
Ενδεικτικές απαντήσεις 

2.1 

α) Η πρόταση είναι σωστή. 

Από τον μοριακό τύπο της ένωσης προκύπτει ότι στο 1 μόριο CO2 περιέχονται 2 άτομα οξυγόνου.  

β) Η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Το διάλυμα  είναι ομογενές μίγμα , δυο ή περισσοτέρων ουσιών. 

γ) Η πρόταση είναι σωστή. 

Το κάλιο έχει ατομικό αριθμό 19 και επομένως 19 πρωτόνια και ισάριθμα ηλεκτρόνια, και 

συνεπώς το κατιόν καλίου, που έχει αποβάλλει 1 ηλεκτρόνιο, θα έχει ένα ηλεκτρόνιο λιγότερο, 

δηλαδή 18e. 

Τo χλώριο έχει ατομικό αριθμό 17 και επομένως διαθέτει 17 πρωτόνια και ισάριθμα ηλεκτρόνια, 

συνεπώς το αρνητικό ιόν του χλωρίου θα έχει ένα ηλεκτρόνιο παραπάνω από τα πρωτόνια του, 

δηλαδή 18e. 

 

2.2 

α) 

HNO3: νιτρικό οξύ 

CaSO4: θειϊκό ασβέστιο 

NaI: ιωδιούχο νάτριο 

KOH: υδροξείδιο του καλίου 

CO2: διοξείδιο του άνθρακα 

HCl: υδροχλώριο 

CaO: οξείδιο του ασβεστίου 

β) 

Επειδή το στοιχείο Χ ανήκει στη 2η (ΙΙΑ) ομάδα του περιοδικού πίνακα, διαθέτει  δύο ηλεκτρόνια 

στην εξωτερική του στιβάδα. Επίσης, επειδή το στοιχείο ανήκει στη 2η περίοδο του Περιοδικού 

Πίνακα, έχει ηλεκτρόνια στις δύο πρώτες στιβάδες. Συνεπώς, η κατανομή των ηλεκτρονίων σε 

στιβάδες για το στοιχείο Χ είναι: (2,2). Παρατηρούμε ότι το άθροισμα των ηλεκτρονίων του είναι 



4. Σε ένα άτομο ο αριθμός ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων. Συνεπώς ο 

ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ είναι ίσος με 4.  Η ηλεκτρονιακή δομή του 8O είναι: Κ (2), L (6). 

Το X έχει την τάση να δώσει 2 ηλεκτρόνια για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου, ενώ το Ο έχει 

την τάση να πάρει 2 ηλεκτρόνια για να αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου. 

Όταν ένα άτομο Χ πλησιάσει ένα άτομο Ο  αποβάλλει  δύο ηλεκτρόνια τα οποία προσλαμβάνει 

το άτομο Ο, οπότε σχηματίζονται τα ιόντα 4Χ+2: K(2) και 8Ο-2: K(2) L(8) και αποκτούν δομή 

ευγενούς αερίου. Τα ιόντα αυτά έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb, 

που συνιστούν τον ιοντικό δεσμό, σχηματίζοντας τον ιοντικό κρύσταλλο ΧΟ. 

 

 


