ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ – ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1
Πως κατανέµονται κατά υποστιβάδες τα ηλεκτρόνια στο άτοµο του Cr (Ζ=24);
Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την κατανοµή, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα :
1. Ποια είναι η στιβάδα σθένους των ατόµων του Cr ;
2. Πόσα µονήρη ηλεκτρόνια περιέχονται στο άτοµο του Cr ;
3. Σε ποια οµάδα, σε ποια περίοδο και σε ποιο τοµέα του Π.Π. ανήκει το Cr;
4. Πόσα από τα ηλεκτρόνια του έχουν l = 0;
5. Πόσα από τα ηλεκτρόνια του έχουν ml = 0;
ΑΣΚΗΣΗ 2
Το επόµενο σχήµα παριστάνει ένα µέρος του Περιοδικού Πίνακα.
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Να προσδιορίσετε σε ποιο από τα στοιχεία που φαίνονται στον πίνακα αντιστοιχεί
καθεµία από τις επόµενες ιδιότητες:
α) Όλα τα ηλεκτρόνια στο άτοµο του έχουν την ίδια ενέργεια.
β) Ανήκει στη δεύτερη σειρά των στοιχείων µετάπτωσης.
γ) Έχει τη µικρότερη τιµή ενέργειας πρώτου ιοντισµού.
δ) Ανήκει στην ΙΙΙΒ οµάδα.
ε) Το άτοµο του, στη θεµελιώδη κατάσταση, έχει δοµή [Ar]3d54s2.
στ) Είναι το περισσότερο ηλεκτραρνητικό στοιχείο.
ζ) Σχηµατίζει επαµφοτερίζον οξείδιο.
η) Το οξείδιο του είναι ιοντική ένωση και έχει τύπο ΧΟ.
θ) Έχει παρόµοιες ιδιότητες µε το 16S.
ι) Είναι µεταλλοειδές.
ια) Ανήκει στην τρίτη περίοδο και το χλωρίδιο του έχει τον ισχυρότερο ιοντικό
χαρακτήρα από τα χλωρίδια των άλλων στοιχείων της περιόδου του.
ιβ) Ανήκει στον τοµέα s και σχηµατίζει µε το 7Ν οµοιοπολική ένωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ – ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΣΚΗΣΗ 3
∆ύο στοιχεία Σ1 και Σ2 των οποίων οι ατοµικοί αριθµοί Ζ1 και Ζ2 (Ζ2 > Ζ1)
διαφέρουν κατά 1 βρίσκονται σε διαφορετικές περιόδους του Π.Π.
α) Βρείτε τις οµάδες του Π.Π. στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία Σ1 και Σ2.
β) Αν το στοιχείο Σ3 µε ατοµικό αριθµό Ζ3 = Ζ1 + 37 ανήκει στην ίδια οµάδα του
Π.Π. µε το Σ2, βρείτε τους ατοµικούς αριθµούς Ζ1, Ζ2 και Ζ3 των στοιχείων Σ1, Σ2
και Σ3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ 1
1s22s22p63s23p63d54s1 , στιβάδα σθένους η Ν , 6 µονήρη ηλεκτρόνια.
Οµάδα 6η, 4η περίοδος, τοµέας d. 7e µε l=0 και 12e µε ml=0

ΑΣΚΗΣΗ 2
α-Μ, β-Ζ, γ-∆, δ-Ε, ε-Η, στ-Λ, ζ-Θ, η-Γ, θ-Κ, ι-Ι, ια-Β, ιβ-Α

ΑΣΚΗΣΗ 3
α) το Σ1 18η και το Σ2 1η.

β) Ζ1 = 18, Ζ2 = 19 , Ζ3 = 55

