρι δέκα ηλεκτρόνια.

70. Αν ένα άτομο περιέχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 2p, στη θεμελιώδη κατάσταση, τότε ο ατομικός του

αριθμός είναι:

α. 5 β. τουλάχιστον 5 γ. 7 δ. το πολύ 7

71. Στο άτομο του 14Si στη θεμελιώδη κατάσταση ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν μονήρες ηλεκτρόνιο

είναι:

α. 2 β. 0 γ. 3 δ. 1

72. Στο άτομο του 14Si στη θεμελιώδη κατάσταση ο ολικός αριθμός των p ηλεκτρονίων του είναι:

α. 2 β. 4 γ. 6 δ. 8

73. Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του 28Νi;

α. K(2) L(8) M(18) β. K(2) L(8) M(10) N(8) γ. K(2) L(8) M(17) N(1) δ. K(2) L(8) M(16) N(2)

74. Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με:

i. 𝑛 = 3, 𝑙 = 2 ii. 𝑛 = 2, 𝑙 = 1, 𝑚𝑙 = −1 iii. 𝑛 = 1, 𝑙 = 0
είναι, αντίστοιχα:

α. 18, 4, 18 β. 10, 2, 2 γ. 10, 6, 2 δ. 10, 2, 0

75. H ηλεκτρονιακή δομή που ακολουθεί αντιστοιχεί σε ένα άτομο 6C.

⇅

1s2
↑

2s1
↑ ↑

2p3

↑

H δομή αυτή:

α. Είναι αδύνατη λόγω του κανόνα του Hund.

β. Είναι αδύνατη γιατί δεν υπακούει στην απαγορευτική αρχή του Pauli.

γ. Αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση καθώς δεν υπακούει στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας.

δ. Είναι αδύνατη γιατί δεν υπακούει στην αρχή της ελάχιστης ενέργειας.
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76. Το ιόν 7Ν
3− έχει στη θεμελιώδη κατάσταση την ίδια δομή:

α. με το άτομο του 2Ηe. β. με το κατιόν 10Ne
+.

γ. με το άτομο του 4Be. δ. με το ανιόν 8O
2−.

77. Το στοιχείο 99Es είναι ένα μεταλλικό συνθετικό στοιχείο, το 7ο της σειράς των ακτινιδών. Το άτομό του

έχει δομή (στη θεμελιώδη κατάσταση): [Rn] 5f 11 7s2. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια διαθέτει;

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

78. Ποια από τις δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση ενός ατόμου;

α. 1s2 2s2 2p7 β. 1s2 2s2 2p6 γ. 1s2 2s2 2p4 3s1 δ. 1s2 2s2 2p6 3s1

79. Από τις ηλεκτρονιακές δομές:

I. 1s2 2s2 2p6 3s2 II. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 III. 1s2 2s2 2p6

IV. 1s2 2s2 2p5 V. 1s2 2s2 2p4

αποτελούν τις δομές του ιόντος 13Αl
3+ και του ιόντος 8O

2− στη θεμελιώδη κατάσταση:

α. οι (Ι) και (ΙV), αντίστοιχα. β. η (ΙΙΙ) και στις δύο περιπτώσεις.

γ. οι (ΙΙ) και (V), αντίστοιχα. δ. οι (ΙΙΙ) και (V), αντίστοιχα.

80. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

α. ⇅ ↑ ↑ β. ⇈ γ. ↑ ↓ δ. ↑ ↑ ↑

81. Πόσα ηλεκτρόνια σε ένα άτομο 22Τi στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν 𝑛 = 3 και 𝑙 = 2;

α. 2 β. 8 γ. 10 δ. 18

82. Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου Χ, στη θεμελιώδη κατάσταση, καταλαμβάνουν 4 τροχιακά. Για το στοιχείο

αυτό o 𝛧 είναι ίσος με

α. 4 β. 6 γ. 8 δ. 10

83. Θεωρήστε ένα άτομο 17Cl στη θεμελιώδη του κατάσταση. Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου έχουν 𝑙 = 0;

α. 2 β. 4 γ. 6 δ. 8

84. Ποια από τις δομές που ακολουθούν δεν αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση ενός ατόμου;

α. [18Αr] 3d10 4s1 β. [18Αr] 4s1 γ. [18Αr] 3d3 δ. [18Αr] 3d10 4s2

85. Ποια από τις δομές που ακολουθούν αντιστοιχεί σε ουδέτερο άτομο σε διεγερμένη κατάσταση;

α. [2He] 2s1 β. [10Ne] 3s1 3p1

γ. [18Ar] 3d10 4s1 δ. [54Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p3

86. H ηλεκτρονιακή δομή του 25Μn2+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:

α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s1 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2

γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d4 4s2
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87. Στοιχείο Σ σχηματίζει το κατιόν Σ3+ το οποίο διαθέτει 15 ηλεκτρόνια στη στοιβάδα Μ στη θεμελιώδη

κατάσταση. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου;

α. 25 β. 26 γ. 27 δ. 28

88. Οι ηλεκτρονιακές δομές δύο ατόμων Χ και Υ είναι οι εξής: Χ: 1s2 2s2 2p6 3s1 και Υ: 1s2 2s2 2p6 6p1. Ποια

από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Η μετάβαση από τη δομή Χ στην Υ απαιτεί απορρόφηση ενέργειας.

β. Το ηλεκτρόνιο με τη μεγαλύτερη ενέργεια είναι στη δομή Χ.

γ. Τα δύο άτομα Χ και Υ ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία.

δ. Η δομή Υ δεν μπορεί να υπάρξει.

89. Άτομα 17Cl στη θεμελιώδη κατάσταση βομβαρδίζονται με φωτόνια ορισμένης ενέργειας (𝛦) με αποτέλεσμα

την απομάκρυνση όλων των ηλεκτρονίων από τις διάφορες υποστιβάδες. Σε ποια υποστιβάδα θα ανήκουν

τα ηλεκτρόνια με τη μεγαλύτερη κινητική ενέργεια μετά την απομάκρυνσή τους;

α. 3p β. 3d γ. 2p δ. 1s

90. Ποιο από τα παρακάτω ιόντα έχει τα περισσότερα μονήρη (ασύζευκτα) ηλεκτρόνια;

α. Το 28Ni
2+ β. Το 29Cu

2+ γ. Το 30Zn
2+ δ. Το 32Ge

2+

91. Ποιο από τα παρακάτω σύνολα κβαντικών αριθμών περιγράφει ένα ηλεκτρόνιο της στιβάδας σθένους στο

άτομο του 31Ga στη θεμελιώδη του κατάσταση;

α. 𝑛 = 4, 𝑙 = 0, 𝑚𝑙 = 0, 𝑚𝑠 = −(1/2) β. 𝑛 = 3, 𝑙 = 2, 𝑚𝑙 = 0, 𝑚𝑠 = +(1/2)
γ. 𝑛 = 3, 𝑙 = 2, 𝑚𝑙 = −1, 𝑚𝑠 = −(1/2) δ. 𝑛 = 1, 𝑙 = 0, 𝑚𝑙 = 0, 𝑚𝑠 = −(1/2)

92. Οι κβαντικοί αριθμοί τεσσάρων ηλεκτρονίων I, II, III και ΙV που ανήκουν στο ίδιο άτομο (Α) είναι:

I. (4, 0, 0, + (1/2)) II. (3, 2, 1, + (1/2)) III. (3, 2, 0, + (1/2)) IV. (3, 1, 1, − (1/2))

Για τις ενέργειες των ηλεκτρονίων αυτών ισχύει:

α. 𝐸I < 𝐸II = 𝐸III < 𝐸IV β. 𝐸I > 𝐸II = 𝐸III = 𝐸IV
γ. 𝐸II > 𝐸I > 𝐸III = 𝐸IV δ. 𝐸I > 𝐸II = 𝐸III > 𝐸IV

93. Η ηλεκτρονιακή δομή για το ιόν 29Cu
+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:

α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

γ. [18Ar] 3d10 δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9

94. Η ηλεκτρονιακή δομή για το ιόν 24Cr
3+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:

α. [18Ar] 3d1 4s2 β. [18Ar] 3d3 γ. [18Ar] 3d2 4s1 δ. [18Ar] 3d5

95. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Το άτομο του 8O έχει άθροισμα κβαντικών αριθμών spin ίσο με 2.

β. Στο άτομο του 7Ν περιέχονται στη θεμελιώδη του κατάσταση τρία ασύζευκτα ηλεκτρόνια.

γ. Για τις ενέργειες των υποστιβάδων 3s και 3p στο άτομο 19Κ, ισχύει: 𝛦3s < 𝐸3p.
δ. Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund, τρία ηλεκτρόνια τοποθετούνται π.χ. σε 2p τροχιακά έτσι ώστε να

έχουν παράλληλα spin.
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96. Ο μέγιστος αριθμός ασύζευκτων ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 4f είναι:

α. 3 β. 5 γ. 7 δ. 9

97. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Ο μικρότερος ατομικός αριθμός 𝛧 στοιχείου με πλήρη d υποστιβάδα αντιστοιχεί στο στοιχείο με 𝛧 = 30.
β. Σε κάθε υποστιβάδα αντιστοιχούν το πολύ 2 ⋅ (2𝑙 + 1) ηλεκτρόνια (όπου 𝑙 ο αζιμουθιακός κβαντικός

αριθμός).

γ. Το ηλεκτρόνιο στο τροχιακό 1s του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται κατά μέσο όρο στην ίδια απόσταση

από τον πυρήνα με το αντίστοιχο ηλεκτρόνιο στο άτομο του άνθρακα.

δ. Το άτομο 25Μn και το ιόν 27Co
2+ έχουν στη θεμελιώδη τους κατάσταση την ίδια ηλεκτρονιακή δομή.

98. Έστω οι δομές Ι - ΙV που ακολουθούν.

I. 1s2 2s2 2p4 3s1 II. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1

III. 1s2 2s2 2p3 IV. 1s2 2s2 2p7

Ποιες από τις δομές αντιστοιχούν σε άτομα που είναι σε διεγερμένη κατάσταση (Δ), ποιες σε θεμελιώδη (Θ)

και ποιες είναι αδύνατες (Α);

α. Δ ∶ II, Θ ∶ Ι και IV, Α ∶ ΙΙΙ β. Δ ∶ Ι και III, Θ ∶ IV, Α ∶ ΙΙ
γ. Δ ∶ ΙI και IV, Θ ∶ ΙII, Α ∶ Ι δ. Δ ∶ I και II, Θ ∶ ΙII, Α ∶ IV

99. Κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση (aufbau) η υποστιβάδα 4s έχει μικρότερη ενέργεια από την 3d, καθώς η 4s

έχει:

α. μεγαλύτερη τιμή του 𝑛. β. μικρότερη τιμή του 𝑙.
γ. μικρότερη τιμή του 𝑛 + 𝑙. δ. 𝑙 = 0.

100. Από τις παρακάτω υποστιβάδες τη χαμηλότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα:

α. 3s β. 3p γ. 3d δ. 4s

101. «Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών

(𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙, 𝑚𝑠)». Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον

α. Planck β. Pauli γ. De Broglie δ. Hund

102. Τα ατομικά τροχιακά 2s και 2p𝑥 του 7Ν:

α. έχουν το ίδιο σχήμα. β. έχουν την ίδια ενέργεια.

γ. έχουν τον ίδιο προσανατολισμό στο χώρο. δ. διαφέρουν σε όλα τα παραπάνω.

103. Ποια υποστιβάδα συμπληρώνεται ακριβώς πριν την 4f, σύμφωνα με τη σειρά πλήρωσης;

α. 6s β. 5p γ. 5d δ. 4d

104. Τα στοιχεία μετάπτωσης:

α. έχουν όλα συμπληρωμένη τη στιβάδα σθένους τους με οκτώ ηλεκτρόνια.

β. έχουν πάντα μερικά συμπληρωμένη μία p υποστιβάδα.

γ. έχουν κενές εσωτερικές στιβάδες.

δ. συνήθως διαθέτουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης και σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις.
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105. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Η ηλεκτρονιακή δομή για το ιόν 29Cu
+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s1.

β. Αν το στοιχείο Σ σχηματίζει το κατιόν Σ3+ το οποίο διαθέτει 15 ηλεκτρόνια στη στοιβάδα Μ στη

θεμελιώδη κατάσταση, ο ατομικός αριθμός του Σ θα είναι ίσος με 28.

γ. Στο ιόν του 26Fe
2+ ο μέγιστος κύριος κβαντικός αριθμός τροχιακού που περιέχει ηλεκτρόνια είναι 4.

δ. Το ιόν 27Co
2+ και το άτομο του 25Μn, στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν την ίδια ηλεκτρονιακή δομή.

106. Ποιο είναι το πλήθος των p ατομικών τροχιακών του ατόμου 15P που περιέχουν e− στη θεμελιώδη

κατάσταση;

α. 2 β. 5 γ. 6 δ. 9

107. Ο ατομικός αριθμός (𝛧) ενός ατόμου με 7 ηλεκτρόνια σε τροχιακά s, στη θεμελιώδη κατάσταση, είναι ίσος

με:

α. 13 β. 19 γ. 19 ή 24 ή 29 δ. 21

108. Στο ιόν 26Fe
2+ ο αριθμός των ηλεκτρονίων στην υποστιβάδα 3d και στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:

α. 2 β. 3 γ. 5 δ. 6

109. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση;

α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

γ. 1s2 2s1 2p6 δ. 1s1 2s1 2p7

110. Σε ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζονται η αρχή του Pauli και ο κανόνας του Hund;

α. ⇈ ↑ ↑ ↑ β. ⇅ ↑ ↑ ↑ γ. ⇅ ↑ ↑ ↓ δ. ⇈ ↑ ↑ ↓

111. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙, 𝑚𝑠) αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο σθένους του

ατόμου 3Li στη θεμελιώδη κατάσταση;

α. (2, 1, 0, +(1/2)) β. (2, 0, 0, +(1/2)) γ. (2, 1, 1, +(1/2)) δ. (1, 0, 0, −(1/2))

112. Σε ποιο από τα παρακάτω άτομα ή ιόντα αντιστοιχεί η ηλεκτρονιακή δομή: 1s2 2s2 2p6;

α. 8Ο β. 11Νa γ. 8Ο
2− δ. 10Νe

+

113. Πόσα ηλεκτρόνια ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου στη θεμελιώδη κατάσταση μπορούν να έχουν 𝑙 = 2 και

𝑛 ⩽ 4;

α. μέχρι 2 β. μέχρι 4 γ. μέχρι 10 δ. μέχρι 20

114. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Στο άτομο του 31Ga η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου της υποστιβάδας 4s είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια

ενός ηλεκτρονίου της υποστιβάδας 3d.

β. Τα στοιχεία 12Μg και 30Zn ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα.

γ. Τα στοιχεία: 4Βe και 12Μg ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα.

δ. Κάποια στοιχεία της 2ης (ΙΙΑ) ομάδας του περιοδικού πίνακα διαθέτουν συμπληρωμένες d υποστιβάδες.
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115. Πόσα μονήρη ηλεκτρόνια διαθέτει στη θεμελιώδη κατάσταση το ιόν 28Ni
2+;

α. 0 β. 2 γ. 4 δ. 6

116. Στη θεμελιώδη κατάσταση όλα τα ηλεκτρόνια σθένους ενός στοιχείου ανήκουν στην υποστιβάδα 3s. Το

στοιχείο αυτό μπορεί να έχει ατομικό αριθμό ίσο με:

α. 8 β. 10 γ. 12 δ. 13

117. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με κβαντικούς αριθμούς 𝑛 = 2 και 𝑚𝑙 = 0
είναι:

α. οκτώ β. τέσσερα γ. δύο δ. ένα

118. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18Ar έχουν μαγνητικό κβαντικό αριθμό 𝑚𝑙 = −1;

α. 2 β. 4 γ. 6 δ. 8

119. Ποιο από τα παρακάτω ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου στη θεμελιώδη του κατάσταση

έχει τη μεγαλύτερη ενέργεια; (οι αριθμοί στην παρένθεση αντιστοιχούν στους τρεις πρώτους κβαντικούς

αριθμούς).

α. (3, 1, 0) β. (3, 2, 0) γ. (3, 0, 1) δ. (4, 0, 0)

120. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου ενός στοιχείου στη θεμελιώδη κατάσταση καταλήγει σε 4d2 5s2. Η θέση

του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα (περίοδος, ομάδα) είναι:

α. 5η περίοδος - 4η ομάδα β. 5η περίοδος - 5η ομάδα

γ. 4η περίοδος - 4η ομάδα δ. 4η περίοδος - 5η ομάδα

121. Το άτομο ενός στοιχείου Α έχει 5 ηλεκτρόνια σθένους και ανήκει στον p τομέα του Π.Π. Η ομάδα του Π.Π.

στην οποία ανήκει το στοιχείο αυτό είναι:

α. η 13η. β. η 14η. γ. η 15η. δ. η 16η.

122. Το ανιόν Σ3− ενός στοιχείου Σ έχει ηλεκτρονιακή δομή: 1s2 2s2 2p6. Η ομάδα του περιοδικού πίνακα που

ανήκει το στοιχείο Σ είναι;

α. η 13η. β. η 14η. γ. η 15η. δ. η 16η.

123. Το άτομο ενός στοιχείου Σ έχει μόνο ένα ζεύγος ηλεκτρονίων σε p τροχιακό. Η ομάδα του περιοδικού

πίνακα που ανήκει το στοιχείο Σ είναι;

α. η 13η. β. η 14η. γ. η 15η. δ. η 16η.

124. Το άτομο ενός στοιχείου περιέχει 5 μονήρη ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη του κατάσταση. Σε ποιον τομέα

ανήκει το στοιχείο;

α. Στον s ή στον p. β. Στον p ή στον d. γ. Στον p ή στον f. δ. Στον d ή στον f.

125. Ποιος από τους παρακάτω ατομικούς αριθμούς αντιστοιχεί σε στοιχείο που ανήκει στις αλκαλικές γαίες;

α. 2 β. 21 γ. 12 δ. 13
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126. Ποιος ο ατομικός αριθμός ενός στοιχείου που ανήκει στην ίδια ομάδα του Π.Π. με τον άνθρακα (6C);

α. 8 β. 12 γ. 14 δ. 34

127. Με την εξαίρεση του 2He η εξωτερική στιβάδα ενός ευγενούς αερίου εμφανίζει ηλεκτρονιακή δομή:

α. 𝑛s2 𝑛p6 β. 𝑛s2 𝑛p3 γ. (𝑛 − 1)d2 𝑛p6 δ. (𝑛 − 1)d5 𝑛p1

128. Το πρώτο στοιχείο του p τομέα του Π.Π. που ανήκει στην 3η περίοδο έχει ατομικό αριθμό:

α. 13 β. 8 γ. 10 δ. 11

129. Η πρώτη σειρά των στοιχείων του d τομέα αρχίζει με τον ατομικό αριθμό:

α. 11 β. 13 γ. 19 δ. 21

130. Το πολώνιο (84Po) είναι ραδιενεργό στοιχείο με δομή: [54Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p4. Σε ποια ομάδα του Π.Π.

ανήκει;

α. Στη 2η. β. Στη 14η. γ. Στη 16η. δ. Στη 18η.

131. Πριν από λίγα χρόνια συμπληρώθηκε και η 7η περίοδος του περιοδικού πίνακα. Το τελευταίο στοιχείο

της περιόδου συμβολίζεται με Οg (oganesson) και έχει 𝛧 = 118. Σε ποια θέση στον περιοδικό πίνακα

τοποθετήθηκε το στοιχείο αυτό;

α. Ως το τελευταίο στοιχείο στις ακτινίδες. β. Ως το τελευταίο στοιχείο στις λανθανίδες.

γ. Στη 17η ομάδα. δ. Στη 18η ομάδα.

132. Το άτομο ενός στοιχείου (Χ) έχει ηλεκτρονιακή δομή: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4p1. Με βάση την πληροφορία

αυτή ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

α. Το στοιχείο ανήκει στην 5η περίοδο.

β. Το στοιχείο ανήκει στη 13η ομάδα του περιοδικού πίνακα.

γ. Η παραπάνω ηλεκτρονιακή δομή είναι αδύνατη.

δ. Το στοιχείο ανήκει στις αλκαλικές γαίες.

133. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Η 2η σειρά των στοιχείων μετάπτωσης είναι στην 5η περίοδο και σε αυτήν συμπληρώνεται η υποστιβάδα

4d.

β. Παραμαγνητικές ουσίες είναι αυτές που δεν έλκονται από το μαγνητικό πεδίο.

γ. Οι λανθανίδες ανήκουν στην 6η περίοδο του περιοδικού πίνακα και περιλαμβάνουν στοιχεία στα οποία

συμπληρώνεται η υποστιβάδα 4f.

δ. Το 12Mg ανήκει στις αλκαλικές γαίες και σχηματίζει το οξείδιο με τύπο MgΟ(s) με υψηλό σημείο τήξης.

134. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Όταν η υποστιβάδα 3d είναι ημισυμπληρωμένη παρουσιάζει τη μέγιστη ενέργεια.

β. Στοιχείο με δομή του ατόμου 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 ανήκει στον d τομέα.

γ. Παραμαγνητικά στοιχεία είναι όχι μόνο στοιχεία μετάπτωσης αλλά και άλλα στοιχεία με μονήρη ηλε-

κτρόνια.

δ. Από τα οξείδια των στοιχείων 13Al, 17Cl, 19K και 20Ca με τύπους, Al2O3, Cl2O7, K2O και CaO, περισσότερο

όξινο είναι το Cl2O7.
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135. Το ανιόν Χ3− έχει δομή: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο Χ;

α. 15 ή (VA) β. 5 ή (VB) γ. 18 ή (VIIIA) δ. 13 ή (IIIA)

136. Δίνονται οι δομές των ατόμων των στοιχείων Α - Δ που ακολουθούν.

Α 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Β 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2

Γ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2

Δ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6

Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι στοιχείο του d τομέα;

α. Το Α. β. Το Β. γ. Το Γ. δ. Το Δ.

137. Ο ατομικός αριθμός 𝛧 ενός στοιχείου Χ της 4ης περιόδου του περιοδικού πίνακα του οποίου το κατιόν

X3+ διαθέτει ημισυμπληρωμένη d υποστιβάδα (d5) είναι:

α. 26 β. 25 γ. 28 δ. 27

138. Τα στοιχεία ποιας ομάδας του d τομέα του περιοδικού πίνακα έχουν άθροισμα κβαντικών αριθμών spin ίσο

με 0;

α. Της 3ης. β. Της 4ης. γ. Της 11ης. δ. Της 12ης.

139. Η ομάδα στην οποία ανήκει το στοιχείο του οποίου το τελευταίο ηλεκτρόνιό του τοποθετείται σε μια

υποστιβάδα s χωρίς να τη συμπληρώσει είναι:

α. η 1η. β. η 2η. γ. η 13η. δ. η 14η.

140. Η ομάδα στην οποία ανήκει το στοιχείο του οποίου το τελευταίο ηλεκτρόνιό του είναι το πρώτο που

τοποθετείται σε μία d υποστιβάδα είναι:

α. η 1η. β. η 2η. γ. η 3η. δ. η 4η.

141. Η ομάδα στην οποία ανήκει το στοιχείο του οποίου το τελευταίο ηλεκτρόνιό του που τοποθετείται

συμπληρώνει μία p υποστιβάδα είναι:

α. η 1η. β. η 2η. γ. η 16η. δ. η 18η.

142. Η ομάδα στην οποία ανήκει το στοιχείο του οποίου το τελευταίο ηλεκτρόνιό του που τοποθετείται

συμπληρώνει μία s υποστιβάδα είναι:

α. η 1η. β. η 2η. γ. η 2η ή η 16η. δ. η 2η ή η 18η.

143. Το στοιχείο 13Al ανήκει:

α. στη 2η περίοδο, 13η (ΙΙΙΑ) ομάδα και τομέα p του περιοδικού πίνακα.

β. στην 3η περίοδο, 15η (VA) ομάδα και τομέα p του περιοδικού πίνακα.

γ. στην 3η περίοδο, 13η (ΙΙΙΑ) ομάδα και τομέα p του περιοδικού πίνακα.

δ. στην 3η περίοδο, 1η (I) ομάδα και τομέα d του περιοδικού πίνακα.
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144. Η ομάδα στην οποία ανήκει το στοιχείο του οποίου το τελευταίο ηλεκτρόνιό του που τοποθετείται

ημισυμπληρώνει μία d υποστιβάδα είναι:

α. η 6η. β. η 7η. γ. η 6η ή η 7η. δ. η 7η ή η 8η.

145. Στοιχείο Μ έχει άθροισμα κβαντικών αριθμών spin ίσο με το 0 στη θεμελιώδη του κατάσταση και ανήκει

στην 4η περίοδο του περιοδικού πίνακα. Σε ποια από τις παρακάτω ομάδες του περιοδικού πίνακα είναι

δυνατόν να ανήκει το στοιχείο Μ;

α. Στην 1η. β. Στην 11η. γ. Στη 12η. δ. Στη 16η.

146. Το στοιχείο Χ ανήκει στην 3η περίοδο και έχει 6 ηλεκτρόνια σθένους. Ποιος είναι ο ατομικός του αριθμός;

α. 15 β. 16 γ. 17 δ. 18

147. Πόσες ομάδες έχει ο d τομέας;

α. 8 β. 10 γ. 12 δ. 14

148. Πόσες ομάδες έχει ο f τομέας;

α. 8 β. 10 γ. 12 δ. 14

149. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο που σχηματίζει τρισθενές κατιόν με δομή 1s2 2s2 2p6;

α. Στη 12η. β. Στη 13η. γ. Στη 14η. δ. Στη 15η.

150. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο που σχηματίζει δισθενές κατιόν με δομή [36Kr] 4d10 5s2;

α. Στη 12η. β. Στη 13η. γ. Στη 14η. δ. Στη 15η.

151. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο που σχηματίζει μονοσθενές κατιόν με δομή ίδια με του 36Kr;

α. Στην 1η. β. Στη 2η. γ. Στη 17η. δ. Στη 18η.

152. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη κατάσταση διαθέτει δύο

μόνο ηλεκτρόνια τύπου p στη στιβάδα Ν.

α. Στη 12η. β. Στη 13η. γ. Στη 14η. δ. Στη 15η.

153. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το πρώτο στοιχείο του τομέα d;

α. Στην 1η. β. Στην 3η. γ. Στη 15η. δ. Στη 17η.

154. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο μετάπτωσης της 4ης περιόδου με συμπληρωμένη, όμως, την

υποστιβάδα d;

α. Στη 10η. β. Στην 11η. γ. Στη 12η. δ. Στη 13η.

155. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο που έχει τον μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από όλα τα στοιχεία

του τομέα s;

α. Στην 1η. β. Στη 2η. γ. Στη 17η. δ. Στη 18η.
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156. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ομάδας από όλα τα στοιχεία

του τομέα s;

α. Στην 1η. β. Στη 2η. γ. Στη 17η. δ. Στη 18η.

157. Σε ποια ομάδα του Π.Π. ανήκει το στοιχείο που έχει στη θεμελιώδη κατάσταση άθροισμα κβαντικών

αριθμών spin 3/2.

α. Στην 1η. β. Στη 2η. γ. Στη 5η. δ. Στη 17η.

158. Το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν στις κύριες ομάδες του περιοδικού πίνακα βρίσκονται στους τομείς:

α. s β. p γ. s και p δ. s, p και d

159. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές αποδίδει τη δομή ατόμου στοιχείου του τομέα s στη θεμελιώδη

κατάσταση;

α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s3

160. Η δομή της εξωτερικής στιβάδας για τα στοιχεία της 16ης ομάδας (VIA) του Π.Π. είναι:

α. 𝑛s2 β. 𝑛p2 𝑛d4 γ. 𝑛s2 𝑛p6 δ. 𝑛s2 𝑛p4

161. Το στοιχείο με δομή 1s2 ανήκει:

α. στη 2η (IIA) ομάδα Β). β. στη 2η περίοδο.

γ. στη 18η (VIIIA) ομάδα. δ. στις αλκαλικές γαίες.

162. Το άτομο ενός στοιχείου με 2 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d (στη θεμελιώδη κατάσταση) έχει ατομικό

αριθμό 𝛧 ίσο με:

α. 10 και ανήκει στην 14η (IVA) ομάδα του Π.Π.

β. 12 και είναι στον d τομέα του Π.Π.

γ. 21 και ανήκει στα αλκάλια.

δ. 22 και είναι στοιχείο μετάπτωσης της 4ης περιόδου.

163. Ένα στοιχείο ανήκει στον τομέα p του περιοδικού πίνακα όταν το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση:

α. διαθέτει συμπληρωμένη p υποστιβάδα.

β. διαθέτει ηλεκτρόνια σε p τροχιακά.

γ. διαθέτει τα ηλεκτρόνια υψηλότερης ενέργειας σε υποστιβάδα p.

δ. διαθέτει κενή p υποστιβάδα.

164. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει παρόμοιες ιδιότητες με το 34Se;

α. Το 7N. β. Το 8O. γ. Το 9F. δ. Το 11Νa.

165. Το στοιχείο Χ, που ανήκει στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα και του οποίου το ανιόν Χ2− έχει δομή

ευγενούς αερίου, έχει ατομικό αριθμό:

α. 16 β. 18 γ. 20 δ. 34
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166. Το άτομο 29Cu σχηματίζει τα κατιόντα Cu+ και Cu2+. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τα ιόντα αυτά;

α. Είναι και τα δύο παραμαγνητικά.

β. Μόνο το ιόν με το μικρότερο αριθμό οξείδωσης είναι παραμαγνητικό.

γ. Μόνο το ιόν με το μεγαλύτερο αριθμό οξείδωσης είναι παραμαγνητικό.

δ. Κανένα από τα δύο αυτά ιόντα δεν είναι παραμαγνητικό.

167. Το πρώτο στοιχείο του περιοδικού πίνακα που έχει πλήρως συμπληρωμένα 3 ατομικά τροχιακά ανήκει

στη:

α. 2η ομάδα. β. 14η ομάδα. γ. 16η ομάδα. δ. 17η ομάδα.

168. Για τα στοιχεία της 4ης περιόδου του Π.Π. ποιες υποστιβάδες συμπληρώνονται, κατά τη δόμηση, από

αριστερά προς τα δεξιά;

α. 4s, 3d, 4p β. 4s, 4p γ. 4s, 4p, 4d δ. 4s, 4p, 4d, 4f

169. Στην 4η περίοδο του περιοδικού πίνακα πόσα στοιχεία έχουν ένα ή περισσότερα 3d ηλεκτρόνια;

α. 0 β. 8 γ. 10 δ. 16

170. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Η ηλεκτρονιακή δομή της εξωτερικής στιβάδας όλων των ευγενών αερίων είναι 𝑛s2 𝑛p6.
β. To ΒeO και το Al2O3 είναι επαμφοτερίζοντα οξείδια.

γ. Τα άτομα του 20Ca και του 28Ni είναι παραμαγνητικά.
δ. Στοιχείο του οποίου το άτομο στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει ηλεκτρονιακή δομή [2He] 2s2 2p3,

ανήκει στη 13η ομάδα (ΙΙΙΑ) του περιοδικού πίνακα.

171. Δίνονται τα άτομα των στοιχείων: 11Na, 12Mg, 14Si και 19K. Τη μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού 𝛦i 1
έχει το στοιχείο:

α. 11Na β. 12Mg γ. 14Si δ. 19K

172. Τα άτομα τεσσάρων στοιχείων του p-τομέα Ν, Si, Ga και Ge έχουν δομή εξωτερικής στιβάδας 2s2 2p3,
3s2 3p2, 4s2 4p1 και 4s2 2p2, αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει το στοιχείο:

α. N β. Si γ. Ga δ. Ge

173. Σε ένα διάγραμμα της ενέργειας πρώτου ιοντισμού (𝛦i 1) των ατόμων ως συνάρτηση του ατομικού τους

αριθμού (𝛧) παρατηρούμε ότι:

α. Τα ευγενή αέρια βρίσκονται στα ελάχιστα και τα αλογόνα στα μέγιστα.

β. Τα αλκάλια βρίσκονται στα ελάχιστα και τα ευγενή αέρια στα μέγιστα.

γ. Τα ευγενή αέρια βρίσκονται στα μέγιστα και τα αλογόνα στα ελάχιστα.

δ. Τα στοιχεία μετάπτωσης βρίσκονται στα μέγιστα και τα αλογόνα στα ελάχιστα.

174. Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού 𝐸i 1 για το άτομο του Mg είναι η ενέργεια που απαιτείται για τη διεργασία

που περιγράφεται από την εξίσωση:

α. Mg(g) Mg+ (g) β. Mg(g) Mg+ (g) + 2 e−

γ. Mg+ (g) Mg2+ (g) + e− δ. Mg(g) Mg+ (g) + e−



Κεφ. 1 : Κβαντικοί αριθμοί και τροχιακά 20

175. Δίνονται τα ιόντα: 16S
2−, 17Cl

−, 19K
+, 20Ca

2+. Τη μικρότερη ατομική ακτίνα έχει το ιόν:

α. 16S
2− β. 17Cl

− γ. 19K
+ δ. 20Ca

2+

176. Οι πέντε πρώτες ενέργειες ιοντισμού του 13Al είναι: 578, 1817, 2745, 11.578 και 14.831 (σε kJ ⋅ mol−1). Από

ποια τροχιακά αποσπώνται τα πέντε πρώτα ηλεκτρόνια αρχίζοντας από αυτό που αποσπάται πρώτο;

α. 3p, 3s, 3s, 2p, 2p β. 1s, 1s, 2s, 2s, 2p γ. 3p, 3s, 2p, 2s, 1s δ. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p

177. Σχετικά με τα αλκάλια και τις αλκαλικές γαίες της ίδιας περιόδου, ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

α. Τα αλκάλια έχουν μεγαλύτερη τιμή 𝛦i 1.
β. Οι αλκαλικές γαίες έχουν μεγαλύτερη τιμή 𝛦i 2.
γ. Τα αλκάλια έχουν μικρότερη ατομική ακτίνα.

δ. Τα αλκάλια έχουν αριθμό οξείδωσης +1 ενώ οι αλκαλικές γαίες έχουν αριθμό οξείδωσης +2.

178. Ποιο από τα παρακάτω άτομα έχει τη μικρότερη τιμή της 𝛦i 1;

α. το 4Βe β. το 11Na γ. το 19K δ. το 20Ca

179. Για ποιο από τα παρακάτω άτομα απαιτείται μικρότερη ενέργεια για την απόσπαση ενός ηλεκτρονίου;

α. 3Li β. 11Na γ. 12Μg δ. 18Ar

180. Ποιος από τους παρακάτω ομοιοπολικούς δεσμούς είναι περισσότερο πολωμένος;

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Β, C, O, Cl ίσοι με 5, 6, 8 και 17, αντίστοιχα.

α. C O β. C Cl γ. B Cl δ. B O

181. Η σειρά αυξανόμενης ενέργειας ιοντισμού για τα στοιχεία 3Li, 6C, 10Ne και 11Νa, είναι:

α. 3Li, 6C, 11Na, 10Νe β. 11Na, 3Li, 6C, 10Νe γ. 10Νe, 6C, 11Na, 3Li δ. 6C, 11Na, 10Νe, 3Li

182. Ποια από τις παρακάτω δομές εξωτερικής στιβάδας στη θεμελιώδη κατάσταση αντιστοιχεί σε άτομο με τη

μεγαλύτερη 𝐸i 1;

α. 3s2 3p1 β. 3s2 3p2 γ. 3s2 3p3 δ. 4s2 4p3

183. Να θεωρήσετε τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 𝛧 = 8 − 11. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

παριστάνει τη μεταβολή στην ενέργεια πρώτου ιοντισμού (𝛦i 1) των στοιχείων αυτών σε σχέση με τον

ατομικό τους αριθμό;

𝛦i 1

𝑍
(I)

𝛦i 1

𝑍
(II)

𝛦i 1

𝑍
(III)

𝛦i 1

𝑍
(IV)

α. Το (I). β. Το (II). γ. Το (III). δ. Το (IV).
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184. Οι τρεις πρώτες διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού του Al είναι 𝐸i 1 = 580 kJ ⋅ mol−1, 𝐸i 1 = 1820 kJ ⋅ mol−1 και

𝐸i 1 = 2740 kJ ⋅ mol−1. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ποια ενέργεια απαιτείται για το σχηματισμό του ιόντος

Al3+ (g) από Al (g);

α. 𝐸i 1 = 5140 kJ ⋅ mol−1 β. 𝐸i 1 = 2400 kJ ⋅ mol−1 γ. 𝐸i 1 = 2740 kJ ⋅ mol−1 δ. 𝐸i 1 = 580 kJ ⋅ mol−1

185. Ποιο από τα στοιχεία 13Α, 16Β, 19Γ, 21Δ, είναι το πιο ηλεκτροθετικό;

α. Το 13Α. β. Το 16Β. γ. Το 19Γ. δ. Το 21Δ.

186. Δίνονται τα στοιχεία 17Cl, 16S, 18Αr και 53I. Ποιο στοιχείο έχει τη μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα;

α. Το 17Cl. β. Το 16S. γ. Το 18Αr. δ. Το 53I.

187. Το στοιχείο της 3ης περιόδου του περιοδικού πίνακα με τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει ηλεκτρονιακή

δομή:

α. 1s2 2s2 2p6 3s1 β. 1s2 2s2 2p6 3s2

γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

188. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζονται οι τιμές για τις ενέργειες δεύτερου ιοντισμού (𝐸i 2) σε μία σειρά

στοιχείων με διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς (𝛧).

Α

Β

Γ

Δ

𝛦i 2

𝑍

Ποιο από τα στοιχεία του διαγράμματος μπορεί να είναι το 3Li;

α. Το Α. β. Το Β. γ. Το Γ. δ. Το Δ.

189. Ποιο από τα παρακάτω άτομα σε αέρια κατάσταση προβλέπετε να έχει τη μεγαλύτερη τιμή της ενέργειας

δεύτερου ιοντισμού, 𝛦i 2;

α. 6C β. 3Li γ. 9F δ. 10Ne

190. Για το 12Μg δίνονται οι παρακάτω ενέργειες ιοντισμού:

𝛦i 1 = 738 kJ ⋅ mol−1, 𝛦i 3 = 7733 kJ ⋅ mol−1, 𝛦i 4 = 11000 kJ ⋅ mol−1

Ποια μπορεί να είναι η τιμή της 𝛦i 2 του Mg;

α. 𝛦i 2 = 1451 kJ ⋅ mol−1 β. 𝛦i 2 = 6544 kJ ⋅ mol−1

γ. 𝛦i 2 = 7500 kJ ⋅ mol−1 δ. 𝛦i 2 = 8943 kJ ⋅ mol−1

191. Ποια είναι η σωστή σειρά κατά μειούμενη ακτίνα των σωματίων 9F
−, 10Ne και 11Na

+;

α. 9F
− > 10Ne > 11Na

+ β. 10Ne > 11Na
+ > 9F

−

γ. 11Na
+ > 9F

− > 10Ne δ. 9F
− > 11Na

+ > 10Ne
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192. Η ενέργεια ιοντισμού (𝛦i 1) για το 16S είναι 999 kJ ⋅ mol−1, ενώ η (𝛦i 1) για το 15Ρ είναι 1012 kJ ⋅ mol−1. Πώς

ερμηνεύονται τα δεδομένα αυτά;

α. Παραβιάζεται ο κανόνας του Hund.

β. Οι ενέργειες ιοντισμού μειώνονται από τα δεξιά προς τα αριστερά σε μία περίοδο του περιοδικού πίνακα.

γ. Η ημισυμπληρωμένη δομή p3 είναι πιο σταθερή από μία ηλεκτρονιακή δομή με ένα ηλεκτρόνιο περισσό-

τερο.

δ. Οι ενέργειες ιοντισμού μειώνονται από κάτω προς τα πάνω σε μία ομάδα του περιοδικού πίνακα.

193. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Η ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση του ηλεκτρονίου ενός ατόμου Η σε διεγερμένη κατά-

σταση είναι μικρότερη από την ενέργεια ιοντισμού του.

β. Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του ατόμου ενός στοιχείου με ατομικό αριθμό 𝛧 είναι πάντα μικρότερη

από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του ατόμου ενός άλλου στοιχείου με ατομικό αριθμό (𝛧 + 1).
γ. Το στοιχείο X με δομή εξωτερικής στιβάδας 3s1 έχει μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού από αυτή

του στοιχείου Y με δομή εξωτερικής στιβάδας 3s2 3p6.
δ. Τα αμέταλλα έχουν μικρότερες ατομικές ακτίνες από τα μέταλλα που ανήκουν στην ίδια περίοδο του

περιοδικού πίνακα.

194. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Γενικά, στο περιοδικό σύστημα η ατομική ακτίνα μεταβάλλεται όπως και η τιμή της 𝛦i 1.
β. Στα στοιχεία μεταπτώσεως μιας περιόδου, η αύξηση του ατομικού αριθμού συνοδεύεται από μικρές

διαφορές στην ατομική ακτίνα καθώς τα επιπλέον ηλεκτρόνια συμπληρώνουν εσωτερικές στιβάδες d,

που ελάχιστα επηρεάζουν την ατομική ακτίνα.

γ. Η 𝛦i 1 του 37Rb είναι μικρότερη από την 𝛦i 1 του 11Na.
δ. Το στοιχείο με 𝛧 = 87 είναι το πιο δραστικό μέταλλο και έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από όλα

τα στοιχεία.

195. Στο διάγραμμα εμφανίζονται οι 4 πρώτες διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού για το άτομο στοιχείου της 3ης

περιόδου του περιοδικού πίνακα.

𝛦i

𝛦i 1 𝛦i 2 𝛦i 3 𝛦i 4

Ποια η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στοιχείου στη θεμελιώδη του κατάσταση;

α. 1s2 2s2 2p6 3s2 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 δ. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2

196. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Το στοιχείο με ατομικό αριθμό 𝛧 = 36 έχει πολύ μεγάλη 𝛦i 1, μικρότερη πάντως από την 𝛦i 1 του

στοιχείου με ατομικό αριθμό 𝛧 = 2.
β. Η 𝛦i 2 του 3Li είναι πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης του 4Be.
γ. Από τα ισοηλεκτρονιακά σωματίδια, O2−, F−, Ne και Na+ το μικρότερο μέγεθος έχει το Νa+.
δ. Η ενέργεια που απαιτείται για τη μετάβαση του ηλεκτρονίου από την Κ → L αντιστοιχεί στο 1/4 της

ενέργειας ιοντισμού του υδρογόνου.
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197. Σε ποιο από τα παρακάτω ζεύγη τα δύο σωματίδια μπορεί να έχουν παραπλήσιο μέγεθος;

α. 3Li και 11Νa β. 11Νa και 12Mg γ. 25Mn και 26Fe δ. 26Fe
2+ και 26Fe

3+

198. Το στοιχείο (X) με ηλεκτρονιακή δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 είναι:

α. είναι πολύ ηλεκτροθετικό στοιχείο.

β. έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα από όλα τα στοιχεία της περιόδου του.

γ. έχει τη μεγαλύτερη τιμή της ενέργειας πρώτου ιοντισμού από όλα τα στοιχεία της περιόδου του.

δ. διαθέτει 6 ηλεκτρόνια με 𝑚𝑙 = 0.

199. Oι 4 διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού του 4Be είναι κατά σειρά (σε kJ ⋅ mol−1):

𝛦i 1 = 899,5, 𝛦i 2 = 1757,1, 𝛦i 3 = 14.848,7, 𝛦i 4 = 21006,6

Ποια από τις παρακάτω τιμές σε kJ ⋅ mol−1 αντιστοιχεί στην ενέργεια του ηλεκτρονίου του Be3+ στη

θεμελιώδη κατάσταση;

α. 21006,6 β. −21006,6 γ. 1757,1 δ. −(𝛦i 1 + 𝛦i 2 + 𝛦i 3)

200. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει τις τιμές των διαδοχικών ενεργειών ιοντισμού (σε kJ ⋅ mol−1) 5 στοιχείων

Α, Β, Γ, Δ και Ε με διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς. Ποιο στοιχείο ανήκει στη 2η ομάδα του περιοδικού

πίνακα;

𝛦i 𝟷 𝛦i 𝟸 𝛦i 𝟹 𝛦i 𝟺
Α 𝟷𝟼𝟾𝟷 𝟹𝟹𝟽𝟺 𝟼𝟶𝟻𝟷 𝟾𝟺𝟶𝟾
Β 𝟸𝟶𝟾𝟷 𝟹𝟿𝟻𝟸 𝟼𝟷𝟸𝟸 𝟿𝟹𝟽𝟶
Γ 𝟺𝟿𝟼 𝟺𝟻𝟼𝟹 𝟼𝟿𝟷𝟹 𝟿𝟻𝟺𝟺
Δ 𝟽𝟹𝟾 𝟷𝟺𝟻𝟷 𝟽𝟽𝟹𝟹 𝟷𝟶𝟻𝟺𝟷
Ε 𝟻𝟽𝟾 𝟷𝟾𝟷𝟽 𝟸𝟽𝟺𝟻 𝟷𝟷𝟻𝟽𝟾

α. Το Α. β. Το Β. γ. Το Γ. δ. Το Δ.

201. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου της 3ης περιόδου που σχηματίζει οξείδιο του τύπου ΧΟ με

πολύ υψηλό σημείο τήξης;

α. 11 β. 12 γ. 19 δ. 20

202. Από τα άτομα, 38Sr, 49In, 51Sb, 52Te, ποιο έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα;

α. Το 38Sr. β. Το 49In. γ. Το 51Sb. δ. Το 52Te.

203. Δίνονται τα στοιχεία 7Ν και 5Β. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη σχέση μεταξύ της 𝐸i 4(N) και της

𝛦i 2(B);

α. 𝐸i 4(N) = 𝛦i 2(B) β. 𝐸i 4(N) > 𝛦i 2(B)

γ. 𝐸i 4(N) < 𝛦i 2(B) δ. Δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

204. Στοιχείο έχει ηλεκτρονιακή δομή: 1s2 2s2 2p6 3s2. Σε ποια από τα ηλεκτρόνιά του εμφανίζεται το μεγαλύ-

τερο δραστικό πυρηνικό φορτίο (𝛧eff);

α. 1s2 β. 2s2 γ. 2p6 δ. 3s2
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205. Θεωρούμε τα σωμάτια, 1H, 2He
+ και 3Li

2+ σε αέρια φάση. Ποιο από τα σωμάτια αυτά απαιτεί τη

μεγαλύτερη ενέργεια (𝛦) για την απόσπαση του ηλεκτρονίου και ποιο έχει το μεγαλύτερο μέγεθος;

α. Και τα τρία σωματίδια απαιτούν την ίδια ενέργεια (𝛦) και έχουν το ίδιο μέγεθος.

β. Τη μεγαλύτερη ενέργεια απαιτεί το H και το μεγαλύτερο μέγεθος έχει επίσης το Η.

γ. Τη μεγαλύτερη ενέργεια απαιτεί το He+ και το μεγαλύτερο μέγεθος έχει το Li2+.
δ. Τη μεγαλύτερη ενέργεια απαιτεί το Li2+ και το μεγαλύτερο μέγεθος έχει το H.

206. Στοιχείο έχει ηλεκτρονιακή δομή: 1s2 2s2 2p6 3s2. Σε ποια από τα ηλεκτρόνιά του εμφανίζεται η μεγαλύτερη

προστασία από το πυρηνικό φορτίο;

α. 1s2 β. 2s2 γ. 2p6 δ. 3s2

207. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τρεις ενεργειακές καταστάσεις 1, 2 και 3 ενός πολυηλεκτρονιακού

ατόμου. Θεωρούμε ότι η θεμελιώδης κατάσταση του ατόμου έχει ενέργεια 𝛦1 ενώ οι δύο διεγερμένες έχουν

𝛦2 = 3𝛦1 και 𝛦3 = 10𝛦1 όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί.

1 𝐸1

2 𝐸2 = 3𝐸1

3 𝐸3 = 10𝐸1

Η μετάπτωση από την ενεργειακή κατάσταση 2 στην 1 έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φωτονίου που

ανήκει στην μπλε ακτινοβολία. Η μετάπτωση από την ενεργειακή κατάσταση 3 στην 1 θα παράγει φωτόνιο

που θα ανήκει:

α. στην ακτινοβολία γ. β. στην υπεριώδη ακτινοβολία.

γ. στην υπέρυθρη ακτινοβολία. δ. στην κόκκινη ακτινοβολία.

Δίνεται το παρακάτω συνεχές φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

400 nm 700 nm

Ακτίνες γ

Ακτίνες X

Υπεριώδες Υπέρυθρο

Μικροκύματα

Ραδιοκύματα

1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 109 108 107 106

10310210110010−110−210−310−410−510−610−710−810−910−1010−1110−1210−13

Συχνότητα (𝜈) σε Hz

Μήκος κύματος (𝜆) σε m

Ορατό φως

208. Από τα επόμενα στοιχεία τη μικρότερη ατομική ακτίνα έχει το στοιχείο:

α. 6C β. 8O γ. 9F δ. 17Cl

209. Ποιο από τα άτομα των στοιχείων που ακολουθούν σχηματίζει ιόν με δομή ευγενούς αερίου με το μεγαλύτερο

μέγεθος;

α. 15P β. 16S γ. 19K δ. 20Ca



Κεφ. 1 : Κβαντικοί αριθμοί και τροχιακά 25

210. Ποια από τις ακόλουθες δομές αντιστοιχεί σε άτομο στοιχείου με μεγαλύτερη τιμή της 𝛦i 1 από τον 6C;

α. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 β. 1s2 2s2 2p6 3s2 γ. 1s2 2s2 2p1 δ. 1s2 2s2 2p4

211. Για τα άτομα των στοιχείων της 3ης περιόδου από αριστερά προς τα δεξιά, παρατηρούμε:

α. αύξηση της ατομικής ακτίνας και αύξηση της ενέργειας ιοντισμού.

β. αύξηση της ατομικής ακτίνας και μείωση της ενέργειας ιοντισμού.

γ. μείωση της ατομικής ακτίνας και αύξηση της ενέργειας ιοντισμού.

δ. μείωση της ατομικής ακτίνας και μείωση της ενέργειας ιοντισμού.

212. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές εξωτερικής στιβάδας αντιστοιχεί σε άτομο στοιχείου με τη μεγαλύτερη

𝛦i 1;

α. 2s2 2p1 β. 2s2 2p2 γ. 2s2 2p3 δ. 3s2 3p3

213. H 10η ενέργεια ιοντισμού του 15Ρ έχει τιμή 40.950 kJ. Σε ποια χημική εξίσωση αντιστοιχεί η διαδικασία

αυτή;

α. Ρ9+ (g) Ρ10+ (g) + e− Δ𝛨 = 40.950 kJ

β. Ρ9+ (g) Ρ10+ (g) + e− Δ𝛨 = −40.950 kJ

γ. Ρ10+ (g) Ρ11+ (g) + e− Δ𝛨 = 40.950 kJ

δ. Ρ10+ (g) Ρ11+ (g) + e− Δ𝛨 = −40.950 kJ

214. Ποιο από τα παρακάτω σωματίδια σε αέρια φάση και στη θεμελιώδη κατάσταση απαιτεί λιγότερη ενέργεια

για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου;

α. 3Li β. 11Na γ. 18Ar δ. 11Na
+

215. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζονται οι ενέργειες πρώτου ιοντισμού, σε kJ/mol, για μία διαδοχική

σειρά στοιχείων, (με διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς, αρχίζοντας από 𝛧 = 1) που συμβολίζονται αυθαίρετα

ως Α, Β, C, D κτλ.

𝛦i 1

𝑍

1000

2000

A B C D E F G H I J K L

Ποιο από τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι αλογόνο;

α. Το I. β. Το J. γ. Το A. δ. Το B.

216. Πόσα ηλεκτρόνια του ιόντος 30Zn
2+ στη θεμελιώδη του κατάσταση έχουν 𝑚𝑙 = −1;

α. 2 β. 4 γ. 6 δ. 8
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217. Αν η 2η ενέργεια ιοντισμού του στοιχείου 12Μg είναι 𝛦i 2 = 1451 kJ ⋅ mol−1, τότε η 2η ενέργεια ιοντισμού

του στοιχείου 11Νa μπορεί να είναι:

α. 4563 kJ ⋅ mol−1 β. 725 kJ ⋅ mol−1 γ. 1350 kJ ⋅ mol−1 δ. 1451 kJ ⋅ mol−1

218. Σε ποια από τις περιπτώσεις που ακολουθούν τα άτομα ή τα ιόντα είναι ταξινομημένα κατά αυξανόμενο

μέγεθος;

α. N, O, F β. Na, Mg, K γ. Cr, Cr2+, Cr3+ δ. Cl, Cl−, S2−

Ατομικοί αριθμοί, Ν:7, Ο:8, F:9, Na:11, Mg:12, S:16, Cl:17, K:19, Cr:24.

219. Οι πέντε διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού (σε MJ/mol) του ατόμου ενός στοιχείου εμφανίζονται στο διάγραμμα

που ακολουθεί.

𝛦i

𝑖

2

4

6

8

1 2 3 4 5

Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, ποιο από τα παρακάτω μπορεί να είναι το στοιχείο;

α. 13Al β. 20Ca γ. 5B δ. 6C

220. Ένα στοιχείο έχει ισχυρότερο μεταλλικό χαρακτήρα (πιο ηλεκτροθετικό στοιχείο), όταν έχει:

α. μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. β. μικρότερη ατομική ακτίνα.

γ. μεγαλύτερη ηλεκτραρνητικότητα. δ. μεγαλύτερη τιμή της 𝐸i 1.

221. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Στα στοιχεία της ίδιας ομάδας του περιοδικού πίνακα, η ενέργεια πρώτου ιοντισμού αυξάνεται με την

αύξηση του ατομικού αριθμού (𝛧).
β. Από τα στοιχεία 17Cl και 35Br που ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα, το 17Cl έχει τη

μικρότερη ατομική ακτίνα.

γ. Το στοιχείο με την μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού από όλα τα στοιχεία της τρίτης περιόδου

του Περιοδικού Πίνακα έχει ατομικό αριθμό 18.
δ. Οι παράμετροι που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας ιοντισμού είναι

η ατομική ακτίνα, το πυρηνικό φορτίο και τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια.

222. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Τα μέταλλα έχουν σχετικά υψηλές τιμές ενέργειας ιοντισμού.

β. Σε ένα ελεύθερο άτομο, η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του (𝛦i 2) έχει μικρότερη τιμή από εκείνη του

πρώτου ιοντισμού του (𝛦i 1), δηλαδή ισχύει 𝛦i 2 < 𝛦i 1.
γ. Το φορτίο του πυρήνα σε συνδυασμό με τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια καθορίζουν την τιμή του δραστικού

πυρηνικού φορτίου.

δ. Όλα τα στοιχεία που έχουν 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα ανήκουν στη 2η (ΙΙΑ) ομάδα του

περιοδικού πίνακα.
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223. Σχετικά με το ατομικό πρότυπο του Bohr για το άτομο του Η, ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν

είναι λανθασμένη;

α. Η ενέργεια του ηλεκτρονίου αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού.

β. Σύμφωνα με τη μηχανική συνθήκη, το ηλεκτρόνιο κινείται γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες μόνο

επιτρεπόμενες κυκλικές τροχιές καθορισμένης ενέργειας, με άλλα λόγια η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι

κβαντισμένη.

γ. Σύμφωνα με την οπτική συνθήκη, τo ηλεκτρόνιο εκπέμπει ενέργεια υπό μορφή ακτινοβολίας, μόνον όταν

μεταπηδήσει από τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας 𝛦i σε τροχιά μικρότερης ενέργειας 𝛦f.
δ. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ της στιβάδας Κ και της στιβάδας L είναι μικρότερη από τη διαφορά ενέργειας

μεταξύ της L και της Μ.

224. To ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου έχει 𝑚𝑙 = 0 . Το ηλεκτρόνιο αυτό:

α. βρίσκεται στη στιβάδα Κ. β. βρίσκεται σε τροχιακό s.

γ. βρίσκεται σε τροχιακό s ή σε τροχιακό p. δ. μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε τροχιακό.

225. Ποιος είναι ο μικρότερος ατομικός αριθμός στοιχείου που έχει στη θεμελιώδη του κατάσταση ένα ζεύγος

ηλεκτρονίων σε p υποστιβάδα;

α. 4 β. 8 γ. 6 δ. 9

226. Ποια από στις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές εξωτερικής στιβάδας αντιστοιχεί σε άτομο με τη μεγαλύτερη

ενέργεια πρώτου ιοντισμού σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα;

α. 2s2 2p1 β. 2s2 2p4 γ. 3s2 3p3 δ. 2s2

227. To μήκος κύματος κατά de Broglie ενός σωματιδίου είναι:

α. ανεξάρτητο από την κινητική του ενέργεια, 𝛫.
β. ανεξάρτητο από την ταχύτητά του, 𝜐.
γ. ανάλογο με την ταχύτητά του και αντιστρόφως ανάλογο με τη μάζα του.

δ. αντιστρόφως ανάλογο με την ορμή του.

228. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται ο λογάριθμος των ενεργειών ιοντισμού (𝑖 = 1,2,...,15) του ατόμου

ενός στοιχείου.

log 𝛦i

𝑖

2

4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο αυτό;

α. Στη 2η (IIA). β. Στη 4η (IVB). γ. Στη 14η (IVA). δ. Στη 15η (VA).
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229. Ποιο από το παρακάτω είναι το στοιχείο Μ του οποίου το ιόν Μ3+ έχει δομή 3d2, στη θεμελιώδη του

κατάσταση;

α. 22Τi β. 23V γ. 25Mn δ. 26Fe

230. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Ο κύριος κβαντικός αριθμός (𝑛) είναι ενδεικτικός της έλξης πυρήνα - ηλεκτρονίου.

β. To Al2O3 είναι επαμφοτερίζον οξείδιο.

γ. Από τα στοιχεία 13Al, 16S, 17Cl και 20Ca το πιο ηλεκτροθετικό στοιχείο είναι το 13Al.
δ. Στην κβαντομηχανική εικόνα για το άτομο του Η, το 𝜓2 εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το

ηλεκτρόνιο σε στοιχειώδη περιοχή (Δ𝑉) του χώρου γύρω από τον πυρήνα, ενώ το −𝑒𝜓2 εκφράζει την

κατανομή ή την πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους στο χώρο γύρω από τον πυρήνα.

231. Σε ποια κατεύθυνση υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας ενός ηλεκτρονίου i. σε τροχιακό 2s, ii. σε

τροχιακό 2p𝑥;

α. i. Στον άξονα 𝑥, ii. στον άξονα 𝑥.
β. i. Στον άξονα 𝑥, ii. στο επίπεδο που ορίζεται από τους άξονες 𝑦 και 𝑧.
γ. i. Στον άξονα 𝑥, ii. στους άξονες 𝑦 και 𝑧.
δ. i. Σε όλες τις κατευθύνσεις, ii. στον άξονα 𝑥.

232. Στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων, οι ηλεκτρονιακές υποστιβάδες που συμπληρώνονται διαδοχικά στη

δεύτερη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης (τα στοιχεία μετάπτωσης της 5ης περιόδου), τις λανθανίδες και

τις ακτινίδες είναι, αντίστοιχα οι υποστιβάδες:

2η σειρά στοιχείων μετάπτωσης Λανθανίδες Ακτινίδες

I 3d 5f 4f

II 4d 4f 5f

III 4d 5d 6d

IV 5d 4f 5f

α. I β. II γ. III δ. IV

233. H χημική εξίσωση που αντιστοιχεί στην ενέργεια πρώτου ιοντισμού για το στοιχείο βρώμιο είναι η εξής:

α. Br2 (g) + e− Br2− (g) β. Br (g) Br+ (g) + e−

γ. Br (g) + e− Br− (g) δ. Br+ (g) + e− Br (g)

234. Θεωρείστε τα οξείδια μερικών στοιχείων τις 3ης περιόδου του Π.Π., Na2O, MgO, Al2O3, P4O10 και SO3.
Ποια από τις επιλογές I, II, III, IV αποδίδει τον όξινο (Ο), βασικό (Β) ή επαμφοτερίζοντα (Ε) χαρακτήρα των

οξειδίων αυτών;

Na2O MgO Al2O3 P4O10 SO3

I O O E B B

II B B B O O

III B B E O O

IV B B E E E

α. I β. II γ. III δ. IV
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235. Ποια από τις ακόλουθες μετακινήσεις του ηλεκτρονίου του ατόμου του Η, από μια ενεργειακή στάθμη σε

μια άλλη, απαιτεί την απορρόφηση φωτονίου μικρότερης συχνότητας;

α. από 𝑛 = 6 σε 𝑛 = 2 β. από 𝑛 = 4 σε 𝑛 = 6
γ. από 𝑛 = 3 σε 𝑛 = 6 δ. από 𝑛 = 1 σε 𝑛 = 2

236. Ποιος είναι ο αριθμός των φασματικών γραμμών εκπομπής που προκύπτουν από ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις

μεταξύ των 4 πρώτων ενεργειακών στιβάδων του ατόμου του Η;

α. 3 β. 4 γ. 5 δ. 6

237. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου μεταπίπτει από τη στιβάδα Ν στη στιβάδα L και στη συνέχεια από

την L στην Κ. Ποια η τιμή του λόγου 𝜆1/𝜆2 των μηκών κύματος 𝜆1 και 𝜆2 των παραγόμενων φωτονίων

κατά την πρώτη και τη δεύτερη μετάπτωση;

α. 4 ∶ 1 β. 2 ∶ 1 γ. 1 ∶ 1 δ. 1 ∶ 2

238. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές I, II, III και IV που ακολουθούν:

I. 1s2 3s1 II. 1s2 2s3 III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 IV. 1s2 2s2 2p2
𝑥 2p0

𝑦 2p0
𝑧

αντιβαίνει στην απαγορευτική αρχή του Pauli;

α. H I. β. H II. γ. H III. δ. H IV.

239. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές I, II, III και IV που ακολουθούν:

I. 1s2 3s1 II. 1s2 2s3 III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 IV. 1s2 2s2 2p2
𝑥 2p0

𝑦 2p0
𝑧

αντιβαίνει στον κανόνα του Hund;

α. H I. β. H II. γ. H III. δ. H IV.

240. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές I, II, III και IV που ακολουθούν:

I. 1s2 3s1 II. 1s2 2s3 III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 IV. 1s2 2s2 2p2
𝑥 2p0

𝑦 2p0
𝑧

αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση;

α. H I. β. H II. γ. H III. δ. H IV.

241. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές I, II, III και IV που ακολουθούν:

I. 1s2 3s1 II. 1s2 2s3 III. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 IV. 1s2 2s2 2p2
𝑥 2p0

𝑦 2p0
𝑧

αντιστοιχεί σε θεμελιώδη κατάσταση;

α. H I. β. H II. γ. H III. δ. H IV.

242. Τα στοιχεία που στη θεμελιώδη κατάσταση των ατόμων τους, διαθέτουν 2 μονήρη ηλεκτρόνια στη στιβάδα

Μ είναι:

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

243. Δίνονται τα στοιχεία: 9F, 11Na και 14Si. Για τις ιοντικές τους ακτίνες 𝑟(F−), 𝑟(Na+) και 𝑟(Si4+) ισχύει η

σχέση:

α. 𝑟(Si4+) < 𝑟(F−) < 𝑟(Na+) β. 𝑟(Na+) < 𝑟(F−) < 𝑟(Si4+)

γ. 𝑟(Si4+) < 𝑟(Na+) < 𝑟(F−) δ. 𝑟(F−) < 𝑟(Si4+) < 𝑟(Na+)
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244. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Για ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο η τιμή της 2ης ενέργειας ιοντισμού του είναι πάντα μεγαλύτερη από

την τιμή της 1ης ενέργειας ιοντισμού του ίδιου ατόμου.

β. Ένα τροχιακό δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερα από 2 ηλεκτρόνια.

γ. Σε μια περίοδο του περιοδικού πίνακα, η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

δ. Η 1η ενέργεια ιοντισμού του 16S είναι μεγαλύτερη από την 1η ενέργεια ιοντισμού του 17Cl.

245. Ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι λανθασμένη;

α. Ο αριθμός των ατομικών τροχιακών της στιβάδας με κύριο κβαντικό αριθμό 𝑛 είναι ίσος με 𝑛2.
β. Στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας πρώτου ιοντισμού ενός ατόμου καθοριστικό ρόλο παίζει η

ατομική ακτίνα.

γ. Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου ενός ατόμου 1Η, από ενεργειακή στάθμη με 𝑛 = 4 σε 𝑛 = 2
εκλύεται μεγαλύτερο ποσό ενέργειας απ’ ότι κατά τη μετάπτωση από ενεργειακή στάθμη με 𝑛 = 2 σε

𝑛 = 1.
δ. Ο 30Ζn δεν έχει μονήρη ηλεκτρόνια, στη θεμελιώδη κατάσταση.

246. Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται ένα μέρος του Περιοδικού Πίνακα, στο οποίο σημειώνονται μερικά στοιχεία

με τα σύμβολά τους.

H He

O

Na

K Ca

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ιδιότητες των στοιχείων που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήμα,

όπου τα γράμματα της πρώτης στήλης αντιστοιχούν στα στοιχεία που απεικονίζονται στο σχήμα.

Ατομική ακτίνα (pm) 𝐸i 1 (kJ) 𝐸i 2 (kJ)

A 32 2372 5250

B 37 1312 −

Γ 73 1314 3388

Δ 186 496 4560

Ε 197 589 1145

Ζ 227 419 3052

Η σωστή αντιστοίχιση των στοιχείων του σχήματος με τα Α έως Ζ του πίνακα είναι:

α. Α : He, Β : H, Γ : O, Δ : Na, Ε : Ca, Ζ : K β. Α : He, Β : H, Γ : O, Δ : Na, Ε : K, Ζ : Ca

γ. Α : He, Β : O, Γ : H, Δ : Na, Ε : Ca, Ζ : K δ. Α : H, Β : He, Γ : Na, Δ : K, Ε : Ca, Ζ : O

247. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α. Η στιβάδα Μ αντιστοιχεί σε 𝑛 = 2.
β. Η θεωρία του Bohr ερμηνεύει και τον χημικό δεσμό.

γ. Τα ενεργειακά επίπεδα (στάθμες) των τροχιακών σε όλα τα πολυηλεκτρονιακά άτομα έχουν την ίδια

ενέργεια.

δ. Με βάση την αρχή της αβεβαιότητας το ατομικό πρότυπο του Bohr καταρρίπτεται.
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248. Σε ποιον από τους παρακάτω επιστήμονες αποδίδεται η θεώρηση ότι τα μικρά κινούμενα σωματίδια

παρουσιάζουν και κυματική συμπεριφορά;

α. Στον Planck. β. Στον Schrödinger. γ. Στον Heisenberg. δ. Στον de Broglie.

249. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου X του οποίου το κατιόν X3+ διαθέτει στη θεμελιώδη του κατάσταση

πέντε ασύζευκτα ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d;

α. 25 β. 26 γ. 27 δ. 28

250. Το V (βανάδιο) είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 𝛧 = 23 που απαντάται με τη μορφή μεταλλοπρωτεϊνών

σε θαλάσσιους οργανισμούς. Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου της ίδιας περιόδου, που ανήκει στον

p τομέα και έχει το ίδιο άθροισμα κβαντικών αριθμών spin με το V2+; Όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται

στις θεμελιώδεις καταστάσεις.

α. 31 β. 32 γ. 33 δ. 34

251. To ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου βρίσκεται στη στιβάδα με 𝑛 = 3 και μεταπίπτει σε μία μικρότερης

ενέργειας στιβάδα εκπέμποντας φωτόνιο μήκους κύματος 𝜆 = 656 nm. Σε ένα άλλο άτομο υδρογόνου το

ηλεκτρόνιο βρίσκεται στη στιβάδα με 𝑛 = 4. Το ηλεκτρόνιο αυτό με την αποδιέγερσή του μπορεί να

εκπέμψει:

α. μόνο φωτόνια με 𝜆 < 656 nm.
β. μόνο φωτόνια με 𝜆 = 656 nm.
γ. μόνο φωτόνια με 𝜆 > 656 nm.
δ. φωτόνια με μήκος κύματος (𝜆) μεγαλύτερο, μικρότερο ή και ίσο με 656 nm.

252. Κατά τις μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου από στιβάδα με 𝑛 > 2 σε στιβάδα με 𝑛 = 2 εκπέμπεται ακτινοβολία

στην ορατή περιοχή του φάσματος. Το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου στην ορατή περιοχή διαθέτει 4

κύριες φασματικές γραμμές:

Μετάπτωση Ακτινοβολία

6 → 2 ιώδης

5 → 2 μπλε

4 → 2 πράσινη

3 → 2 κόκκινη

Για τις ακτινοβολίες αυτές ποιο από τα παρακάτω ισχύει:

α. Η ιώδης ακτινοβολία έχει το μικρότερο μήκος κύματος.

β. Η πράσινη ακτινοβολία έχει μεγαλύτερη συχνότητα από την μπλε.

γ. Η ιώδης ακτινοβολία έχει τη μικρότερη συχνότητα.

δ. Η κόκκινη ακτινοβολία έχει μικρότερο μήκος κύματος από την πράσινη.

253. Στα πολυηλεκτρονιακά άτομα, ποιοι κβαντικοί αριθμοί σχετίζονται με τις ενέργειες των τροχιακών;

α. Ο 𝑛 και ο 𝑙. β. Ο 𝑛 και ο 𝑚𝑙. γ. Μόνο ο 𝑛. δ. Ο 𝑛, ο 𝑙 και ο 𝑚𝑙.

254. Το κατιόν X2+ και το ανιόν Y2− έχουν το καθένα ίσο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο της 3ης

περιόδου. Οι ατομικοί αριθμοί των Χ και Υ είναι αντίστοιχα:

α. 20 και 18 β. 20 και 16 γ. 18 και 16 δ. 18 και 18
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255. Δίνονται τρία στοιχεία Α, Β και Γ. Τα στοιχεία Α και Β έχουν ατομικούς αριθμούς 17 και 35 αντίστοιχα.

Το στοιχείο Γ είναι το στοιχείο της 4ης περιόδου του Π.Π. με τη μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού.

Εάν οι ατομικές ακτίνες των στοιχείων Α, Β και Γ είναι 𝑅A, 𝑅B και 𝑅Γ αντίστοιχα, τότε ισχύει:

α. 𝑅Α < 𝑅Γ < 𝑅Β β. 𝑅Β < 𝑅Α < 𝑅Γ γ. 𝑅Α < 𝑅Β < 𝑅Γ δ. 𝑅Γ < 𝑅Α < 𝑅Β

256. Το όζον (O3) στη στρατόσφαιρα μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, καθώς διασπάται

φωτοχημικά σύμφωνα με την παρακάτω ενδόθερμη μετατροπή:

O3 (g)
ℎ𝜈

O2 (g) + O(g) Δ𝐻∘

Το μήκος κύματος (𝜆) της ακτινοβολίας που μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις αυτής της

αντίδρασης, σε συνάρτηση με τη σταθερά του Avogadro (𝑁A), τη σταθερά του Planck (ℎ), την ταχύτητα

του φωτός (𝑐) και την ενθαλπία της αντίδρασης (Δ𝐻∘) δίνεται από τη σχέση:

α. 𝜆 ⩽
ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁A

Δ𝐻∘ β. 𝜆 ⩾
ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁A

Δ𝐻∘ γ. 𝜆 ⩽ ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ Δ𝐻∘

𝑁A
δ. 𝜆 ⩾ ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ Δ𝐻∘

𝑁A

257. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου μεταπίπτει από αρχική κατάσταση με κύριο κβαντικό αριθμό 𝑛1 > 3
σε τελική κατάσταση με κύριο κβαντικό αριθμό 𝑛2 και ισχύει: 𝑛1 − 𝑛2 = 3. Σε ποια περίπτωση θα

παραχθεί φωτόνιο μεγαλύτερης συχνότητας;

α. Για 𝑛1 = 6. β. Για 𝑛1 = 5. γ. Για 𝑛2 = 2. δ. Για 𝑛2 = 1.

258. Θεωρείστε το ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου στην στιβάδα Ν (διεγερμένη κατάσταση). Ποια η

ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την αποδέσμευση του ηλεκτρονίου από την έλξη του πυρήνα;

Δίνεται: 𝛦1 = −2,18 ⋅ 10−18 J.

α. −
𝐸1
4 β. −

𝐸1
16 γ.

𝐸1
4 δ.

𝐸1
16

259. Πόσα από τα πρώτα 54 στοιχεία του Π.Π. τα άτομά τους διαθέτουν στη θεμελιώδη κατάσταση ένα ή

περισσότερα 2s ηλεκτρόνια;

α. 2 β. 22 γ. 32 δ. 52

260. Ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένας πυρήνας ηλίου (2He) κινούνται με τις ίδιες ταχύτητες 𝜐 και έχουν

μήκη κύματος κατά de Broglie, 𝜆1, 𝜆2 και 𝜆3, αντίστοιχα. Για τα μήκη κύματος αυτά ισχύει:

α. 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆3 β. 𝜆1 < 𝜆2 < 𝜆3 γ. 𝜆2 > 𝜆1 > 𝜆3 δ. 𝜆1 = 𝜆2 > 𝜆3

261. Οι προτάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V που ακολουθούν αντιστοιχούν σε κατάσταση του ηλεκτρονίου ατόμου H

για την οποία γνωρίζουμε ότι 𝑛 = 3 και 𝑚𝑙 = 0.

I. Η κατάσταση αυτή είναι αδύνατη.

II. Το ηλεκτρόνιο μπορεί να είναι μόνο στο τροχιακό 3s.

III. Ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός 𝑙 μπορεί να έχει μία από τις τιμές 0, 1, 2.
IV. To ηλεκτρόνιο μπορεί να είναι σε τροχιακό 3s ή 3p.

V. Το ηλεκτρόνιο μπορεί να καταλάβει ένα από τα τροχιακά 3 διαφορετικών υποστιβάδων της ίδιας

ενέργειας.

Ποια-ες από τις προτάσεις Ι-V είναι σωστή-ές;

α. Μόνο η ΙΙΙ και η V. β. Μόνο η Ι και η ΙΙ.

γ. Μόνο η ΙΙΙ, η ΙV και η V. δ. Καμία.
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262. Το 1995 οι επιστήμονες του CERN ανακοίνωσαν τη δημιουργία ατόμων αντιυδρογόνου, σωματιδίων αντιύλης

που αποτελούνται από ένα αντιπρωτόνιο στον πυρήνα (ίδιας μάζας με το πρωτόνιο αλλά με φορτίο −1)
και ένα ποζιτρόνιο (ίδιας μάζας με το ηλεκτρόνιο αλλά με φορτίο +1) γύρω του. Με βάση τα δεδομένα

αυτά προβλέπουμε ότι:

α. οι ενέργειες του ποζιτρονίου του αντιυδρογόνου θα λαμβάνουν μόνο θετικές τιμές.

β. η μετάβαση του ποζιτρονίου από τη στιβάδα με 𝑛 = 1 στη στιβάδα με 𝑛 = 2 συνοδεύεται από

εκπομπή φωτονίου.

γ. με την αύξηση της τιμής του κύριου κβαντικού αριθμού (𝑛) η ενέργεια της στιβάδας θα μειώνεται.

δ. το φάσμα εκπομπής του αντιυδρογόνου θα είναι το ίδιο με το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου.

263. Πόσα από τα πρώτα 54 στοιχεία του Π.Π. τα άτομά τους διαθέτουν στη θεμελιώδη κατάσταση ένα ή

περισσότερα 2p ηλεκτρόνια;

α. 18 β. 24 γ. 30 δ. 50

264. Σε σχέση με τον μαγνητικό κβαντικό αριθμό (𝑚𝑙), ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

α. Ο αριθμός αυτός μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές.

β. Σε μία υποστιβάδα υπάρχουν τόσες διαφορετικές τιμές του 𝑚𝑙 όσα είναι τα ατομικά τροχιακά της

υποστιβάδας.

γ. Σε μία υποστιβάδα ο 𝑚𝑙 μπορεί να λάβει (2𝑙 + 1) διαφορετικές τιμές.

δ. O 𝑚𝑙 σχετίζεται με το σχήμα του τροχιακού.

265. Σύμφωνα με τον κανόνα του Hund σε ένα άτομο δεν μπορεί δύο ηλεκτρόνια να:

α. έχουν τους ίδιους 4 κβαντικούς αριθμούς.

β. έχουν το ίδιο spin όταν καταλαμβάνουν το ίδιο τροχιακό.

γ. καταλαμβάνουν δύο διαφορετικά τροχιακά.

δ. σχηματίζουν ζεύγος με αντίθετα spin όταν υπάρχει κενό τροχιακό στην ίδια υποστιβάδα.

266. To ηλεκτρόνιο πολυηλεκτρονιακού ατόμου έχει 𝑚𝑙 = 0. To ηλεκτρόνιο αυτό μπορεί να βρίσκεται:

α. στη στιβάδα Κ. β. στις στιβάδες Κ ή L.

γ. σε τροχιακό τύπου s. δ. σε οποιοδήποτε στιβάδα.

267. Ποιος κβαντικός αριθμός είναι ενδεικτικός των απωστικών δυνάμεων μεταξύ των ηλεκτρονίων ενός πολυηλε-

κτρονιακού ατόμου;

α. Ο κύριος κβαντικός αριθμός.

β. Ο αζιμουθιακός (ή δευτερεύον) κβαντικός αριθμός.

γ. Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός.

δ. Ο κβαντικός αριθμός του spin.

268. Έχει παρατηρηθεί ότι η ορατή ακτινοβολία προκαλεί διέγερση σε ένα άτομο Cl αλλά δεν μπορεί να

προκαλέσει τον ιοντισμό του. Επομένως, για τον ιοντισμό ενός ατόμου Cl απαιτείται ακτινοβολία:

α. μεγαλύτερου μήκους κύματος. β. μικρότερης ενέργειας.
γ. μεγαλύτερης συχνότητας. δ. που αποτελείται από περισσότερα φωτόνια.

269. Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που έχουν 𝑛 = 4 και 𝑙 = 3 είναι:

α. 6 β. 10 γ. 12 δ. 14
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270. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων στο τροχιακό 3p𝑥, στην υποστιβάδα 3d και στη στιβάδα Μ είναι,

αντίστοιχα:

α. 2, 10 και 18. β. 6, 10 και 18. γ. 1, 5 και 9. δ. 2, 5 και 10.

271. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές που ακολουθούν είναι σύμφωνη με την απαγορευτική αρχή του Pauli

αλλά όχι με τον κανόνα του Hund;

α. ⇅
1s

⇅
2s

⇅ ↑
2p

β. ⇅
1s

⇅
2s

↑ ↑
2p

↑

γ. ⇈
1s

⇅
2s

⇅
2p

δ. ⇅
1s

⇅
2s

⇅ ⇅
2p

↑↓↑

272. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο, ποιος ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων με 𝑛 = 4, 𝑚𝑙 = −2, 𝑚𝑠 = +1/2;

α. 1 β. 2 γ. 4 δ. 8

273. Η δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1 θα μπορούσε να είναι η ηλεκτρονιακή δομή του:

α. 20Ca στη θεμελιώδη κατάσταση. β. 20Ca σε διεγερμένη κατάσταση.

γ. 18Ar σε διεγερμένη κατάσταση. δ. 17Cl
+ σε διεγερμένη κατάσταση.

274. Ποια από τις δομές που ακολουθούν αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση;

α. 1s2 2s2 2p3 β. 1s2 2p1

γ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 δ. [Ar] 3d5 4s1

275. Tα μεταλλοειδή ή ημιμέταλλα είναι στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα με ιδιότητες μεταξύ μετάλλων και

αμετάλλων. Τα κοινώς αποδεκτά μεταλλοειδή είναι έξι και ανήκουν όλα στον p τομέα στις εξής θέσεις: 2η

περίοδος και 13η ομάδα, 3η περίοδος και 14η ομάδα, 4η περίοδος και 14η ομάδα, 4η περίοδος και 15η
ομάδα, 5η περίοδος και 15η ομάδα, 5η περίοδος και 16η ομάδα. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται

μεταλλοειδές;

α. Το στοιχείο 30Ζn. β. Το στοιχείο 32Ge (γερμάνιο).

γ. Το στοιχείο 31Ga (γάλλιο). δ. Το στοιχείο 34Se (σελήνιο).

276. Ποιο από τα ακόλουθα ιόντα παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό μονήρων (ασύζευκτων) ηλεκτρονίων;

α. 23V
3+ β. 26Fe

2+ γ. 26Fe
3+ δ. 19K

+

277. Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές που ακολουθούν, δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε άτομο στη θεμελιώδη

κατάσταση;

α. [18Ar] 4s2 4p6 4d10 β. [2He] 2s2

γ. [54Xe] 4f 14 5d10 6s2 6p5 δ. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

278. Δύο από τα ηλεκτρόνια ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου διαθέτουν τις εξής τετράδες κβαντικών αριθμών:

(4, 0, 0, + 1/2) και (4, 0, 0, − 1/2). Η αμέσως μεγαλύτερης ενέργειας υποστιβάδα του ίδιου ατόμου που

διαθέτει ηλεκτρόνια χαρακτηρίζεται από:

α. 𝑛 = 4 και 𝑙 = 2 β. 𝑛 = 4 και 𝑙 = 1 γ. 𝑛 = 3 και 𝑙 = −3 δ. 𝑛 = 3 και 𝑙 = 2
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279. Στη θεμελιώδη κατάσταση η δομή του ατόμου του 64Gd είναι: [Xe] 4f7 5d1 6s2. Πόσα μονήρη (ασύζευκτα)

ηλεκτρόνια υπάρχουν στο άτομο αυτό;

α. 1 β. 7 γ. 8 δ. 9

280. Ποια υποστιβάδα συμπληρώνεται στη 2η σειρά των στοιχείων μετάπτωσης;

α. 4d β. 3f γ. 3d δ. 3p

281. Στην 5η περίοδο του Π.Π. πόσα στοιχεία διαθέτουν ένα ή περισσότερα 4d ηλεκτρόνια;

α. 0 β. 8 γ. 10 δ. 16

282. Η ηλεκτρονιακή δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 :

α. μπορεί να αντιστοιχεί σε κατιόν στοιχείου μετάπτωσης της 4ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα.

β. μπορεί να αντιστοιχεί σε άτομο στοιχείου του p τομέα του περιοδικού πίνακα.

γ. μπορεί να ανήκει σε άτομο στοιχείου της 3ης περιόδου του περιοδικού πίνακα.

δ. δεν μπορεί να υπάρξει.

283. Όταν τα άτομα των στοιχείων, 16S, 34Se, 17Cl και το ανιόν 34Se
2− ταξινομηθούν κατ’ αυξανόμενο μέγεθος,

η σωστή σειρά θα είναι:

α. Se2−, Se, S, Cl β. Se2−, Se, Cl, Se γ. Cl, S, Se, Se2− δ. S, Se, Cl, Se2−

284. Ποιο από τα ακόλουθα σύνολα σωματιδίων έχει γραφεί κατά αυξανόμενο μέγεθος;

α. 20Ca, 12Mg, 4Be β. 10Ne, 9F
−, 8O

2−, 7N
3−

γ. 81Tl
+, 81Tl

2+, 81Tl
3+ δ. 19K, 11Na, 3Li, 3Li

+

285. Για τα ιόντα, 12Mg2+, 16S
2−, 17Cl

−, 19K
+, ποια είναι η σωστή σειρά ταξινόμησης κατά αυξανόμενη ιοντική

ακτίνα;

α. 12Mg2+ < 16S
2− < 17Cl

− < 19K
+ β. 16S

2− < 17Cl
− < 19K

+ < 12Mg2+

γ. 16S
2− < 12Mg2+ < 17Cl

− < 19K
+ δ. 12Mg2+ < 19K

+ < 17Cl
− < 16S

2−

286. Με βάση τα δεδομένα που ακολουθούν,

Ca (g) Ca+ (g) + e− 𝐸i 1 = 600 kJ

Mg(g) Mg+ (g) + e− 𝐸i 1 = 𝑥 kJ

Mg+ (g) Mg2+ (g) + e− 𝐸i 2 = 𝑦 kJ

συμπεραίνουμε ότι:

α. 𝑦 > 𝑥 > 600 β. 𝑦 < 𝑥 < 600 γ. 𝑥 < 600 < 𝑦 δ. 𝑦 < 600 < 𝑥

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί, Ca : 20, Μg : 12.
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287. Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού και η ατομική ακτίνα του 11Na είναι 496 kJ/mol και 186 pm, αντίστοιχα.
Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η ατομική ακτίνα και η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του 12Mg θα είναι

αντίστοιχα:

α. 240 pm και 1200 kJ/mol β. 86 pm και 398 kJ/mol
γ. 235 pm και 523 kJ/mol δ. 160 pm και 737 kJ/mol

288. Ποιο από τα άτομα των στοιχείων που ακολουθούν προβλέπετε να έχει την υψηλότερη τιμή 𝐸i 2;

α. 3Li β. 4Be γ. 5B δ. 6C

289. Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που έχουν 𝑛 = 3 και 𝑙 = 1 είναι:

α. 6 β. 10 γ. 12 δ. 14

290. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία αναμένεται να σχηματίζει το ιόν με το μεγαλύτερο μέγεθος το οποίο να

διαθέτει ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς αερίου;

α. 15P β. 17Cl γ. 13Al δ. 16S

291. Το TiCl4 είναι άχρωμο υγρό που όταν εκτεθεί στην υγρασία της ατμόσφαιρας δημιουργεί «γραφή» στον

αέρα. Στην ένωση αυτή ένα ιόν 22Ti
4+ περιβάλλεται από 4 ιόντα 17Cl

−. Σχετικά με τα ιόντα Ti4+ και Cl−,
ποια από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστή;

α. Το ιόν Ti4+ έχει δομή στη θεμελιώδη του κατάσταση [18Αr] 3d2.
β. Τα δύο ιόντα έχουν το ίδιο μέγεθος.

γ. Το ιόν Ti4+ έχει μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με το ιόν Cl−.
δ. Στη θεμελιώδη κατάσταση τα δύο ιόντα έχουν την ίδια ηλεκτρονιακή δομή (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6).

292. Πριν από μερικά χρόνια συμπληρώθηκε η 7η περίοδος του περιοδικού πίνακα.

Το τελευταίο στοιχείο της περιόδου είναι το Οg (ογκάνεσον) και έχει 𝛧 = 118,
ενώ το στοιχείο που ανακαλύφθηκε τελευταίο είναι το νιχόνιο (113Νh). Ποια η

θέση του 113Νh στον περιοδικό πίνακα;

α. Στις ακτινίδες. β. Στις λανθανίδες.
γ. Στην 13η ομάδα. δ. Στην 15η ομάδα.

293. Tα σωματίδια 1H (1), 2He
+ (2) και 3Li

2+ (3) είναι ισοηλεκτρονιακά. Ποια είναι η σωστή σειρά για τις

ακτίνες τους (𝑅) αν τα θεωρήσουμε σαν σφαίρες;

α. 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 β. 𝑅1 > 𝑅2 > 𝑅3 γ. 𝑅2 > 𝑅3 > 𝑅1 δ. 𝑅3 > 𝑅2 > 𝑅1

294. Oι ενέργειες πρώτου ιοντισμού (𝐸i 1) με τιμές 1251 kJ/mol, 1520 kJ/mol και 419 kJ/mol μπορούν να αντιστοιχούν

κατά σειρά στα άτομα των στοιχείων:

α. 17Cl, 18Ar, 19Κ β. 16S, 17Cl, 18Ar γ. 19Κ, 18Ar, 17Cl δ. 18Ar, 17Cl , 16S

295. Με βάση τον περιοδικό πίνακα, ο μεταλλικός χαρακτήρας και η ηλεκτροθετικότητα:

α. αυξάνονται όσο πάμε αριστερά και κάτω.

β. μειώνονται όσο πάμε αριστερά και πάνω.

γ. αυξάνονται όσο πάμε δεξιά και κάτω.

δ. μειώνονται όσο πάμε δεξιά και κάτω.
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296. Oι τρεις πρώτες διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού του Al (g) είναι 𝐸i 1 = 578 kJ/mol, 𝐸i 2 = 1817 kJ/mol και

𝐸i 3 = 2745 kJ/mol. Ποια ενέργεια, σε kJ/mol, απαιτείται για τη μετατροπή που ακολουθεί;

Al+ (g) Al3+ (g) + 2 e−

α. 1817 β. 2395 γ. 4562 δ. 5140

297. Oι τιμές των ενεργειών πρώτου ιοντισμού (𝐸i 1) των στοιχείων Α, Β, Γ και Δ, με διαδοχικούς ατομικούς

αριθμούς, είναι 997 kJ/mol, 1251 kJ/mol, 1520 kJ/mol και 419 kJ/mol, αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α. τα τέσσερα τελευταία στοιχεία της ίδιας περιόδου.

β. στοιχεία της ίδιας ομάδας.

γ. τα τρία τελευταία στοιχεία μιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόμενης.

δ. στοιχεία μετάπτωσης της ίδιας περιόδου του περιοδικού πίνακα.

298. Η φωτοδιάσπαση του νερού σύμφωνα με την εξίσωση που ακολουθεί αποτελεί τη βάση για την παραγωγή

του καυσίμου του μέλλοντος, δηλαδή του Η2.

2 Η2Ο(l) 2 Η2 (g) + O2 (g)

H παραπάνω αντίδραση απαιτεί απορρόφηση ενέργειας 𝛦0/mol νερού μέσω ακτινοβολίας (ένα φωτόνιο

ανά μόριο νερού). Επομένως, για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω αντίδραση, απαιτείται ακτινοβολία με

μήκος κύματος:

α. 𝜆 ⩽
𝐸0

ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁A
β. 𝜆 ⩾

𝐸0
ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁A

γ. 𝜆 ⩽
ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁A

𝐸0
δ. 𝜆 ⩾

ℎ ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑁A
𝐸0

299. Το παρακάτω σχήμα παριστάνει την περιοδική ιδιότητα 𝛱 των 36 πρώτων στοιχείων του περιοδικού

πίνακα συναρτήσει του ατομικού τους αριθμού 𝑍.

𝛱

𝑍
4 8 12 16 20 24 28 32 36

Η περιοδική ιδιότητα 𝛱 είναι:

α. H ατομική ακτίνα. β. H ηλεκτροθετικότητα.

γ. Η 𝐸i 1. δ. Η 𝐸i 2.

300. Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που έχουν 𝑛 = 3, 𝑙 = 2 και 𝑚𝑙 = 2 είναι:

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

301. Σε ποια τριάδα των κβαντικών αριθμών (𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙) αντιστοιχεί το τροχιακό 3p𝑥;

α. (3, 1, − 1) β. (3, 1, 0) γ. (3, 1, 1) δ. (3, 0, 0)
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302. Αν το στοιχείο Ζr βρίσκεται ακριβώς από κάτω από το 22Ti (στην ίδια ομάδα του Π.Π.), το ιόν Zr2+ θα

έχει ηλεκτρονιακή δομή:

α. 4d0 β. 4d2 γ. 3d0 δ. 3d2

303. Tα οξείδια των στοιχείων της 3ης περιόδου από τα αριστερά προς τα δεξιά:

α. έχουν όλο και μικρότερα σημεία τήξης και με τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν όλο και πιο όξινα

διαλύματα.

β. έχουν όλο και μικρότερα σημεία τήξης και με τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν όλο και πιο βασικά

διαλύματα.

γ. έχουν όλο και μεγαλύτερα σημεία τήξης και με τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν όλο και πιο όξινα

διαλύματα.

δ. έχουν όλο και μεγαλύτερα σημεία τήξης και με τη διάλυσή τους στο νερό παράγουν όλο και περισσότερο

πιο βασικά διαλύματα.

304. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

α. Για το άτομο του υδρογόνου η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger οδηγεί στις κυματοσυναρτήσεις 𝜓, οι
οποίες περιγράφουν την κατάσταση του ηλεκτρονίου με ορισμένη ενέργεια (𝛦𝑛) και ονομάζονται ατομικά
τροχιακά.

β. Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο οποιοδήποτε τροχιακό s έχει μικρότερη ενέργεια από οποιοδήποτε

τροχιακό p.

γ. Τα ατομικά τροχιακά είναι οι λύσεις (𝜓) της εξίσωσης Schrödinger για το άτομο του Η και όχι οι λύσεις

των εξισώσεων Schrödinger στα πολυηλεκτρονιακά άτομα.

δ. Η δομή 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 μπορεί να αποτελεί τη θεμελιώδη κατάσταση κατιόντος στοιχείου μετά-

πτωσης.

305. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

α. H δομή 1s2 2s2 2p2
𝑥 2p0

𝑦 2p0
𝑧 δεν ικανοποιεί την απαγορευτική αρχή του Pauli.

β. Η τάση των στοιχείων για αποβολή ηλεκτρονίων χαρακτηρίζεται ως ηλεκτροθετικότητα.

γ. Ο κύριος κβαντικός αριθμός (𝑛) σχετίζεται με την έλξη πυρήνα-ηλεκτρονίου ενώ ο δευτερεύων ή αζιμου-

θιακός κβαντικός αριθμός (𝑙) σχετίζεται με τις ηλεκτρονιακές απώσεις.

δ. Ο αριθμός των ενδιάμεσων ηλεκτρονίων επηρεάζει την ενέργεια ιοντισμού (𝛦i) του ατόμου καθώς τα

ενδιάμεσα ηλεκτρόνια απωθούν το προς απόσπαση ηλεκτρόνιο, με αποτέλεσμα όσο αυξάνεται ο αριθμός

αυτός η 𝛦i μειώνεται.

306. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

α. Το δραστικό πυρηνικό φορτίο καθορίζεται από το φορτίο του πυρήνα και από τα ενδιάμεσα ηλεκτρόνια.

β. Ο μέγιστος δυνατός ατομικός αριθμός στοιχείου με 1 μονήρες (ασύζευκτο) ηλεκτρόνιο στη στιβάδα Μ

είναι 21.
γ. Ένα άτομο στη θεμελιώδη του κατάσταση με μέγιστο κύριο κβαντικό αριθμό 𝑛 = 3 δεν μπορεί να

διαθέτει πάνω από 18 ηλεκτρόνια.

δ. Στο άτομο του υδρογόνου που έχει ένα ηλεκτρόνιο υπάρχει μόνο το τροχιακό 1s, ενώ στο κατιόν Η+

που δεν έχει κανένα ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει κανένα τροχιακό.

307. O μέγιστος δυνατός ατομικός αριθμός στοιχείου που έχει συμπληρωμένα 6 ατομικά τροχιακά στη θεμελιώδη

του κατάσταση είναι:

α. 12 β. 15 γ. 18 δ. 20
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308. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α. Οι ενέργειες ιοντισμού ατόμων με διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς είναι όλο και μεγαλύτερες.

β. Στο ιόν 3Li
2+ το τροχιακό με 𝑛 = 2 και 𝑙 = 0 έχει μικρότερη ενέργεια από το τροχιακό με 𝑛 = 2 και

𝑙 = 1.
γ. Στο άτομο του Η οι ενέργειες των υποστιβάδων 3s, 3p και 3d ακολουθούν τη σειρά: 𝛦3s < 𝛦3p < 𝐸𝛦3d.
δ. Το στοιχείο το άτομο του οποίου στη θεμελιώδη του κατάσταση διαθέτει 8 p ηλεκτρόνια ανήκει στην

3η περίοδο και στην 14η (IVA) ομάδα του Π.Π.

309. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α. Το στοιχείο Α που ανήκει στην ομάδα των αλκαλικών γαιών σχηματίζει οξείδιο με μοριακό τύπο Α2Ο,
που είναι στερεό με υψηλό σημείο τήξης.

β. Το στοιχείο το άτομο του οποίου διαθέτει έξι μονήρη ηλεκτρόνια στη θεμελιώδη κατάσταση ανήκει

οπωσδήποτε στον f τομέα του Π.Π.

γ. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισμού του 3Li είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης του 4Be.
δ. Το 11Na είναι πιο ηλεκτροθετικό από το 37Rb.

310. Ποιο από τα παρακάτω έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg;

α. Το ατομικό τροχιακό.

β. Οι κυκλικές τροχιές του ατομικού προτύπου του Bohr.

γ. Η ύπαρξη των κβαντικών αριθμών.

δ. Η εκπομπή φωτονίου κατά τη μετάβαση ηλεκτρονίου από τροχιακό υψηλότερης σε τροχιακό χαμηλότερης

ενέργειας.

311. Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που έχουν 𝑛 = 3, και 𝑙 = 0 είναι:

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

312. Σε ένα άτομο ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που έχουν 𝑛 = 2, και 𝑚𝑠 = −(1/2) είναι:

α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4

313. Πόσα ηλεκτρόνια του 17Cl έχουν 𝑙 = 1;

α. 10 β. 11 γ. 13 δ. 14

314. Πόσα από τα πρώτα 54 στοιχεία του Π.Π. τα άτομά τους διαθέτουν στη θεμελιώδη κατάσταση ένα ή

περισσότερα 3d ηλεκτρόνια;

α. 10 β. 24 γ. 34 δ. 36

315. Πόσα από τα πρώτα 54 στοιχεία του Π.Π. τα άτομά τους διαθέτουν στη θεμελιώδη κατάσταση ένα ή

περισσότερα 5p ηλεκτρόνια;

α. 0 β. 6 γ. 12 δ. 18

316. H ενέργεια ιοντισμού του υδρογόνου (σε kJ/mol) υπολογίζεται από τη σχέση:

α. 𝛦i = −2,18 ⋅ 10−18 ⋅ 𝑁A β. 𝛦i = 2,18 ⋅ 10−21 ⋅ 𝑁A

γ. 𝛦i = (3/4) ⋅ 2,18 ⋅ 10−18 ⋅ 𝑁A δ. 𝛦i = 2,18 ⋅ 10−18 ⋅ 𝑁A
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317. Πόσα ηλεκτρόνια του 18Ar έχουν 𝑚𝑙 = 1 και 𝑚𝑠 = +(1/2);

α. 2 β. 4 γ. 6 δ. 8

318. Tα στοιχεία της 3ης περιόδου του Π.Π. είναι κατά σειρά: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl και Ar. Ένα από τα

στοιχεία αυτά διαθέτει τις εξής διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού 𝐸i σε kJ/mol: 𝐸i 1 = 786,5, 𝐸i 2 = 1577,1,
𝐸i 3 = 3231,6, 𝐸i 4 = 4355,5, 𝐸i 5 = 16.091, 𝐸i 6 = 19.805, 𝐸i 7 = 23.780. Το στοιχείο αυτό μπορεί να

είναι:

α. Το Αl. β. To Si. γ. O P. δ. Το S.

319. Στο διάγραμμα που ακολουθεί εμφανίζεται ένα τμήμα του Π.Π. που περιέχει 4 στοιχεία του p τομέα που

ανήκουν στις περιόδους από 2 − 5 και στις ομάδες IVA-VIIA (14 − 17).

F

S

As

Sn

Τον μεγαλύτερο αριθμό ασύζευκτων ηλεκτρονίων έχει το στοιχείο:

α. F β. S γ. As δ. Sn

320. Oι ενέργειες 1ου ιοντισμού, σε kJ/mol, 4 στοιχείων Α, Β, Γ και Δ με διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς 𝛧, 𝛧 +1,
𝛧 + 2, 𝛧 + 3 είναι: 999, 1251, 1520 και 419, αντίστοιχα. Το στοιχείο με ατομικό αριθμό 𝑍 ανήκει στην

ομάδα:

α. 1 β. 15 γ. 16 δ. 17

321. Τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ είναι διαδοχικά στοιχεία του p τομέα της 2ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα,

εκ των οποίων τα Α και Γ διαθέτουν τον ίδιο αριθμό μονήρων (ασύζευκτων) ηλεκτρονίων στη θεμελιώδη

κατάσταση. Το στοιχείο A ανήκει στην ομάδα:

α. 13 β. 14 γ. 15 δ. 16

322. Ένα στοιχείο που διαθέτει στη θεμελιώδη κατάσταση 10 ηλεκτρόνια σε p υποστιβάδες ανήκει στην ομάδα:

α. 14 β. 15 γ. 16 δ. 17

323. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι 4 διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού (σε kJ/mol) πέντε στοιχείων Α, Β,

Γ, Δ και Ε που ανήκουν όλα σε κύριες ομάδες του Π.Π.

Στοιχείο 𝐸i 1 𝐸i 2 𝐸i 3 𝐸i 4

Α 500 4.600 6.900 9.500
Β 740 1.500 7.700 10.500
Γ 700 1.450 3.000 4.000
Δ 900 1.800 14.800 21.000
Ε 580 1.800 2.700 11.600

Δύο από τα παραπάνω στοιχεία ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα. Ποια είναι τα στοιχεία

αυτά;

α. Τα B και Δ. β. Τα Β και Ε. γ. Τα Γ και Δ. δ. Τα Α και Γ.
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324. Στοιχείο Χ ανήκει στην 16η (VIA) ομάδα του Π.Π. και γειτνιάζει (οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια) μόνο με

τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

A X B

Γ Δ Ε

Σε ποια περίοδο του Π.Π. ανήκει το στοιχείο Ε;

α. Στη 2η. β. Στην 3η. γ. Στην 4η. δ. Στην 5η.
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43

Απαντήσεις

1. γ

2. δ

3. β

4. γ

5. β

6. β

7. α

8. α

9. γ

10. α

11. α

12. γ

13. γ

14. β

15. γ

16. α

17. δ

18. δ

19. γ

20. δ

21. β

22. γ

23. α

24. α

25. γ

26. β

27. β

28. β

29. α

30. α

31. β

32. β

33. γ

34. δ

35. γ

36. δ

37. β

38. β

39. γ

40. δ

41. γ

42. γ

43. β

44. α

45. β

46. δ

47. δ

48. α

49. δ

50. α

51. α

52. α

53. γ

54. γ

55. γ

56. δ

57. γ

58. β

59. γ

60. β

61. α

62. β

63. δ

64. β

65. α

66. γ

67. δ

68. γ

69. δ

70. γ

71. α

72. δ

73. δ

74. β

75. γ

76. δ

77. γ

78. γ

79. β

80. γ

81. α

82. β

83. γ

84. γ

85. β

86. γ

87. δ

88. α

89. α

90. α

91. α

92. δ

93. γ

94. β

95. α

96. γ

97. β

98. δ

99. γ

100. α

101. β

102. δ

103. α

104. δ

105. β

106. γ

107. γ

108. δ

109. γ

110. δ

111. β

112. γ

113. δ

114. β

115. β

116. γ

117. β

118. β

119. δ

120. α

121. γ

122. γ

123. δ

124. δ

125. γ

126. γ

127. α

128. α

129. δ

130. γ

131. δ

132. δ

133. β

134. α

135. α

136. β

137. α

138. δ

139. α

140. γ

141. δ

142. δ

143. γ

144. γ

145. γ

146. β

147. β

148. δ

149. β

150. γ

151. α

152. γ

153. β

154. β

155. β

156. δ

157. γ

158. γ

159. β

160. δ

161. γ

162. δ

163. γ

164. β

165. α

166. β

167. γ

168. α

169. δ

170. β

171. δ

172. γ

173. β

174. δ

175. δ

176. α

177. δ

178. γ

179. β

180. δ

181. β

182. γ

183. α

184. α

185. γ

186. α

187. α

188. β

189. β

190. α

191. α

192. γ

193. β

194. α

195. γ

196. δ

197. γ

198. α

199. β

200. δ

201. β

202. δ

203. β

204. α

205. δ

206. δ

207. β

208. γ

209. α

210. δ

211. γ

212. γ

213. α

214. β

215. α

216. γ

217. α

218. δ

219. β

220. α

221. α

222. γ

223. δ

224. δ

225. β

226. β

227. δ

228. δ

229. β

230. γ

231. δ

232. β

233. β

234. γ

235. β

236. δ

237. α

238. β

239. δ

240. α

241. γ

242. δ

243. γ

244. δ

245. γ

246. α

247. δ

248. δ

249. β

250. γ
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251. δ

252. α

253. α

254. β

255. γ

256. α

257. δ

258. β

259. δ

260. γ

261. α

262. δ

263. δ

264. δ

265. δ

266. δ

267. β

268. γ

269. δ

270. α

271. α

272. β

273. γ

274. β

275. β

276. γ

277. α

278. β

279. γ

280. α

281. δ

282. α

283. γ

284. β

285. δ

286. α

287. δ

288. α

289. α

290. α

291. δ

292. γ

293. β

294. α

295. α

296. γ

297. γ

298. δ

299. γ

300. β

301. γ

302. β

303. α

304. β

305. α

306. δ

307. β

308. δ

309. γ

310. β

311. β

312. δ

313. β

314. γ

315. β

316. β

317. α

318. β

319. γ

320. γ

321. β

322. γ

323. α

324. β
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