
Ενδεικτικές απαντήσεις 

2.1. 

α) Η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Κατά μήκος μιας ομάδας του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από τα κάτω  

προς τα πάνω. 

β) Η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του νατρίου είναι: 11Na (2,8,1), ενώ η ηλεκτρονιακή δομή 

του ατόμου του καλίου είναι: 19Κ (2,8,8,1). Η απόσταση του ηλεκτρονίου σθένους του 

νατρίου (11Na) από τον πυρήνα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του ατόμου του καλίου 

(19Κ). Συνεπώς το 11Na αποβάλλει δυσκολότερα ηλεκτρόνια από το κάλιο (19Κ). 

γ) Η πρόταση είναι σωστή. 

Για να σχηματιστούν  ιοντικές ενώσεις πρέπει να συνδεθούν μέταλλα με αμέταλλα. 

Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του λιθίου είναι: 3Li (2,1). Παρατηρούμε ότι έχει ένα 

ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα οπότε ανήκει στην 1η (ΙΑ) ομάδα του περιοδικού 

πίνακα και είναι ένα μέταλλο. Οπότε το 3Li αποβάλει 1 ηλεκτρόνιο και αποκτάει δομή 

ευγενούς αερίου 3Li+(2).  

Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του χλωρίου είναι: (17Cl) (2,8,7). Παρατηρούμε ότι έχει 7 

ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα οπότε ανήκει στην 17η (VIΙΑ) ομάδα του περιοδικού 

πίνακα και είναι ένα αμέταλλο. Οπότε το χλώριο προσλαμβάνει 1 ηλεκτρόνιο και αποκτάει 

δομή ευγενούς αερίου 17Cl- (2,8,8)  Το κατιόν 3Li+ θα ενωθεί με το ανιόν 17Cl- και θα 

σχηματίσει ιοντικό δεσμό. 

 

2.2. 

α) Η ηλεκτρονιακή κατανομή του στοιχείου Σ σε στιβάδες είναι:  17Σ (2,8,7). 

β) Το άτομο του Σ έχει ηλεκτρόνια στις 3 πρώτες στιβάδες, οπότε ανήκει στην 3η περίοδο 

του περιοδικού πίνακα. Επίσης, το άτομο του Σ έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά 

ηλεκτρόνια. Άρα βρίσκεται στην 17η ομάδα (VIIA) του περιοδικού πίνακα, δηλαδή την 

ομάδα των αλογόνων. 

γ) Το άτομο Σ έχει την τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο, ώστε να αποκτήσει σταθερή 

ηλεκτρονιακή δομή ευγενούς αερίου. Το άτομο Σ έχει στην εξωτερική του στιβάδα ένα 

μονήρες ηλεκτρόνιο, οπότε κάθε άτομο Σ συνεισφέρει από ένα μονήρες ηλεκτρόνιο και 



δημιουργείται ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων, δηλαδή ένας απλός ομοιοπολικός δεσμός. 

Συνεπώς ο χημικός τύπος του μορίου του στοιχείου Σ είναι: Σ2  

Οι ηλεκτρονιακοί τύποι που μας δείχνουν τον σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού είναι: 

 

 

 


