
Ενδεικτικές απαντήσεις 

2.1. 

α) Ο δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ ενός μετάλλου και ενός αμετάλλου είναι ιοντικός. 

β) Ο δεσμός που δημιουργείται με τη αμοιβαία συνεισφορά μονήρων ηλεκτρονίων είναι 

ομοιοπολικός. 

γ) Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του καλίου είναι: 19Κ (2,8,8,1). Παρατηρούμε ότι έχει 

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

περιοδικού πίνακα και είναι ένα μέταλλο. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του φθορίου 

είναι: 9F (2,7). Παρατηρούμε ότι έχει επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα οπότε, 

ανήκει στην 17η (VIΙΑ) ομάδα του περιοδικού πίνακα και είναι ένα αμέταλλο. Το κάλιο θα 

αποβάλει 1 ηλεκτρονιο, θα μετατραπεί σε θετικό ιόν Κ+ και θα αποκτήσει δομη ευγενούς 

αέρίου (2,8,8). Το φθόριο θα προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο, θα μετατραπεί σε αρνητικό ιόν F-, 

και θα αποκτήσει δομή ευγενούς αερίου (2,8). Ο δεσμός τους θα είναι ετεροπολικός 

(ιοντικός) και θα οδηγήσει στο σχηματισμό της ιοντικής ένωσης με χημικό τύπο KF. 

δ) Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του υδρογόνου είναι: 1Η (1). Παρατηρούμε ότι έχει ένα 

ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα.. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του φθορίου 

είναι: 9F (2,7), έχει επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα επομένως ανήκει στην 17η 

(VIΙΑ) ομάδα του περιοδικού πίνακα. Τα δύο στοιχεία θα κάνουν αμοιβαία συνεισφορά ενός 

ηλεκτρονίου προκειμένου να συμπληρώσουν την εξωτερική τους στοιβάδα και να 

αποκτήσουν δομή ευγενούς αερίου. Άρα ο δεσμός τους θα είναι ομοιοπολικός. 

 

2.2. 

α) Εφόσον βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, έχει ηλεκτρόνια μόνο στις 

τρεις πρώτες στιβάδες. Επειδή βρίσκεται στην 1η (ΙΑ) ομάδα του περιοδικού πίνακα, έχει 

ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα. Συνεπώς, το στοιχείο Χ έχει ηλεκτρονιακή δομή 

(2,8,1).  

β) Ο  ατομικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι  Ζ=11. 

γ) Το στοιχείο Χ με αποβολή του ηλεκτρονίου σθένους, αποκτά δομή (2,8), δηλαδή δομή 

ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει το κατιόν του Χ (Χ → Χ+ + e-). Η ηλεκτρονιακή δομή του 

ατόμου του χλωρίου είναι: (2,8,7). Με πρόσληψη του ενός ηλεκτρονίου που αποβάλλει το Χ, 



το άτομο του χλωρίου αποκτά δομή (2,8,8), δηλαδή δομή ευγενούς αερίου. Έτσι προκύπτει 

το ανιόν του χλωρίου: Cl + e-→Cl-. Συνεπώς το στοιχείο Χ θα ενωθεί με το Cl με ιοντικό δεσμό. 

 

 

 


