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1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΧΗΜΕΙΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………………ΤΜΗΜΑ………………..  

 
ΘΕΜΑ Α  
Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 
Α1. Το στοιχείο που περιέχει στη θεµελιώδη κατάσταση τρία ηλεκτρόνια στην 2p 
υποστιβάδα έχει ατοµικό αριθµό:  
α. 5  
β. 7  
γ. 9  
δ. 15           Μονάδες 5 
 
Α2. Πόσα ηλεκτρόνια στο 12Mg έχουν αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό ℓ=0;  
α. 4  
β. 6  
γ. 8  
δ. 10           Μονάδες 5 
 
Α3. Ο υβριδισµός sp συναντάται στην ένωση:  
α. BeF2  
β. BF3  
γ. CH4  
δ. C2H4          Μονάδες 5 
 
Α4. Ο δεσµός µεταξύ του 2ου 

και του 3ου 
ατόµου άνθρακα στην ένωση  

HC≡C–CH=CH2 δηµιουργείται µε επικάλυψη υβριδικών τροχιακών:  
α. sp3–sp3  
β. sp–sp2  
γ. sp2–sp3  
δ. sp3–sp          Μονάδες 5 
 
A5 Tο ατοµικό τροχιακό, στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο ενός ατόµου 
υδρογόνου, καθορίζεται από τους κβαντικούς αριθµούς:  
α. n και ℓ  
β. ℓ και mℓ 
γ. n, ℓ και mℓ  
δ. n, ℓ, mℓ και ms         Μονάδες 5 
 
A6 ∆ίνεται η ένωση: 5CH3−

4CH=3CH−2C≡1CH Ο δεσµός µεταξύ των ατόµων 2C και 
3C προκύπτει µε επικάλυψη:  
α. ενός sp και ενός sp3 

τροχιακού  
β. ενός sp και ενός sp2 

τροχιακού  
γ. ενός sp3 

και ενός sp2 
τροχιακού  

δ. ενός sp και ενός sp τροχιακού       Μονάδες 5 
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A7. Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της 3p υποστιβάδας είναι δυνατόν να 
έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθµών:  
α. (3, 0, 0, +1/2)  
β. (3, 2, -1, -1/2)  
γ. (3, 3, -1, +1/2)  
δ. (3, 1, 1, +1/2)          Μονάδες 5 
 
A8. ∆εσµός σ που προκύπτει µε επικάλυψη sp–sp υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην 
ένωση:  
α. CH2= CH2 
β. CH≡CH  
γ. CH2= CHCℓ  
δ. CH3-CH3           Μονάδες 5  
 
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  
 
α. Οι τοµείς s και p του περιοδικού πίνακα περιέχουν 2 και 6 οµάδες αντίστοιχα.  
β. Ο αριθµός τροχιακών σε µία υποστιβάδα, µε αζιµουθιακό κβαντικό αριθµό ℓ, 
δίνεται από τον τύπο: 2ℓ+1.  
γ. Η ατοµική ακτίνα του 17Cℓ είναι µεγαλύτερη από την ατοµική ακτίνα του 35Br. 
δ. Η τιµή της ενέργειας πρώτου ιοντισµού αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε µια 
οµάδα του περιοδικού πίνακα.  
ε. Ο αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός ℓ καθορίζει το σχήµα του τροχιακού. 
στ. Kατά µήκος µιας περιόδου η ατοµική ακτίνα αυξάνεται από τα αριστερά προς τα 
δεξιά. 
ζ. Η δεύτερη ενέργεια ιοντισµού είναι µεγαλύτερη από την πρώτη.  
η. Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές 
γύρω από τον πυρήνα του ατόµου. 
θ. Ένα χηµικό στοιχείο ανήκει στον τοµέα s, όταν είναι συµπληρωµένες όλες οι s 
υποστιβάδες του.  
ι. Σε κάθε τιµή του µαγνητικού κβαντικού αριθµού (mℓ) αντιστοιχούν δύο τροχιακά. 
Μονάδες 10 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. ∆ίνονται τα άτοµα/ιόντα: 12Mg2+, 15P, 19K, 26Fe2+.  
α. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές τους (κατανοµή ηλεκτρονίων σε 
υποστιβάδες).  
β. Να γράψετε τον αριθµό των µονήρων ηλεκτρονίων που περιέχει καθένα από τα 
άτοµα/ιόντα: 15P, 19K, 26Fe2+        

Μονάδες 7  
 
Β2. Να αιτιολογήσετε τις επόµενες προτάσεις:  
α. Η 1η 

ενέργεια ιοντισµού του 17Cl είναι µεγαλύτερη από την 1η 
ενέργεια ιοντισµού 

του 16S. 
β. Κατά τη µετάπτωση του ηλεκτρονίου, στο άτοµο του υδρογόνου, από ενεργειακή 
στάθµη µε n = 2 σε n = 1 εκλύεται µεγαλύτερο ποσό ενέργειας απ’ ότι κατά τη 
µετάπτωση του ηλεκτρονίου από ενεργειακή στάθµη µε n = 4 σε n = 2. 
γ. Ο 30Ζn δεν έχει µονήρη ηλεκτρόνια, στη θεµελιώδη κατάσταση.   Μονάδες 6 
 



 3 

ΘΕΜΑ Γ  
∆ίνονται 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 Περιοδικού 
Πίνακα µε τη µικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού.  
 
Γ1. Να προσδιορίσετε τον ατοµικό αριθµό του στοιχείου Γ.    Μονάδες 2 
 
Γ2. Να γράψετε τις ηλεκτρονιακές δοµές (στιβάδες, υποστιβάδες) των στοιχείων Α, Β 
και Γ στη θεµελιώδη κατάσταση.       Μονάδες 3  
 
Γ3. Εάν οι ατοµικές ακτίνες των στοιχείων Α, Β και Γ είναι rA, rB και rΓ αντίστοιχα, 
τότε ισχύει:  
(i)   rA < rΓ < rB .  
(ii)  rB < rA < rΓ .  
(iii) rA < rB < rΓ .  
Να επιλέξετε τη σωστή σχέση.       Μονάδες 1  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.      Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ ∆ 
∆.1. α. Πόσα στοιχεία στη θεµελιώδη κατάσταση έχουν τρία µονήρη ηλεκτρόνια στη 
στιβάδα Μ και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους αριθµοί; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας.           Μονάδες 6 
β. Ένα από τα στοιχεία αυτά ανήκει στον τοµέα p του περιοδικού πίνακα. Ποιος είναι 
ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου που ανήκει στην ίδια οµάδα µε αυτό και έχει 
µεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισµού (Εi1);  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6 
∆.2. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των παρακάτω ενώσεων: 
NH4NO3, HCN, NaHCO3 και Mg3N2  
∆ίνονται οι Ατοµικοί Αριθµοί: H=1, C=6, N=7, O=8, Na=11, Mg=12  

          Μονάδες 16 
 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 


