
Ενδεικτικές απαντήσεις 

2.1. 

α) Σωστή.  

Από τον συμβολισμό του ατόμου C6
14  προκύπτει ότι:  

Ατομικός αριθμός (Ζ) = 6  = αριθμός πρωτονίων (p) 

Μαζικός αριθμός (Α) = 14 = αριθμός (πρωτονίων + νετρονίων)  

Κάθε άτομο είναι ουδέτερο άρα:   

Αριθμός ηλεκτρονίων (e) = αριθμός πρωτονίων (p) = 6.  

Αριθμός νετρονίων = Α – Ζ = 14 - 6 = 8. 

Συνεπώς, το συγκεκριμένο άτομο περιέχει δύο νετρόνια περισσότερα από ηλεκτρόνια. 

β) Σωστή.  

Ισότοπα είναι τα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό. 

Από τον συμβολισμό των ατόμων  Cu29
63   και   Cu29

65   προκύπτει ότι έχουν: ίδιο ατομικό αριθμό (Ζ 

= 29) και διαφορετικό μαζικό αριθμό  Α, αφού στο Cu29
63  έχουμε Α = 63  και στο Cu29

65  έχουμε Α = 

65.  

Επομένως τα άτομα αυτά είναι ισότοπα. 

γ) Σωστή. 

Το κατιόν  20Ca2+ έχει προκύψει από το άτομο 20Ca με αποβολή 2 ηλεκτρονίων. Επομένως 

περιέχει 20 – 2 = 18 ηλεκτρόνια. 

Το ανιόν 16S 2− έχει προκύψει από το άτομο 16S με πρόσληψη 2 ηλεκτρονίων, επομένως περιέχει 

16 + 2 = 18 ηλεκτρόνια. 

  

2.2  

α)  17Cl: Κ(2), L(8), M(7) 

β) Από τη δομή του 17Cl: Κ(2), L(8), M(7) και του 1Η: Κ(1).  

Το άτομο του Cl στην εξωτερική του στιβάδα έχει 7 ηλεκτρόνια, από τα οποία ένα είναι μονήρες. 

Προφανώς, χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να συμπληρώσει την εξωτερική του στιβάδα με οκτώ 

ηλεκτρόνια. 

Το άτομο του Η έχει ένα μονήρες ηλεκτρόνιο. Επειδή η εξωτερική του στιβάδα είναι η Κ, 



χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να τη συμπληρώσει.  

Κατά συνέπεια, ένα άτομο Cl και ένα άτομο Η συνεισφέρουν το μονήρες ηλεκτρόνιό τους και 

σχηματίζουν ένα κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων. Έτσι, συνδέονται με έναν ομοιοπολικό δεσμό και 

σχηματίζουν το μόριο του HCl. Επειδή πρόκειται για διαφορετικά άτομα το κοινό ζεύγος έλκεται 

περισσότερο από το πιο ηλεκτραρνητικό άτομο, άρα έχουμε πολικό (πολωμένο) ομοιοπολικό 

δεσμό 


