
Ι. ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 
1. Ποιες από τις ακόλουθες τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms) είναι ορθές (περιγράφουν 

την κατάσταση ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτομο) και ποιες όχι; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις 
σας. Για αυτές που δεν είναι ορθές, να προτείνετε μια πιθανή διόρθωση, δηλ. να μεταβάλλετε 
τη τιμή ενός μόνον κβαντικού αριθμού σε κάθε τετράδα. 

(3, 2, 0, +1/2)   (1, 1, 0, +1/2)   (2, 1, 0, -1/2)   (3, 1, 2, -1/2)   (2, 0, 0, 1) 
 

 
2. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων ενός ατόμου, που μπορούν να περιγράφονται από 

τις ακόλουθες ομάδες κβαντικών αριθμών: i. n=2, l=1, ii. n=5, l=3, ml=-1, iii. n=2, ms=+½, iv. n=4, 
ml=+1. Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας και γράψτε τα σύμβολα των αντίστοιχων τροχιακών.  

 
 
3.  Γράψτε μια αποδεκτή τιμή για καθένα από τους κβαντικούς αριθμούς με ελλιπή τιμή για 

ακόλουθες τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms) που περιγράφουν την κατάσταση ενός 
ηλεκτρονίου σε ένα άτομο. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Τι είδους τροχιακό 
περιγράφεται από την κάθε τετράδα κβαντικών αριθμών; 

(i) (3, ?, 2, +1/2)   (ii) (?, 2, -1, -1/2)   (iii) (4, 2, 0, ?)    (iv) (?, 0, ?, +1/2) 
 
 
4. Ποιες από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δομές αντιστοιχούν στη θεμελιώδη κατάσταση και 

ποιες σε διεγερμένες καταστάσεις ενός ατόμου. Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
 

i. 1s2( )2s2( )2px2( )2py02pz0    ii. 1s2( )2s2( )2px1( )2py1( ) 2pz1( ) 

iii. 1s2( )2s1( )2px1( )2py02pz0        iv. 1s2( )2s2( )2px1( )2py1( )2pz1( ) 
 

 
5.  Δίνονται οι κβαντικοί αριθμοί για τέσσερα από τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου:  
 i. n = 4, l = 0, ml = 0, ms = ½, ii. n = 3, l = 2, ml = 1, ms = ½, iii. n = 3, l = 2, ml = -2, ms = -½  

 iv. n = 3, l = 1, ml = 1 ms = -½. 
Να ταξινομηθούν τα ηλεκτρόνια αυτά κατά σειράν αυξανόμενης ενέργειας. Αιτιολογήστε 
πλήρως την απάντησή σας.  

 
 
6.  Πόσα ασύζευκτα ηλεκτρόνια περιλαμβάνουν τα άτομα των στοιχείων:  

i. 26Fe,   ii. 31Ga,    iii. 42Mo  και  iv. 79Au 
  στη θεμελιώδη τους κατάσταση 
 
 
7. Να περιγράψτε και να σχολιάσετε (ομοιότητες/διαφορές) τη μορφή των ατομικών 

τροχιακών: 1s, 2s & 2p και 3pZ και 4dZ
2. 

 
 
8. Να προσδιορίσετε ποιό από τα παρακάτω χημικά είδη έχει παραμαγνητική ή διαμαγνητική 

συμπεριφορά, με βάση την κατανομή των ηλεκτρονίων τους στις ενεργειακές στάθμες 
αυτών:  

7Ν      10Ne      17Cl –1      23V2+ 
 



9. Να προσδιορίσετε ποιο από τα παρακάτω χημικά είδη έχει παραμαγνητική ή διαμαγνητική 
συμπεριφορά, με βάση την κατανομή των ηλεκτρονίων στις ενεργειακές στάθμες τους:  

(i) 16S  (ii) 47Ag   (iii) 17Cl –1  (iv) 8O2- 

 

 
10. Πόσα ασύζευκτα ηλεκτρόνια περιλαμβάνουν τα άτομα των στοιχείων i. 26Fe, ii. 31Ga, iii. 42Mo 

και iv. 79Au στη θεμελιώδη τους κατάσταση; β. Να περιγραφεί και να σχεδιαστεί η μορφή 

των ατομικών τροχιακών 1s, 2s & 2p και να επισημανθούν οι χαρακτηριστικές ομοιότητες 

και διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ τους.   γ. Η ακτίνα της 1ης επιτρεπόμενης τροχιάς του 

ατόμου του υδρογόνου είναι σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Μπορ 0,53 Å. Κατά 

πόσον αυτό είναι αποδεκτό κατά την περιγραφή του ατόμου με τις σύγχρονες αντιλήψεις; 

 

11. Toποθετείστε τα τροχιακά ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου, σε καθεμιά από τις ακόλουθες 

σειρές, κατά αυξανόμενη ενέργεια: 

4d, 3p, 2p, 5s 
2s, 4s, 3d, 4p 
6s, 5p, 3d, 4p 

 
 
12. Σύμφωνα με τις αρχές κατανομής των ηλεκτρονίων στις ενεργειακές στάθμες των ατόμων, 

ποιο τροχιακό είναι πλήρως συμπληρωμένο ακριβώς πριν από καθένα από τα ακόλουθα: 
3p, (ii) 4p, (iii) 4f, (iv) 3d 

 
 
13. Πόσα ασύζευκτα ηλεκτρόνια υπάρχουν σε καθένα από τα παρακάτω άτομα που βρίσκονται 

στη θεμελιώδη τους κατάσταση; 
O, (ii) Si, (iii) K, (iv) As 

 
 
14. Δίνονται οι υποστοιβάδες 1s, 2s, 2p, 3s, 3p και 3d. Αναγνωρίστε εκείνες στις οποίες 

αντιστοιχούν οι παρακάτω περιγραφές: 
Έχει l=2 
Μπορεί να έχει ml=-1 
Είναι κενή στο άτομο του αζώτου (7Ν) 
Είναι πλήρης στο άτομο του άνθρακα (6C) 
Περιέχει τα ηλεκτρόνια σθένους στ άτομο του βηρυλλίου (4Be) 
Μπορεί να περιέχει δύο ηλεκτρόνια που να έχουν και τα δύο σπιν ms=+1/2 

 
15. Τρία άτομα περιγράφονται από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δομές: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
Ποιο από τα τρία έχει την υψηλότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Εi1) και γιατί. 

 

 



ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 

 
1. Να τοποθετήσετε τα στοιχεία των παρακάτω ζευγών κατά σειρά αύξουσας ενέργειας 1ου 

ιοντισμού και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
(i)    3Li      19 K           και              (ii)   11Na     12Mg 

 
 
2. Ποιο ιόν στο καθένα από τα ακόλουθα ζεύγη έχει τη μεγαλύτερη ακτίνα:    

i. 20Ca2+, 56Ba2+, ii. 33As3-, 34Se2-, iii. 50Sn2+, 50Sn4+ 
 Αιτιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας. 
 
 
3. Δίνεται η ενέργεια 1ου ιοντισμού Α. στοιχείων της πρώτης ομάδας του περιοδικού συστήματος: 

3Li : 5,4 eV , 19K: 4,3 eV και 55Cs: 3,9 eV, και Β. στοιχείων της ίδιας περιόδου του περιοδικού 
συστήματος: 3Li: 5,4 eV, 4Be: 9,3 eV, 5B: 8,1 eV και 10Ne: 21,1 eV. Να δικαιολογήσετε πλήρως τις 
διαφοροποιήσεις, που παρατηρούνται στις τιμές της ενέργειας 1ου ιοντισμού. 

 
 
4. i. Να τοποθετήσετε τα στοιχεία 3Li, 11Na και 19K κατά σειρά αύξουσας ατομικής ακτίνας. ii. Να 

τοποθετήσετε τα στοιχεία 3Li, 4Be και 5B κατά σειρά αύξουσας ενέργειας 1ου ιοντισμού. 
Δικαιολογήσετε πλήρως τις επιλογές σας. 

 
 
5. Δίνονται τα ιόντα: Ca2+, Ti4+, S2- και Sc3+. Τοποθετείστε τα σύμφωνα με το αναμενόμενο μέγεθός 

τους και εξηγείστε την επιλογή σας.  
 
 
6. Το ιόν Cu+ έχει ιοντική ακτίνα ίση με 77pm ενώ το ιόν Cu2+ έχει ιοντική ακτίνα ίση 73 pm. 

Εξηγείστε γιατί συμβαίνει αυτό.  
 

 

 


