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2019 επαν 

3.  Τη μεγαλύτερη τιμή δεύτερηςενέργειας ιοντισμού (Ei2) αναμένεται να έχει  το στοιχείο 

α. 12Mg        β. 11Na            γ. 19K             δ. 4Be 2013 επαν 
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4.  Ποια από τις ηλεκτρονιακές δομές ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη κατάσταση του 28Ni;    2016 επαν 

  α.  Κ(2) L(8) M(18)                   β. Κ(2) L(8) M(10) N(8)          

  γ. Κ(2) L(8) M(17) N(1)             δ. Κ(2) L(8) M(16) N(2) 

5.  Ποια από τις επόμενες εξισώσεις παριστάνει την ενέργεια 2ου ιοντισμού του μαγνησίου: 

α.  Mg+(s) → Mg2+(g)+e– 

β.  Mg+(g) → Mg2+(g)+e– 

γ.  Mg(s) → Mg2+(g)+2e– 

δ.  Mg(g) → Mg2+(g)+2e–           (δες σελ 223) 2013 

6.  To μέγεθος του ιόντος X2− είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του στοιχείου X.           2016 επαν 

7**.  Το στοιχείο Α ανήκει στην ομάδα των αλκαλικών γαιών και σχηματίζει οξείδιο με μοριακό τύπο 

Α2Ο, που είναι στερεό με υψηλό σημείο  τήξης.                     2013 επαν (δες πίνακες σελ 219,220) 

8.  Όλα τα ευγενή αέρια έχουν ηλεκτρονιακή δομή εξωτερικής στιβάδας ns2np6 .                   2015 

Με αιτιολόγηση: 

9.  Οι τέσσερις πρώτες ενέργειες ιοντισμού ενός στοιχείου είναι αντίστοιχα 

Εi1 = 738 kJ/mol       Εi2 = 1450 kJ/mol       Εi3 = 7,7 103 kJ/mol        Εi4 = 1,1 104 kJ/mol 

Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει το στοιχείο αυτό και γιατί; 

10.  Για τα στοιχεία Α, Β, Γ με ατομικούς αριθμούς Ζ, Ζ+1, Ζ+2, 

αντίστοιχα, δίνονται οι ακόλουθες ενέργειες ιοντισμού σε kJ/mol. 

α. Σε ποια ομάδα του Π.Π ανήκει το  στοιχείο B;    

 

β. Να αιτιολογήσετε γιατί η Εi2 του Β είναι μεγαλύτερη από την Εi2 του Γ.         

γ. Να κατατάξετε τα στοιχεία Α, Β, Γ κατά αύξουσα ατομική ακτίνα                           2016 

11.  Οι πρώτες ενέργειες ιοντισμού τεσσάρων διαδοχικών στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα (σε 

kJ/mol), είναι  1314, 1681, 2081, 496 αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι τα τρία τελευταία 

στοιχεία μιας περιόδου και το πρώτο στοιχείο της επόμενης περιόδου.                                   2012 

12. Η Εi2   ενός ατόμου είναι πάντα μεγαλύτερη από την Εi1 του.                   2010 

13.   Το άτομο του 24Cr στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει 4 μονήρη ηλεκτρόνια.     2015 επαν 

14.  Το 24Cr έχει περισσότερα μονήρη ηλεκτρόνια από το 25Mn, όταν και τα δύο στοιχεία βρίσκονται 

στη θεμελιώδη κατάσταση.                                                                        2014 επαν 

 


