
ήρθες ΠΡΩΤΟ…,μπήκες πρώτος! 

45  

 

Κεφάλαιο 3 

 
Περιοδικός πίνακας των στοιχείων 

 
 

3.1 Γενικά 
Τον 19ο αιώνα ο Ρώσος χημικός Dmitri Mendeleev συνδύασε τις ιδιότητες των 63 μέχρι 

τότε γνωστών στοιχείων με βάση την ατομική τους μάζα. Παρατήρησε ότι, ταξινομώντας τα 

στοιχεία από το ελαφρύτερο προς το βαρύτερο, εμφανίζονται περιοδικά στοιχεία με 

παρόμοιες ιδιότητες. Έτσι, π.χ. μετά τα στοιχεία Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, τα επόμενα 

στοιχεία: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl και Ar έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τα προηγούμενα (το Li 

με το Na, τo Be με το Mg κτλ. 

Ο Mendeleev κατασκεύασε το 1869 μία ορθογώνια διάταξη των στοιχείων που μοιάζει 

αρκετά με τον σύγχρονο περιοδικό πίνακα τοποθετώντας τα στοιχεία με ανάλογες ιδιότητες 

σε κατακόρυφες στήλες. Μάλιστα, είχε την προνοητικότητα να αφήσει κενές θέσεις 

προβλέποντας την ύπαρξη στοιχείων που δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί, για να 

επιβεβαιωθεί πανηγυρικά τα επόμενα χρόνια. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έκανε 

κάποιες αλλαγές στη σειρά ταξινόμησης ώστε να εξασφαλίσει ότι στις στήλες του πίνακα 

ήταν τοποθετημένα τα στοιχεία με ανάλογες ιδιότητες. Οι αλλαγές αυτές είναι γνωστές με 

το όνομα αναστροφές ή πρωθύστερα. Έτσι, π.χ. αν και το Ι (ιώδιο)έχει μικρότερη ατομική 

μάζα από το Τe (τελλούριο) τοποθέτησε το Ι μετά το Τe ώστε να είναι στην ίδια στήλη με τα 

υπόλοιπα αλογόνα (F, Cl, Br) με τα οποία το ιώδιο παρουσιάζει ανάλογες ιδιότητες (βλ. 

περιοδικό πίνακα). 
 

 

Αργότερα (το 1913), ο Moseley ταξινόμησε τα στοιχεία με βάση τον ατομικό τους αριθμό 

και οι αναστροφές που «αναγκάστηκε» να κάνει ο Mendeleev δεν εμφανίστηκαν. Έτσι, ο 

νόμος της περιοδικότητας, διατυπώνεται πλέον ως εξής: 
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«Η χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους 

αριθμού (Z)». 
 

Με βάση την κατασκευή του περιοδικού πίνακα (Π.Π.) στοιχεία που εμφανίζουν παρόμοιες 

ιδιότητες τοποθετούνται σε κάθετες στήλες, τις ομάδες. 
 

H αρίθμηση των ομάδων με την κλασσική αρίθμηση ταξινομεί τα στοιχεία σε κύριες ομάδες 

(ή τύπου Α) που αντιστοιχούν στις 2 πρώτες στήλες και στις 6 τελευταίες και είναι οι εξής: 

ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΙΙΑ, ΙVA, VA, VIA, VIIA και VIIIA. Oι ενδιάμεσες ομάδες του πίνακα λέγονται 

δευτερεύουσες (ή τύπου Β) και είναι κατά σειρά οι εξής: ΙΙΙΒ, ΙVΒ, VB, VIB, VIIB, VIIIB (η 

ομάδα VIIIB αποτελείται από τριάδες στοιχείων που αρχικά είχε θεωρηθεί ότι διέθεταν 

παρόμοιες ιδιότητες), ΙΒ και ΙΙΒ. Σύμφωνα με την νέα αρίθμηση οι ομάδες αριθμούνταιαπό 

1-18 με την VIIIB ομάδα να «διασπάται» σε 3 ομάδες: την 8η, την 9η και τη 10η. Από τις πιο 

γνωστές ομάδες του Π.Π. ξεχωρίζουμε την 1η, (αλκάλια,εκτός του H), τη 2η (αλκαλικές 

γαίες), την 17η (αλογόνα) και την 18η (ευγενή αέρια). Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στις ομάδες από 3-12 (ΙΙΙΒ-VIIIB, IB,IIB) ονομάζονται στοιχεία μετάπτωσης ή μεταβατικά 

στοιχεία. Οι ομάδες που περιλαμβάνουν τα στοιχεία μετάπτωσης είναι οι δευτερεύουσες 

ομάδες. 

Στην «ιστορική» μορφή του Π.Π το 57La είναι στην 3η ομάδα και στην 6η περίοδο και 

ακριβώς από κάτω στην 7η περίοδο είναι το 89Ac. Τα στοιχεία 58-71 αναφέρονται ως 

λανθανίδες ενώ τα στοιχεία 90-103 ως ακτινίδες και βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον 

κύριο περιοδικό πίνακα. Με βάση νεότερες ανακαλύψεις υπάρχουν σημαντικές 

εναλλακτικές για τον Π.Π. δύο από τις οποίες είναι και οι εξής: 
 

α. Το 71Lu στη θέση 57 και το στοιχείο 103Lr στο τετράγωνο 89. Στο παράρτημα του Π.Π 

είναι τα στοιχεία 57-70 (λανθανίδες) και 89-102 (ακτινίδες). 
 

β. Τα τετράγωνα 57 και 89 μένουν κενά και σε αυτά αναφέρονται απλά οι ατομικοί αριθμοί 

57-71 και 89-103 και τα στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα του Π.Π. ως 

λανθανοειδή και ακτινοειδή. Αφού δεν φαίνεται προς το παρόν (Ιούνιος 2018) να βρίσκεται 
 

μία κοινά αποδεκτή λύση,υιοθετείται η μορφή του περιοδικού πίνακα της IUPAC(μορφή β 

με μόνη ιδιαιτερότητα τα στοιχεία 57-71 να αναφέρονται ως λανθανίδες και τα στοιχεία 89- 

103 ως ακτινίδες (αντί για λανθανοειδή και ακτινοειδή που αναφέρονται στον περιοδικό 

πίνακα της IUPAC). 
 

Οι οριζόντιες σειρές του περιοδικού πίνακα ονομάζονται περίοδοι. Η πρώτη περίοδος 

περιλαμβάνει δύο μόνο στοιχεία (το 1Η και το 2He), οι δύο επόμενες περίοδοι από 8 

στοιχεία, η 4η και η 5η από 18 στοιχεία, ενώ η 6η και η 7η από 32 στοιχεία (στις περιόδους 

αυτές λογαριάζονται και οι λανθανίδες και οι ακτινίδες, αντίστοιχα). Η 7η και τελευταία 

περίοδος περιλαμβάνει μέχρι και το στοιχείο με Z = 118. 
 

Το λανθάνιο με Z = 57 και τα στοιχεία με Z = 58 - 71 που έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το 

57La δεν τοποθετούνται στο κύριο πίνακα, αλλά κάτω από αυτόν σε παράρτημα. Τα 

στοιχεία αυτά ονομάζονται λανθανίδες ή σπάνιες γαίες. Κατ’ αναλογία, το ακτίνιο και τα 

στοιχεία με Z = 90 - 103 που έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το 89Ac τοποθετούνται σε μια 
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σειρά κάτω από τις λανθανίδες και ονομάζονται ακτινίδες. Οι λανθανίδες και οι ακτινίδες 

ονομάζονται από κοινού εσωμεταβατικά στοιχεία. 
 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων σύμφωνα 

με τη διάταξη που υιοθετεί η IUPAC (για ιστορικούς λόγους προσθέσαμε και την παλαιά  

αρίθμηση των ομάδων). 
 

 
 
 
 

Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας της IUPAC σε μορφή pdf μπορεί να ληφθεί από την 

ιστοσελίδα: 

 
 

https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements 
 
 
 
 

3.2 Ηλεκτρονιακές δομές και Π.Π. 

 
Όλα τα στοιχεία της ίδιας ομάδας του Π.Π. έχουν την ίδια δομή στην εξωτερική στιβάδα και  

αυτό εξηγεί γιατί τα στοιχεία της ίδιας ομάδας έχουν παρόμοιες ιδιότητες (οι ιδιότητες των 

στοιχείων εκδηλώνονται μέσω κυρίως των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας, που 

λέγεται και στιβάδα σθένους). Η μόνη διαφορά είναι ότι οι εξωτερικές στιβάδες 

αντιστοιχούν σε όλο και μεγαλύτερες τιμές του κύριου κβαντικού αριθμού n. 
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Κάθε περίοδος αρχίζει με μια νέα στιβάδα, της οποίας ο κύριος κβαντικός αριθμός της είναι 

ίσος με τον αριθμό της περιόδου. Π.χ. το 18Ar είναι το τελευταίο στοιχείο της 3ης περιόδου 

με δομή: K(2) L(8) M(8). Το επόμενο στοιχείο ανήκει στην 4η περίοδο και είναι το 19Κ: K(2)  

L(8) M(8) N(1). Παρατηρούμε ότι το 19ο ηλεκτρόνιο εισέρχεται στη στιβάδα N (n = 4). 

Γενικά, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
 

Ο αριθμός των στιβάδων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου  

ενός στοιχείου καθορίζει τον αριθμό της περιόδου στην οποία ανήκει το στοιχείο.Πρακτικά 

η περίοδος προκύπτει από το μεγαλύτερο κύριο κβαντικό αριθμό της ηλεκτρονιακής δομής. 
 

Έτσι, π.χ. το 88Ra με δομή K(2) L(8) M(18) N(32) O(18) P(8) Q(2) ανήκει στην 7η περίοδο, 

ενώ το 49In με δομή K(2) L(8) M(18) N(18) O(3) ανήκει στην 5η περίοδο. 

Σύμφωνα με την κλασσική αρίθμηση και μόνο για τις κύριες ομάδες του Π.Π., ο αριθμός 

των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας (ηλεκτρόνια σθένους) καθορίζει τον αριθμό της 

ομάδας που ανήκει το στοιχείο. Π.χ. ο 15Ρ με δομή K(2) L(8) M(5) διαθέτει 5 ηλεκτρόνια 

στην εξωτερική στιβάδα και επομένως ανήκει στην VΑ ή 15η ομάδα (και στην 3η περίοδο). 

 
 

Λυμένα Παραδείγματα 
Παράδειγμα 3.1 

 

Σε ποια περίοδο ανήκει το στοιχείο το άτομο του οποίου έχει ηλεκτρονιακή δομή: K(2) L(8) 

M(18) N(3); 
 

α. στην 3η β. στην 4η γ. στην 5η δ. στην 6η 

Λύση 

Ο αριθμός της περιόδου που ανήκει ένα στοιχείο προκύπτει από τον αριθμό των στιβάδων 

που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στοιχείου. Για το 

παραπάνω άτομο έχουν χρησιμοποιηθεί 4 στιβάδες και άρα το στοιχείο ανήκει στην 4η 

περίοδο (σωστή επιλογή η β). 
 

Παράδειγμα 3.2 
 

Τα στοιχεία που έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα τρία ηλεκτρόνια σε ποια από τις 

παρακάτω ομάδες του περιοδικού πίνακα ανήκουν; 
 

α. στην IIB β. στην IIIA γ. στην VA δ. στην VIIA 

Λύση 

Για τα στοιχεία που ανήκουν στις κύριες ομάδες του Π.Π. ο αριθμός των ηλεκτρονίων 

σθένους καθορίζει και τον αριθμό της ομάδας (με την παλιά αρίθμηση). Έτσι, στοιχείο με 

τρία ηλεκτρόνια σθένους ανήκει στην ΙΙΙΑ ομάδα (ή 13η) του Π.Π. (σωστή επιλογή η β). 
 

Παράδειγμα 3.3 
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Το μαγνήσιο (Mg) βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, ενώ το ιόν αυτού 

Mg2+ έχει δομή ευγενούς αερίου. Με βάση αυτά τα δεδομένα προκύπτει για το Mg ότι: 
 

α. έχει ατομικό αριθμό 8 και βρίσκεται στην VIA ομάδα 

β. έχει ατομικό αριθμό 12 και βρίσκεται στην IVΑ ομάδα 

γ. έχει ατομικό αριθμό 16 και βρίσκεται στην VIΑ ομάδα 

δ. έχει ατομικό αριθμό 12 και βρίσκεται στην IIΑ ομάδα 

Λύση 

Το Μg αποβάλλοντας 2 ηλεκτρόνια αποκτά τη δομή ευγενούς αερίου της 2ης περιόδου, 

δηλαδή δομή K(2) L(8). 

Επομένως, το άτομο του Mg έχει δομή: K(2) L(8) M(2), δηλαδή διαθέτει 12 ηλεκτρόνια και 

επομένως Z = 12 (σωστή επιλογή η δ). 
 

Παράδειγμα 3.4 
 

Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται: 

α. στη 2η περίοδο και στην VIA ομάδα 

β. στην 3η περίοδο και στην VIIA ομάδα του περιοδικού πίνακα. 

Λύση 

α. Το στοιχείο που ανήκει στην 2η περίοδο και στην VIA ομάδα θα διαθέτει δύο στιβάδες εκ 

των οποίων η εξωτερική θα έχει 6 ηλεκτρόνια. Επομένως η δομή του στοιχείου θα είναι: 

K(2) L(6) και άρα Z = 8. 
 

β. Το στοιχείο που ανήκει στην 3η περίοδο και στην VIIA ομάδα θα διαθέτει τρεις στιβάδες 

εκ των οποίων η εξωτερική θα έχει 7 ηλεκτρόνια. Επομένως η δομή του στοιχείου θα είναι: 

K(2) L(8) M(7) και άρα Z = 17. 
 

Παράδειγμα 3.5 
 

Ποια από τα στοιχεία που ακολουθούν ανήκουν στην ίδια ομάδα του Π.Π. και ποια στην 

ίδια περίοδο; 7Ν, 9F, 11Na, 15P, 17Cl και 19K. 
 

Λύση 
 

7Ν : K(2) L(5) (2η περίοδος, VA ή 15η ομάδα) 

9F : K(2) L(7) (2η περίοδος, VΙΙA ή 17η ομάδα) 

11Na : K(2) L(8) M(1) (3η περίοδος, ΙA ή 1η ομάδα) 

15P : K(2) L(8) M(5) (3η περίοδος, VA ή 15η ομάδα) 

17Cl : K(2) L(8) M(7) (3η περίοδος, VΙΙA ή 17η ομάδα) 
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19K : K(2) L(8) M(8) N(1) (4η περίοδος, ΙA ή 1η ομάδα) 
 

Επομένως, στην ίδια ομάδα ανήκουν τα στοιχεία Ν, Ρ (15η ομάδα), F, Cl (17ηομάδα) και Νa, 

Κ (1η ομάδα). Στην ίδια περίοδο ανήκουν τα στοιχεία Ν, F (2ηπερίοδος) και Νa, P, Cl  (3η 

περίοδος). 
 

Παράδειγμα 3.6 
 

Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: 
 

α. 7Ν και 15P και 

β. 4Be και 7N. 

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία ανήκουν στην ίδια περίοδο; 
 

[ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] 
 

Λύση 
 

Για να ανήκουν στην ίδια περίοδο του Π.Π. τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν ηλεκτρόνια στον 

ίδιο αριθμό στιβάδων. Γράφουμε τις ηλεκτρονιακές δομές των 3 στοιχείων: 
 

7Ν : K(2) L(5) (2η περίοδος) 
 

15P : K(2) L(8) M(5) (3η περίοδος) 

4Be : K(2) L(2) (2η περίοδος) 

Επομένως, στην ίδια περίοδο (2η) ανήκουν τα στοιχεία Ν και Βe. 

Παράδειγμα 3.7 

Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: 
 

α. 18Ar και 13Al και 

β. 18Ar και 2He. 

Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

[ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] 
 
 
 

Λύση 
 

Για να έχουν δύο στοιχεία παρόμοιες χημικές ιδιότητες θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια 

ομάδα του Π.Π. Γράφουμε τις  ηλεκτρονιακές δομές των 3 στοιχείων: 
 

18Ar : K(2) L(8) M(8) (18η ομάδα) 
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13Al : K(2) L(8) M(3) (13η ομάδα) 
 

2He : K(2) (18η ομάδα: Το 1ο ευγενές αέριο) 
 

Επομένως, ανάλογες χημικές ιδιότητες έχουν τα δύο ευγενή αέρια, το Ar και τo He. 
 

Παράδειγμα 3.8 
 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν στα στοιχεία Χ και Ψ. Το ιόν Χ2–έχει 10 

ηλεκτρόνια. To στοιχείο Ψ βρίσκεται στην 3η περίοδο και στην 2η (IIA) ομάδα του 

Περιοδικού Πίνακα. Να υπολογίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Χ και Ψ. 
 

[ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ] 
 
 
 

Λύση 
 

Εφόσον το ιόν Χ2– έχει 10 ηλεκτρόνια, το άτομο Χ διαθέτει 8 ηλεκτρόνια και επομένως 8 

πρωτόνια (Z = 8). Το Ψ θα έχει ηλεκτρονιακή δομή: K(2) L(8) M(2) και επομένως Z = 12. 

 
 

Παράδειγμα 3.9 
 

Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή και τους ατομικούς αριθμούς, 

α. του τρίτου ευγενούς αερίου, 

β. της δεύτερης αλκαλικής γαίας, 

γ. του τρίτου αλκαλίου και 

δ. του τρίτου αλογόνου. 

Λύση 

α. To τρίτο ευγενές αέριο ανήκει στην VIIΙA (18η) ομάδα και στην 3η περίοδο του Π.Π. και 

επομένως έχει δομή: K(2) L(8) M(8) (Z = 18). 
 

β. Η δεύτερη αλκαλική γαία ανήκει στη ΙΙΑ (2η) ομάδα του Π.Π. και στην 3η περίοδο (στην 

1η περίοδο δεν υπάρχει αλκαλική γαία) και επομένως έχει δομή: K(2) L(8) M(2) (Z = 12). 
 

γ. Το τρίτο αλκάλιο ανήκει στη ΙΑ (1η) ομάδα του Π.Π. και στην 4η περίοδο (στην 1η 

περίοδο και στην 1η ομάδα είναι το Η που δεν ανήκει στα αλκάλια) και επομένως έχει 

δομή: K(2) L(8) M(8) N(1) (Z = 19). 
 

δ. Το τρίτο αλογόνο ανήκει στην VIΙΑ (17η) ομάδα του Π.Π. και στην 4η περίοδο (στην 1η 

περίοδο δεν υπάρχει αλογόνο) και επομένως έχει δομή:K(2) L(8) M(18) N(7) (Z = 35). 

 
 

Παράδειγμα 3.10 
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Ποια από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε με αντίστοιχους ατομικούς αριθμούς 8,12, 16, 20 και 

38 έχουν παρόμοιες ιδιότητες; 
 

Λύση 
 

Για να έχουν παρόμοιες ιδιότητες θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα του Π.Π. 

Z = 8 : K(2) L(6) (VΙA ή 16η ομάδα) 

Z = 12 : K(2) L(8) M(2) (IΙA ή 2η ομάδα) 
 

Z = 16 : K(2) L(8) M(6) (VΙA ή 16η ομάδα) 
 

Z = 20 : K(2) L(8) M(8) N(2) (IΙA ή 2η ομάδα) 
 

Z = 38 : K(2) L(8) M(18) N(8) O(2) (IΙA ή 2η ομάδα) 
 

Επομένως, στις ίδιες ομάδες ανήκουν τα στοιχεία με Z = 8 και 16 (16η ομάδα)και τα 

στοιχεία με Z = 12, 20 και 38 (2η ομάδα). 
 

Παράδειγμα 3.11 
 

Το κατιόν X2+ και το ανιόν Ψ3– έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο 

18Αr. 
 

α. Ποιες οι ηλεκτρονιακές δομές των ατόμων των Χ και Ψ; 
 

β. Σε ποιες ομάδες και σε ποιες περιόδους ανήκουν τα στοιχεία Χ και Ψ; 
 

Λύση 
 

α. Το κατιόν X2+ διαθέτει 18 ηλεκτρόνια και προκύπτει από το άτομο Χ με αποβολή 2 

ηλεκτρονίων. Επομένως το άτομο Χ διαθέτει 20 ηλεκτρόνια και έχει δομή: K(2) L(8) M(8) 

N(2). Το ανιόν Ψ3– διαθέτει 18 ηλεκτρόνια και προκύπτει από το άτομο Ψ με πρόσληψη 3 

ηλεκτρονίων. Επομένως το άτομο Ψ διαθέτει 15 ηλεκτρόνια και έχει δομή: K(2) L(8) M(5). 
 

β. Από τις ηλεκτρονιακές δομές των Χ και Ψ καταλαβαίνουμε ότι το Χ ανήκει στην ΙΙΑ (2η 

ομάδα) και στην 4η περίοδο ενώ το Ψ ανήκει στην VA ομάδα και στην 3η περίοδο. 

 
 

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα 
3.1 Ο σύγχρονος περιοδικός νόμος συσχετίζει τις 

ιδιότητες των στοιχείων με: 

α. την ατομική τους μάζα 

β. το μαζικό τους αριθμό 

γ. τον ατομικό τους αριθμό 
 

δ. τίποτε από τα προηγούμενα 
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3.2 H ομάδα του Π.Π. που περιέχει στοιχεία, των οποίων τα άτομα έχουν 4 ηλεκτρόνια στην 

εξωτερική στιβάδα είναι: 
 

α. η 2η (ΙΙΑ) 

β. η 4η (IVA) 

γ. η 8η (VIIIB) 

δ. η 14η (ΙVA) 

3.3 Τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που βρίσκονται κατά μήκος της ίδιας κατακόρυφης 

στήλης του έχουν: 

α. παρόμοιες ιδιότητες 
 

β. παραπλήσιο ατομικό αριθμό 
 

γ. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων 

δ. το ίδιο μέγεθος 

3.4 Τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που βρίσκονται κατά μήκος μιας οριζόντιας σειράς 

έχουν: 
 

α. τις ίδιες ιδιότητες 
 

β. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική 

στιβάδα 

γ. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων 

δ. την ίδια ατομική ακτίνα 

ε. τον ίδιο μαζικό αριθμό 
 

3.5 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στον σύγχρονο Π.Π είναι 

λανθασμένη; 
 

α. Τα στοιχεία της 3ης περιόδου είναι συνολικά οχτώ 
 

β. Τα στοιχεία μετάπτωσης βρίσκονται όλα στην ίδια περίοδο 
 

γ. Τα στοιχεία της 1ης (ΙΑ) ομάδας εκτός του Η αναφέρονται ως αλκάλια 
 

δ. Τα στοιχεία της 2ης (ΙΙΑ) ομάδας έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα δύο ηλεκτρόνια 
 

3.6 Αν τα ιόντα Ca2+ και S2– έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο Αr (Z = 

18), τότε τα στοιχεία Ca και S βρίσκονται: 
 

α. στην ίδια περίοδο και σε διαφορετική ομάδα του Π.Π. 
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β. στην ίδια ομάδα και σε διαφορετική περίοδο 
 

γ. σε διαφορετική ομάδα και σε διαφορετική περίοδο 

δ. στην ίδια ομάδα και στην ίδια περίοδο του Π.Π. 

3.7 Ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων είναι χρήσιμος: 
 

α. για την ανακάλυψη νέων στοιχείων 
 

β. για τη μελέτη των ιδιοτήτων των στοιχείων 
 

γ. για τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς ενός στοιχείου 

δ. Όλα τα προηγούμενα 

3.8 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές (Σ) ή όχι (Λ). 

α. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει το υδρογόνο και τα αλκάλια. 

β. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν όλα τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική 

τους στιβάδα. 
 

γ. Η τρίτη περίοδος περιλαμβάνει 18 στοιχεία. 
 

δ. Τα στοιχεία της 17ης (VIIΑ) ομάδας είναι όλα αμέταλλα και περιέχουν 7 ηλεκτρόνια στην 

εξωτερική τους στιβάδα. 

ε. Όλα τα ευγενή αέρια περιέχουν οχτώ ηλεκτρόνια στη στιβάδα σθένους. 
 

στ. Τα στοιχεία της τρίτης περιόδου του Π.Π.έχουν ατομικούς αριθμούς από 11 μέχρι 18. 
 

ζ. Κάθε στοιχείο της 14ης (IVΑ) ομάδας του Π.Π.έχει μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από όλα 

ταστοιχεία της 13ης (ΙΙΙΑ) ομάδας. 
 

η. Μεταξύ δύο στοιχείων της ίδιας ομάδας του Π.Π. μεγαλύτερο ατομικό αριθμό έχει το 

στοιχείο που ανήκει σε περίοδο μεγαλύτερης τάξης. 
 

3.9 Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 
 

α. Σύμφωνα με τον σύγχρονο περιοδικό νόμο οιιδιότητες των στοιχείων είναι ............... 

συνάρτηση του ............. τους .............. . 
 

β. Το στοιχείο 34Se έχει.......... ηλεκτρόνια στηνεξωτερική στιβάδα και επομένως ανήκει 

στην ........... ομάδα του περιοδικού πίνακα. 
 

γ. Το 17Cl και το 35Br έχουν παρόμοιες μεθόδουςπαρασκευής και παρόμοιες χημικές 

ιδιότητες γιατί ανήκουν στην .......... ............ του περιοδικού πίνακα, δηλαδή στην ........ 

ομάδα ή 17η ομάδα. 
 

δ. Το 11Na και το 17Cl ανήκουν στην ................... του Π.Π. 
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ε. Η 2η περίοδος του Π.Π. περιλαμβάνει συνολικά .......... στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 

από............. μέχρι .......... . 
 

στ. Το τελευταίο στοιχείο της 2ης περιόδου έχει ατομικό αριθμό Z = ....... και ανήκει στην 

..........ομάδα του Π.Π. στην οποία βρίσκονται όλα τα.................. ............ . 
 

ζ. Τα στοιχεία που έχουν συμπληρωμένη τη στιβάδα σθένους με ....... ηλεκτρόνια 

ονομάζονται.............. ....... ανήκουν δε στην .......... ομάδα του Π.Π. 
 

3.10 Nα συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: 
 

α. Ένα στοιχείο που βρίσκεται στην 5η περίοδο έχει τα ηλεκτρόνιά του κατανεμημένα σε ... 
 

........ . 
 

β. Ένα στοιχείο που βρίσκεται στην VIIA ομάδα περιέχει ....... ................ στην .......... στιβάδα. 
 

3.11 Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου που βρίσκεται στην 3η περίοδο του 

περιοδικού πίνακα και στην VA ομάδα; 
 

3.12 Να γράψετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων: 
 

α. της 1ης περιόδου του Π.Π. 

β. της 1ης ομάδας του Π.Π. 

γ. της 3ης περιόδου του Π.Π. 

3.13 Να γράψετε τον ατομικό αριθμό: 
 

α. του αλκαλίου Α που ανήκει στην 3η περίοδο, 
 

β. του αλογόνου Β που ανήκει στην 4η περίοδο και 
 

γ. του ευγενούς αερίου Γ που ανήκει στην 5η περίοδο. 
 

3.14 Aν τα ιόντα Α+και Β3– έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο Ar (Z = 

18), 
 

α. να προσδιορίσετε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Α και Β. 
 

β. να προσδιορίσετε την ομάδα και την περίοδο στην οποία ανήκουν τα στοιχεία Α και Β. 
 

3.15 Να αποδείξετε ότι τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 36 και 54 είναι ευγενή αέρια. 
 

3.16 Το στοιχείο σελήνιο βρίσκεται στην 4η περίοδο του Π.Π., ενώ το ιόν του Se2– έχει 

δομή ευγενούς αερίου. Να προσδιορίσετε τον ατομικό αριθμό του Se. 
 

3.17 Ένα άτομο του βρωμίου συμβολίζεται: 80-35Br 
 

α. Ποιες πληροφορίες προκύπτουν σχετικά με την ατομική δομή του βρωμίου από τον 

παραπάνω συμβολισμό; 
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β. Πώς κατανέμονται τα ηλεκτρόνια του βρωμίου σε στιβάδες; 
 

γ. Σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκεται το βρώμιο; 
 

3.18 Για τα πέντε από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ υπάρχουν οι εξής πληροφορίες: 

α. Η εξωτερική στιβάδα του Α είναι η Μ. 

β. Το Β έχει συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα. 
 

γ. Το Γ έχει τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα με το οξυγόνο (Ζ = 8). 

δ. Τα ηλεκτρόνια του Δ έχουν όλα την ίδια ενέργεια. 

ε. Στο Ε υπολείπονται τρία ηλεκτρόνια για να συμπληρωθεί η εξωτερική του στιβάδα. 

Με βάση τις πληροφορίες αυτές συμπληρώστε τα κενά του πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ      

ΑΤΟΜΟΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

18 9 17 16 15 

 
 

3.19 Ένα από τα άγνωστα στοιχεία του οποίου ο Mendeleev προέβλεψε την ύπαρξή του 

ονομάστηκε από αυτόν εκα-αργίλιο. Αργότερα ανακαλύφθηκεστη Γαλλία, ονομάσθηκε 

γάλλιο (Ga) και βρέθηκε ότι είχε ατομικό αριθμό Z = 31. 
 

α. Ποια είναι η κατανομή των ηλεκτρονίων στο άτομο του αργιλίου (13Al) και του Ga; 

β. Ποια είναι η θέση του γαλλίου στον περιοδικό πίνακα σε σχέση με το αργίλιο; 


