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ην ηέινο απηήο ηεο δηδαθηηθήο 
ελφηεηαο ζα πξέπεη λα κπνξείο: 
 Να πεξηγξάθεηο έλα κνληέιν 
(πξφηππν) γηα ην άηνκν. 
 Να εμηζηνξείο ηελ εμέιημε θαζψο 
θαη ηελ αλάγθε ηαμηλφκεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα.  
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 Να πεξηγξάθεηο ην ζχγρξνλν 
πεξηνδηθφ πίλαθα. Να νξίδεηο ηη 
είλαη νκάδα θαη ηη πεξίνδνο θαη λα 
απαξηζκείο απηέο. Να αλαθέξεηο 
παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ, 
εληνπίδνληαο ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 
πεξηνδηθφ πίλαθα. 
 Να αλαγλσξίδεηο ηελ αξρή πνπ 
δνκείηαη ην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ 
πίλαθα θαη λα ηε ζπλδέεηο κε ηε 
ινγηθή ηεο ειεθηξνληαθήο δφκεζεο 
ησλ αηφκσλ. Καη’ επέθηαζε λα 
ζπλδέεηο ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά 
ελφο ζηνηρείνπ κε ηε ζέζε ηνπ 
ζηνηρείνπ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα. 
 Να νξίδεηο ηη είλαη  ρεκηθφο 
δεζκφο θαη  λα ηαμηλνκείο ηνπο 
ρεκηθνχο δεζκνχο ζε θαηεγνξίεο. 
Να δηαθξίλεηο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 
ηνπ νκνηνπνιηθνχ θαη ηνληηθνχ 
δεζκνχ θαη λα ζπλδέεηο  
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ηηο δηαθνξέο απηέο κε ηηο αληίζηνη-
ρεο ηδηφηεηεο  ησλ νκνηνπνιηθψλ 
θαη ηνληηθψλ ελψζεσλ. 
 Να νξίδεηο ηη είλαη αξηζκφο 
νμείδσζεο θαη λα ππνινγίδεηο ηνλ 
αξηζκφ νμείδσζεο ελφο ζηνηρείνπ 
ζε κηα έλσζε. 
 Να γξάθεηο ηνπο ειεθηξνληαθνχο 
ηχπνπο νξηζκέλσλ απιψλ κνξίσλ. 
 Να κηιάο θαη λα γξάθεηο ηε 
γιψζζα ηεο ρεκείαο ησλ 
αλφξγαλσλ ελψζεσλ.  
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

2.1 Ζιεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ 
2.2 Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ 
(Πεξηνδηθφο Πίλαθαο). Υξεζηκφηεηα 
ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. 
2.3 Γεληθά γηα ην ρεκηθφ δεζκφ – 
Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 
Δίδε ρεκηθψλ Γεζκψλ 
(Ηνληηθφο- Οκνηνπνιηθφο) 
2.4 Ζ γιψζζα ηεο ρεκείαο. Αξηζκφο 
νμείδσζεο. Γξαθή ρεκηθψλ ηχπσλ 
θαη εηζαγσγή ζηελ νλνκαηνινγία 
ησλ ελψζεσλ 
 
Δξσηήζεηο – πξνβιήκαηα  
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« Πάληα είλαη πάξα πνιύ ελδηαθέξνλ 
λα βιέπεη θαλείο λα κπαίλεη ηάμε ζε 
κηα κάδα δεδνκέλσλ. Τν πεξηνδηθό 
ζύζηεκα ήηαλ ππέξηαην παξάδεηγκα 
ηέηνηαο ηάμεο.»  
 

« Καλέλαο καο δελ κπνξεί λα 
θαηαιάβεη ηε ζπκπεξηθνξά ελόο 
κνξίνπ κέρξηο όηνπ κάζεη ηε δνκή 
ηνπ, δειαδή ην κέγεζνο, ην ζρήκα 
θαη ηε θύζε ησλ δεζκώλ ηνπ. 
Τα ηειεπηαία ρξόληα εμαίξεηεο 
πεηξακαηηθέο ηερληθέο καο έρνπλ 
πξνζθέξεη έλα θαηαπιεθηηθά κεγάιν 
αξηζκό πιεξνθνξηώλ αθξηβώο πάλσ 
ζ’ απηά ηα ζέκαηα. Η δνπιεηά ηεο 
ζεσξίαο είλαη λα θαηαηάμεη θαη λα 
ζπζηεκαηνπνηήζεη όιεο απηέο ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη λα εκβαζύλεη ζηηο 
αξρέο ηεο κνξηαθήο αξρηηεθηνληθήο» 
 

C.A. COULSON 
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Υεκηθφο δεζκφο αλαπηχζζεηαη κε-
ηαμχ αηφκσλ, φηαλ ε ζχλδεζε ησλ 
αηφκσλ ζπλνδεχεηαη απφ έθιπζε 
ελέξγεηαο ή ηνπιάρηζηνλ δε ρξεηά-
δεηαη πνιιή  ελέξγεηα γηα λα γίλεη 
απηή. Ο ζρεκαηηζκφο κηαο ηνληηθήο 
έλσζεο, φπσο ην NaCl(s) απφ ζηε-

ξεφ Na(s) θαη αέξην Cl2(g) κπνξεί λα 

ππνδηαηξεζεί ζηα εμήο επί κέξνπο 
ζηάδηα. Πξψηα, πξέπεη λα ζρεκα-
ηηζηνχλ ηα άηνκα Na, δειαδή λα 
ζπάζεη ν κεηαιιηθφο δεζκφο (εδψ 
ρξεηάδεηαη ελέξγεηα). Μεηά, λα 
ζρεκαηηζηνχλ ηα άηνκα Cl, δειαδή 
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Απαηηείηαη 

ελέξγεηα 
Απαηηείηαη 

ελέξγεηα 

Διεπζεξψλεηαη 
ελέξγεηα 



λα ζπάζεη ν δεζκφο Cl-Cl (θη εδψ 
ρξεηάδεηαη ελέξγεηα). Καηφπηλ, λα 
θχγεη έλα ειεθηξφλην απφ ηα άηνκα 

Na θαη λα ζρεκαηηζηνχλ ηφληα Na
+
 

(ρξεηάδεηαη ελέξγεηα γη’ απηφ). Έπεη-
ηα, λα πξνζιεθζεί έλα ειεθηξφλην 
απφ ηα άηνκα Cl θαη λα ζρεκαηη-

ζηνχλ ηφληα Cl
-
 (ειεπζεξψλεηαη ιίγε 

ελέξγεηα). Σέινο, ηα ηφληα Na
+
  θαη 

Cl
-
 ζπλδένληαη ζηνλ θξχζηαιιν 

ηνπο. Ζ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξψλεηαη 
ζην ηειεπηαίν απηφ βήκα πξέπεη λα 
θηάζεη λα θαιχςεη φια ηα πξνεγνχ-
κελα ελεξγεηαθά «έμνδα». Γηαθνξε-
ηηθά, ν ηνληηθφο δεζκφο είλαη αδχλα-
ηνο. ηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ 
ηνπ NaCl(s) ζπλνιηθά ειεπζεξψλε-
ηαη ελέξγεηα, δειαδή ν ηνληηθφο δε-
ζκφο νδεγεί ην ζχζηεκα ζε ρακε-
ιφηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε ζπλε-
πψο, ζε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. 
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        ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ  
        ΓΔΜΟΗ 
 
 
 

Δηζαγσγή 
 

ην πξψην θεθάιαην γλσξίζακε 
ηελ χιε ζαλ «δάζνο», απφ καθξηά, 
καθξνζθνπηθά. Σψξα είλαη ψξα λα 
δηαθξίλνπκε ην «δέληξν», ηε βαζηθή 
δειαδή κνλάδα ηνπ «δάζνπο–
χιεο».  Καη απηφ δελ είλαη άιιν απφ 
ην άηνκν θαη ην ζηαζεξφ ζχκπιεγ-
κα ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ην κόξην. 
Θα  έιεγε θαλείο φηη ην πεξηερφκελν 
ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αθνινπζεί 
ζπλνςίδεηαη ζηηο ιέμεηο  ε δνκή ηεο 
ύιεο. 

Ξεθηλά ινηπφλ θαλείο απφ ηε δν-
κή ηνπ αηφκνπ δίλνληαο ηελ πξψηε 
θαηά Bohr - Rutherford πξνζέγγηζε 
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ηνπ πιαλεηηθνχ πξνηχπνπ κε ηηο 
ειεθηξνληαθέο ζηηβάδεο θαη ηηο 
θαηαλνκέο ειεθηξνλίσλ ζ’ απηέο. 
Μελ μερλάκε φηη πξηλ απφ ηελ αλά-
πηπμε ηεο θπκαηνκεραληθήο πνιιά 
θαηλφκελα κπφξεζαλ λα εξκε-
λεπζνχλ κε ηηο ειεθηξνληαθέο θαηα-
λνκέο θαηά Bohr θαη ηα ειεθηξφληα 
ηεο εμώηαηεο ζηηβάδαο.  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε 
ζπνπδαηφηεξε ίζσο έκκεζε απφδεη-
με ηεο ειεθηξνληαθήο δνκήο ησλ 

αηφκσλ  ζηνηρείσλ, πνπ είλαη ν 
πεξηνδηθόο πίλαθαο. Σν ηζηνξηθφ ηεο 
αλαθάιπςεο, ηεο ζπκπιήξσζεο 
(πνπ είλαη ίζσο αθφκε «αλνηθηή») 
θαη ηεο εξκελείαο ηνπ απνηεινχλ 
βαζηθέο γλψζεηο γηα ηε δηακφξθσ-
ζε ηεο ρεκηθήο ζθέςεο. 

Αθνινπζεί ην θεληξηθφηεξν ζέκα 
ζηε κειέηε ηεο ρεκείαο, πνπ είλαη ε 
απάληεζε ζην ζεκειηαθφ εξψηεκα: 
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γηαηί θαη πώο ελώλνληαη ηα ζηνηρεία; 
Ζ απάληεζε δίλεηαη ζηνπο ρεκηθνύο 
δεζκνύο. Ζ ζεσξία ησλ «νθηψ» 
δίλεη κία πξψηε πξνζέγγηζε ζην 
γηαηί, θαη νη ειεθηξηθήο θύζεο δπλά-
κεηο απαληά ζην πψο. Γπλάκεηο 
πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 
ζηαζεξνχ θαη κηθξήο ελέξγεηαο 
ζπγθξνηήκαηνο (π.ρ. κόξην). Σα είδε 
ησλ δεζκώλ  θαη νη ηδηόηεηεο πνπ ην 
είδνο ηνπ δεζκνχ επηβάιιεη ζηηο 
ελψζεηο, πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα 
θεληξηθά ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο. 
εκαληηθφ επίζεο είλαη λα κπνξεί 
θαλείο λα πξνβιέςεη ην είδνο ηνπ 
ρεκηθνχ δεζκνχ πνπ ζα πξνθχςεη 
κε βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ζπλδενκέλσλ αηφκσλ.  

Σν θεθάιαην θιείλεη κε κία εθαξ-
κνγή ζα έιεγε θαλείο ηεο ειεθηξν-
ληαθήο ζεσξίαο, πνπ είλαη ε γξαθή  
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ησλ ρεκηθώλ ηύπσλ. Ζ ειεθηξνληαθή 
ζεσξία πξνβιέπεη π.ρ. αλ έλα 
άηνκν λαηξίνπ ελψλεηαη κε έλα 
άηνκν ρισξίνπ. Πψο φκσο απηφ 
κεηαθξάδεηαη ζηε γξαθή ηνπ ηχπνπ 
ηνπ ρισξηνύρνπ λαηξίνπ (NaCl); 

Γηαηί γξάθνπκε Ζ2Ο θαη φρη ΖΟ2; 

Πψο απηή ε ελσηηθή ηθαλόηεηα ησλ 
ζηνηρείσλ – θαηά παιαηφηεξε 
έθθξαζε – εθθξάδεηαη θαη βνεζά 
ζηελ αλαγξαθή ησλ ρεκηθψλ 
ηχπσλ  ησλ ελψζεσλ, ρσξίο ηελ 
αλάγθε αλαθνξάο ειεθηξνληθψλ 
δνκψλ;  Έηζη, κε ηνπο αξηζκνύο 
νμείδσζεο ε γιψζζα ηεο ρεκείαο 
απνθηά ηελ «νξζνγξαθία» ηεο … 
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2.1 Ζιεθηξνληθή δνκή  
ησλ αηφκσλ 
 

 

Έλα απιφ κνληέιν γηα ην άηνκν 
 

Μελ μερλάκε φηη ηα πάληα απνηε-
ινχληαη απφ άηνκα. Έλα θνκκάηη 
κέηαιιν ή έλαο θφθθνο αιαηηνχ ή 
κία ζηαγφλα λεξνχ δελ είλαη παξά 
ζηνηβαγκέλα  άηνκα δηαηαγκέλα κε 
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνδηα-
γξάθνπλ κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ θάζε ζψκαηνο. Γη’ 
απηφ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηε-
ξεχλεζε ηνπ αηφκνπ έρεη κείλεη 
ακείσην εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, 
απφ ηελ επνρή ηνπ Γεκφθξηηνπ 
κέρξη ζήκεξα. Σα βξαβεία Νφκπει 
ρεκείαο 1998, αθνξνχζαλ γηα κία 
αθφκα θνξά ηε κειέηε ηεο αηνκηθήο 
δνκήο. Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο 

17 / 44 



γχξσ απφ ην άηνκν είλαη βαζηζκέ-
λεο ζηηο αξρέο ηεο θβαληνκεραλη-
θήο, κηαο κεραληθήο θηηαγκέλεο ζηα 
κέηξα ηνπ απεηξνειάρηζηνπ θφζκνπ 
ησλ αηφκσλ. Όκσο, νη αληηιήςεηο 
απηέο έρνπλ κία πνιππινθφηεηα 
πνπ δχζθνια θακηά θνξά κπνξεί 
λα παξαθνινπζήζεη αθφκα θαη  
ν εηδηθφο.  

Μία πνιχ απιή εηθφλα ζρεηηθά 
κε ην άηνκν, μεπεξαζκέλε βέβαηα 
ζήκεξα, καο έρεη δψζεη ν Bohr, 
εκπλεπζκέλνο απφ ηε βαξχηεηα θαη 
αμηνπνηψληαο ηα πεηξακαηηθά δεδν-
κέλα ηνπ Rutherford γηα ηελ αλαθά-
ιπςε ηνπ ππξήλα. Σν αηνκηθφ 
πξφηππν ηνπ Bohr απνηειεί κία 
κηληαηνχξα πιαλεηηθνχ ζπζηήκα-
ηνο. Σν άηνκν απνηειείηαη απφ ηνλ 
ππξήλα, πνπ πεξηέρεη ηα ζεηηθά 
θνξηηζκέλα πξσηφληα θαη ηα 
νπδέηεξα λεηξφληα. ηνλ ππξήλα 
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είλαη πξαθηηθά ζπγθεληξσκέλε ε 
κάδα ηνπ αηφκνπ. Γχξσ απφ ηνλ 
ππξήλα θαη ζε αξθεηά κεγάιεο 

απνζηάζεηο θηλνχληαη ζε θαζνξη-
ζκέλεο (επηηξεπηέο) ηξνρηέο ηα 
ειεθηξφληα. Σα ειεθηξφληα πνπ 
θηλνχληαη ζηελ ίδηα πεξίπνπ 
απφζηαζε απφ ηνλ ππξήλα ιέκε φηη 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηηβάδα ή 

θινηό ή ελεξγεηαθή ζηάζκε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 2.1 Τν πιαλεηηθό αηνκηθό 
κνληέιν 

e
-
 

e
-
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Ο Γεκφθξηηνο (460-370 π.Υ) δηεηχ-
πσζε ηελ άπνςε φηη ε χιε απνηε-
ιείηαη απφ πνιχ κηθξά ζσκαηίδηα 
πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε 
άιια απινχζηεξα. Σα ζσκαηίδηα 
απηά νλφκαζε αηφκνπο (άηνκα). 
 

 
Ν. Bohr (1885-1965).  
Γαλφο θπζηθφο  
δηεηέιεζε δηεπζπληήο 

ζην ηλζηηηνχην ζεσξεηηθήο θπζηθήο 
ζηελ Κνπεγράγε. Σηκήζεθε κε ην 
βξαβείν Νφκπει θπζηθήο ην 1922  
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γηα ηελ ζεσξία ηνπ πεξί θβαληηζκέ-
λσλ (θαζνξηζκέλσλ) ειεθηξνληθψλ 
ηξνρηψλ.  
Δίρε πεη γηα ηνλ 20ν αηψλα: 
«ε φιε ηελ ηζηνξία ησλ επηζηεκψλ 
δελ ππάξρεη άιιε πεξίνδνο 
αληίζηνηρε ηνπ αηψλα καο, φπνπ ε 
εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ ησλ 
αηφκσλ ήηαλ ε απαξρή ηεξάζηησλ 
εμειίμεσλ. Χζηφζν, θάζε αχμεζε 
ησλ γλψζεψλ καο θαη ηεο δχλακήο 
καο απμάλεη απηνκάησο ηελ επζχλε 
καο».  

 
Όηαλ ηα άηνκα δελ είλαη ζε δηέγεξ-
ζε, ηα ειεθηξφληά ηνπο θαηαλέκν-
ληαη ζε επηά ην πνιχ ζηηβάδεο, ηηο 
K, L, M, N, O, P, θαη Q. Κάζε ζηηβά-
δα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ 
πνπ ζπκβνιίδεηαη κε n θαη νλνκάδε-

ηαη θύξηνο θβαληηθόο αξηζκόο.  
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Γηα n = 1 έρνπκε ηελ πιεζηέζηεξε 
πξνο ηνλ ππξήλα ζηηβάδα, ηελ Κ, 
γηα n = 2 έρνπκε ηε ζηηβάδα L, θιπ. 
Όζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ 
ππξήλα, ηφζν απμάλεηαη ε 
ελεξγεηαθή ζηάζκε ηεο ζηηβάδαο. 
Γειαδή, 

 

EK < EL < EM<   … 
 

Σν εξψηεκα πνπ πνιιέο θνξέο 
ηίζεηαη είλαη πνηφ αηνκηθφ πξφηππν 
ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε; Ζ 
απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη 
φηη εμαξηάηαη… Δμαξηάηαη απφ ηε 
ρξήζε πνπ θάλνπκε. Γηα παξά-
δεηγκα, ζηα πιαίζηα ηεο  χιεο ηεο 
Α΄ Λπθείνπ ην κνληέιν ηνπ Bohr 
θηάλεη. Δμάιινπ ε αηνκηθή ζεσξία 
ηνπ Dalton, παξά ηελ απιφηεηά ηεο, 
θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε, θαζψο απν-
ηειεί ηε βάζε ησλ δηαθφξσλ ρεκη-
θψλ ππνινγηζκψλ (πξνζδηνξηζκνί 
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ζρεηηθψλ αηνκηθψλ, κνξηαθψλ 
καδψλ, ζηνηρεηνκεηξηθνί ππνινγη-
ζκνί, θιπ.) πνπ ζίγνληαη ζην θεθά-
ιαην 4. ηε ζεσξία απηή (αηνκηθή 
ζεσξία ηνπ Dalton) εζηηάζηεθαλ νη 

ρεκηθνί ηνπ 19
νπ

 αηψλα γηα λα 

νηθνδνκήζνπλ ηε ρεκηθή επηζηήκε. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο αηνκηθήο 
ζεσξίαο ηνπ Dalton είλαη:  

– Οη θαζαξέο νπζηέο (ζηνηρεία ή 
ρεκηθέο ελψζεηο) απνηεινχληαη απφ 
κηθξνζθνπηθά, αφξαηα θαη 
αδηαίξεηα ζσκαηίδηα, ηα άηνκα. 
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– Σα άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ είλαη 
φκνηα. Άηνκα δηαθνξεηηθψλ 
ζηνηρείσλ δηαθέξνπλ σο πξνο ην 
βάξνο ηνπο. 
– Σα άηνκα ησλ ζηνηρείσλ ζπλδπά-
δνληαη κεηαμχ ηνπο κε απιέο 
αλαινγίεο (π.ρ. 1:1, 1:2, 1:3), ψζηε 
λα ζρεκαηίζνπλ ρεκηθέο ελψζεηο 
(ζηνηρεηνκεηξία ρεκηθψλ ελψζεσλ). 

 

Kαηαλνκή ειεθηξνλίσλ  
ζε ζηηβάδεο 
 

Γηα ηε δηάηαμε ησλ ειεθηξνλίσλ ζε 
ζηηβάδεο (ειεθηξνληαθή δνκή) 
αθνινπζνχκε ηνπο εμήο θαλφλεο:  

1. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ειεθηξν-
λίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάζε κία 
απφ ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζηηβάδεο 

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 2n
2
, φπνπ n ν 

θχξηνο θβαληηθφο αξηζκφο, δειαδή 
ν αξηζκφο ηεο ζηηβάδαο. Έηζη ε Κ 
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κπνξεί λα πάξεη έσο 2 ειεθηξφληα, 
ε L έσο 8 ειεθηξφληα, ε Μ έσο 18 
ειεθηξφληα θαη ε Ν έσο 32 
ειεθηξφληα. 
2. Ζ ηειεπηαία ζηηβάδα νπνηνπδή-
πνηε αηφκνπ δελ κπνξεί λα έρεη 
πεξηζζφηεξα απφ 8 ειεθηξφληα. 
Δθηφο αλ είλαη ε Κ πνπ ζπκπιεξψ-
λεηαη κε 2 ειεθηξφληα. 
3. Ζ πξνηειεπηαία ζηηβάδα δελ 
κπνξεί λα πεξηέρεη πεξηζζφηεξα 
απφ 18 ειεθηξφληα, αιιά νχηε θαη 
ιηγφηεξα απφ 8. Δθηφο αλ είλαη ε Κ 
πνπ έρεη ην πνιχ 2. 
Με βάζε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο, 
κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ θαηαλνκή 
ησλ ειεθηξνλίσλ ζηα 20 πξψηα 
ζηνηρεία. (αηνκηθφο αξηζκφο 1-20), 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. 
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Παξάδεηγκα 2.1 
Να θαηαλεκεζνχλ ηα 19 ειεθηξφληα 
ηνπ αηφκνπ ηνπ θαιίνπ (Κ) ζε 
ζηηβάδεο. 
 

Λχζε 
Πξψηα ζπκπιεξψλεηαη ε ζηηβάδα Κ 
κε 2 ειεθηξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα ε 
ζηηβάδα L κε 8 ειεθηξφληα. Απνκέ-
λνπλ 9 ειεθηξφληα. Ζ θαηαλνκή 
φκσο 2,8,9  δελ ππαθνχεη ζηνλ 
θαλφλα «ε εμσηεξηθή ζηηβάδα δε 
κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ 8 
ειεθηξφληα». Έηζη, ε ειεθηξνληαθή 
δνκή ηνπ θαιίνπ γίλεηαη (2,8,8,1). 
 

Δθαξκνγή 
Να βξεζεί θαη λα εξκελεπζεί ε 

ειεθηξνληαθή  δνκή ηνπ 17Cl 
 

ΠΗΝΑΚΑ  2.1 Καηαλνκή ειεθηξνλί-
σλ ζε ζηηβάδεο, ζηα ζηνηρεία κε 
αηνκηθφ αξηζκφ Ε =1-20 
(ν πίλαθαο ζηελ επφκελε ζειίδα) 
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Z ζηνηρεία K L M N 
1 H πδξνγφλν 1    
2 He ήιην 2    

3 Li ιίζην 2 1   

4 Be βεξχιιην 2 2   
5 B βφξην 2 3   
6 C άλζξαθαο 2 4   

7 N άδσην 2 5   
8 O νμπγφλν 2 6   
9 F θζφξην 2 7   

10 Ne λέν 2 8   
11 Na λάηξην 2 8 1  
12 Mg καγλήζην 2 8 2  

13 Al αξγίιην 2 8 3  
14 Si ππξίηην 2 8 4  
15 P θψζθνξνο 2 8 5  

16 S ζείν 2 8 6  
17 Cl ριψξην 2 8 7  
18 Ar αξγφ 2 8 8  

19 K θάιην 2 8 8 1 
20 Ca αζβέζηην 2 8 8 2 
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ΣΧΗΜΑ 2.2  Δηαγξακκαηηθή απεηθό-
ληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ειεθηξν-
λίσλ ζε ζηηβάδεο (θινηνύο). Η ειε-
θηξνληαθή δνκή ησλ αηόκσλ, όπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα, εκθαλίδεη κηα 

πεξηνδηθόηεηα ε νπνία ηειηθά 
εθθξάδεηαη ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα. 

 

Τν αηνκηθό πξόηππν ηνπ  
Rutherford : ε κάδα ηνπ  
αηφκνπ είλαη ζπγθεληξσ- 
κέλε ζε έλα πνιχ κηθξφ 

ρψξν, ηνλ ππξήλα. Σα ειεθηξφληα 
δηεπζεηνχληαη γχξσ απφ ηνλ 
ππξήλα κε αθαζφξηζην ηξφπν.  

Li Be B C N O F Ne 

Al Mg Na S Cl Ar P Si 
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Τν αηνκηθό πξόηππν ηνπ  
Bohr: ’ αληίζεζε κε ην 

αζηαζέο πξφηππν ηνπ Rutherford,  
ηα ειεθηξφληα θηλνχληαη ζε 

θαζνξηζκέλεο (επηηξεπηέο) ηξνρηέο. 
Ζ ηδέα ηεο επηηξεπηήο ηξνρηάο θαη 
θαη΄ επέθηαζε ηεο ειεθηξνληαθήο 
ζηηβάδαο (ή θινηνχ) βαζίδεηαη ζηηο 
αληηιήςεηο ηνπ Bohr. 

 
Δηθνληθή παξνπζίαζε  
ησλ ειεθηξνληαθψλ  
ζηηβάδσλ ή θινηψλ. 

 

 
 
 
 
 

1 
2 

3 
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2.2 Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ 
(Πεξηνδηθφο Πίλαθαο)  
Υξεζηκφηεηα ηνπ Πεξηνδηθνχ 
Πίλαθα 

 

Πεξηνδηθφο Πίλαθαο ησλ ζηνηρείσλ 
 

Ο πεξηνδηθφο πίλαθαο είλαη αλακθη-
ζβήηεηα κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 
έλλνηεο ηεο ρεκείαο. Απνηειεί απφ-
δεημε φηη ηα ρεκηθά ζηνηρεία δελ 
είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα νπζηψλ, 
αιιά αληίζεηα ηα ζηνηρεία εθδειψ-
λνπλ γεληθέο ηάζεηο θαη ζπγθξνηνχλ 
νηθνγέλεηεο κε παξαπιήζηεο ηδηφηε-
ηεο. Ζ γλψζε ηνπ πεξηνδηθνχ πίλα-
θα είλαη απαξαίηεηε ζ’ εθείλνλ πνπ 
ζέιεη λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν, λα 
δεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη 
θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο ζεκειηψ-
δεηο δνκηθνχο ιίζνπο ηεο ρεκείαο, 
ηα ρεκηθά ζηνηρεία.  
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Ο Newlands αληηκεηψπηζε 
 πνιιέο θνξέο ην ριεπα- 
ζκφ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ  
«Πψο κπνξνχλ ηα ζεκέιηα  
ηεο θχζεο λα ζπζρεηίδν-

ληαη κε ηελ αξκνλία ηεο θχζεο; 
Γηέθξηλε ν Μφηζαξη ρεκηθνχο ζπλ-
δπαζκνχο φηαλ ζπλέζεηε; ή ν Υάπλη 
παξαζθεχαδε ειημίξηα γηα λα γαιε-
λεχεη ηα απηηά; Γηαηί δελ πξνζπαζεί 
ν θχξηνο Newlands λα ηαμηλνκήζεη 
ηα ζηνηρεία, αο πνχκε, κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά;» 
 

Ο ζεκεξηλφο πεξηνδηθφο πίλαθαο 
είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ πξνζπα-
ζεηψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ Άγγινπ ρεκηθνχ 
Newlands, ν νπνίνο ην1864 πξφ-
ηεηλε λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ζηνηρεία 
θαηά νθηάβεο.  Ζ βάζε γηα ηελ 
ηαμηλφκεζή ηνπ ήηαλ ε παξαηήξε-
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ζε φηη, αλ ηα ζηνηρεία θαηαηαρζνχλ 
θαηά απμαλφκελε ζρεηηθή αηνκηθή 
κάδα (αηνκηθφ βάξνο), θάζε φγδνν 
ζηνηρείν παξνπζηάδεη αλάινγεο 
ηδηφηεηεο κε ην πξψην. Κάζε φγδνν 
ζηνηρείν δειαδή παξνπζηάδεη κίαλ 
αξκνλία, θάλνληαο έηζη έλαλ αηπρή 
παξαιιειηζκφ κε ηε κνπζηθή 
θιίκαθα (αξκνληθέο ζρέζεηο παξνπ-
ζηάδνληαη θάζε νθηψ βήκαηα). Σνλ 
ίδην ρξφλν, ην 1864, ν Γεξκαλφο 
Meyer έδεημε φηη ππάξρεη κία 
πεξηνδηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηδηνηή-
ησλ ησλ ζηνηρείσλ π.ρ. ηνπ αηνκη-
θνχ φγθνπ θαη ηεο ζρεηηθήο 
αηνκηθήο κάδαο.   

Πνιχ πην καθξηά, ζηελ Αγία 
Πεηξνχπνιε, ηελ ίδηα επνρή ν Ρψ-
ζνο ρεκηθφο Mendeleev επηθέληξσ-
ζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζην ζέκα ηεο 
ζπγθξφηεζεο ηνπ πεξηνδηθνχ πίλα-
θα, αγλνψληαο φζα είρε επηηχρεη  
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ν Meyer. Ο Mendeleev θαηαηάζζν-
ληαο ηα ζηνηρεία θαη’ απμαλφκελε 
ζρεηηθή αηνκηθή κάδα θαη έρνληαο 

ηε δηνξαηηθφηεηα λα αθήλεη θελέο 
ζέζεηο (γηα ηα ζηνηρεία πνπ δελ 
είραλ αθφκα αλαθαιπθζεί), θαη 
θάλνληαο θάπνηεο δηνξζψζεηο φζνλ 
αθνξά ζηε ζεηξά ηαμηλφκεζεο 

(γλσζηφ σο κεηνλέθηεκα ησλ 
αλαζηξνθώλ ή πξσζύζηεξσλ), 
έθηαζε ην1869 ζε κηα νξζνγψληα 
δηάηαμε, πνπ κνηάδεη κε ην 
ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πίλαθα. Έηζη 
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Mendeleev 
ν πξψηνο πίλαθαο ηαμηλφκεζεο 
ησλ 63 γλσζηψλ γηα ηελ επνρή 
εθείλε ζηνηρείσλ.  
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Ο Γεξκαλφο ρεκηθφο  

Lothar Meyer (1830-1895)  
αλαθάιπςε φηη, αλ παξα- 
ζηήζεη θαλείο γξαθηθά ηνλ  
αηνκηθφ φγθν ζε ζρέζε κε 

ηε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, αλαδχεηαη 
έλαο ξπζκφο. Έηζη, απνθάιπςε κία 
πεξηνδηθφηεηα ζηηο ηδηφηεηεο ησλ 
ζηνηρείσλ. ηελ έλλνηα ηνπ ζρεηηθή 
αηνκηθή κάδα ζα αλαθεξζνχκε ζην 
4o θεθάιαην.  
 

Ο ζχγρξνλνο πεξηνδηθφο πίλα-
θαο έρεη απαιιαγεί απφ ηελ «ηπξαλ-
λία» ηνπ αηνκηθνχ βάξνπο. Σα ζηνη-
ρεία δελ θαηαηάζζνληαη πηα ζε ζρέ-
ζε κε ηε κάδα αιιά κε βάζε ηνλ 
αηνκηθφ αξηζκφ (Ζ). Ο αηνκηθφο 
αξηζκφο εθθξάδεη θαη ηνλ αξηζκφ 
ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αηφκνπ θαη 
ζπλεπψο θαζνξίδεη ηελ ειεθηξν-
ληαθή δνκή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 
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δηακνξθψλεη (φπσο ζα δνχκε ζηελ 
ελφηεηα ησλ «ρεκηθψλ δεζκψλ») ηε 
ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηνηρείνπ. 
Έηζη, ε πεξηνδηθφηεηα ζηελ ειε-
θηξνληαθή δνκή (βιέπε ζρήκα 2.2) 
αληαλαθιάηαη ζηελ πεξηνδηθφηεηα 
ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ. 
Όκσο δελ πξέπεη λα καο μεθεχγεη 
φηη ν ζεκεξηλφο πεξηνδηθφο πίλα-
θαο είλαη πξντφλ ησλ «κνπζηθψλ» 
νθηάβσλ ηνπ Newlands, ησλ ξπζ-
κψλ ηνπ Meyer θαη ηεο δηνξαηηθφ-
ηεηαο ηνπ Mendeleev.  

Σν 1913  ν Moseley έδσζε ην 
ζεκεξηλφ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ 
ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα 
θαηά ζεηξά απμαλφκελνπ αηνκηθνχ 
αξηζκνχ (Ζ). Ο Moseley έγξαςε: 
«Τπάξρεη ζην άηνκν κία ζεκειηψ-
δεο πνζφηεηα πνπ απμάλεηαη 
θαλνληθά απφ ζηνηρείν ζε ζηνηρείν. 
Ζ πνζφηεηα απηή είλαη ην ζεηηθφ 
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ειεθηξηθφ θνξηίν. Ο αξηζκφο ησλ 
ζεηηθψλ θνξηίσλ ηνπ ππξήλα είλαη 
ίδηνο κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ 
έρεη ην ζηνηρείν ζηνλ πεξηνδηθφ 
πίλαθα.» Έηζη δηακνξθψζεθε ν 
ζχγρξνλνο πεξηνδηθφο λφκνο: 
 

 Οη ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη 
πεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ 
αηνκηθνύ αξηζκνύ. 
 

 
 
 
 
 

Ο Mendeleev (1834-1907) έκνηαδε 
ιίγν κε ηνλ παξάθξνλα κνλαρφ 
Ραζπνχηηλ (ζπλήζηδε, ιέλε, λα πε-
γαίλεη κηα νξηζκέλε κφλν κέξα ηνπ 
ρξφλνπ γηα θνχξεκα).  
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[ 

Λέγεηαη φηη ζρεδηάδνληαο ηνλ πεξην-
δηθφ πίλαθα ηνλ πήξε ν χπλνο. Σν 
φλεηξν πνπ είδε εθείλε ηε λχθηα ηνλ 
νδήγεζε ζηε κεγαινθπή ηνπ ζθέςε 
λα αθήζεη ηηο θελέο ζέζεηο θαη λα 
δεκηνπξγήζεη ηνλ παζίγλσζην 
πεξηνδηθφ πίλαθα.  
Ο Mendeleev δελ επαλαπαχζεθε 
ζηε δφμα πνπ ηνπ πξνζπφξηζε ν 
πεξηνδηθφο πίλαθαο, ζπλέρηζε λα 
κειεηά κε ην ίδην πείζκα, θπξίσο 
ηερλνινγηθά ζέκαηα γηα ηελ αλάπηπ-
με ηεο ξσζηθήο βηνκεραλίαο. Γε 
δίζηαζε φκσο λα παξαηηεζεί απφ 
ην παλεπηζηήκην ηεο Πεηξνχπνιεο, 
φπνπ επί πνιιά ρξφληα ήηαλ 
θαζεγεηήο, φηαλ ν ππνπξγφο 
παηδείαο αξλήζεθε λα δερηεί ηα 
δίθαηα αηηήκαηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ. 
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Οη νκάδεο, νη πεξίνδνη θαη  
ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
 

Μία ζχγρξνλε κνξθή πεξηνδηθνχ 
πίλαθα (βιέπε ζειίδα 60/53) 
δνκείηαη απφ νξηδφληηεο ζεηξέο 
(πεξίνδνη) θαη θαηαθφξπθεο ζηήιεο 
(νκάδεο). 
 

 Κάζε νξηδόληηα ζεηξά θαηαιακ-
βάλεηαη από ζηνηρεία πνπ ηα άηνκά 
ηνπο έρνπλ «ρξεζηκνπνηήζεη» ηνλ 
ίδην αξηζκό ζηηβάδσλ γηα ηελ θαηα-
λνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπο. Οη νξη-
δόληηεο απηέο ζεηξέο ηνπ πίλαθα 
νλνκάδνληαη πεξίνδνη. Ο αξηζκόο 
κάιηζηα ηεο πεξηόδνπ ζηελ νπνία 
αλήθεη ην ζηνηρείν, δείρλεη ηνλ αξηζ-
κό ησλ ζηηβάδσλ ζηηο νπνίεο έρνπλ 
θαηαλεκεζεί ηα ειεθηξόληά ηνπ.  

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πεξηνδηθφ 
πίλαθα (ζειίδα 60/53), ζπλνιηθά 
ππάξρνπλ επηά πεξίνδνη. Ζ πξψηε 
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πεξίνδνο πεξηιακβάλεη δχν κφλν 
ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ηα άηνκα 
έρνπλ ειεθηξφληα κφλν ζηε ζηηβάδα 
Κ. Ζ δεχηεξε θαη ηξίηε πεξίνδνο 
πεξηιακβάλνπλ νθηψ ζηνηρεία ε 
θαζεκηά, ηα άηνκα ησλ νπνίσλ 
έρνπλ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ L θαη 
Μ, αληίζηνηρα. Ζ ηέηαξηε θαη 
πέκπηε πεξίνδνο έρνπλ απφ δεθα-
νθηψ ζηνηρεία θαη ηα άηνκά ηνπο 
έρνπλ εμσηεξηθή ζηηβάδα ηελ Ν θαη 
Ο, αληίζηνηρα. Ζ έθηε πεξηιακβάλεη 
ηξηαληαδχν ζηνηρεία κε ειεθηξφληα 
ζζέλνπο (ειεθηξφληα εμσηεξηθήο 
ζηηβάδαο) ζηελ P ζηηβάδα. Ζ έβδν-
κε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη πξνο ην 
παξφλ  εηθνζηέμη ζηνηρεία, (κε ηελ 
αλαθάιπςε λέσλ ηερλεηψλ ζηνηρεί-
σλ ν αξηζκφο απηφο ζπλερψο 
απμάλεηαη) κε ειεθηξφληα ζζέλνπο 
ζηελ Q ζηηβάδα.  

Καηά κήθνο κηαο πεξηόδνπ  
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ππάξρεη ζπλήζσο βαζκηαία κεηα-
βνιή ηδηνηήησλ π.ρ. θάζε πεξίνδνο 
(εμαηξείηαη ε πξψηε) αξρίδεη κε έλα 
δξαζηηθφ κέηαιιν (αιθάιην) θαη ηε-
ιεηψλεη κε έλα αδξαλέο αέξην (επγε-
λέο αέξην), έρνληαο ζηελ πξνηειεπ-
ηαία ζέζε έλα πνιχ δξαζηηθφ ακέ-
ηαιιν (αινγφλν). Γειαδή, κε αιιά 

ιφγηα θαηά κήθνο κηαο πεξηόδνπ 

έρνπκε ειάηησζε ηνπ κεηαιιηθνύ 
ραξαθηήξα θαη αύμεζε ηνπ ραξα-
θηήξα ακεηάιινπ. Γη’ απηφ ηα ακέ-
ηαιια βξίζθνληαη ζην δεμηφ άθξν 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα θαη δηαρσ-
ξίδνληαη απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, 
πνπ είλαη ηα  κέηαιια, κε ηεζιαζκέ-
λε γξακκή. Σα ζηνηρεία πνπ βξί-
ζθνληαη θνληά ζηε δηαρσξηζηηθή 

απηή γξακκή ραξαθηεξίδνληαη κε-
ηαιινεηδή, θαζ’ φζνλ εκθαλίδνπλ 
 ηδηφηεηεο ηφζν κεηάιισλ φζν θαη  
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ακεηάιισλ (βιέπε πεξηνδηθφ 
πίλαθα).  
 

 Οη ιαλζαλίδεο νλνκάδνληαη θαη 
ζπάληεο γαίεο επεηδή απαληνχλ ζηε 
θχζε ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο. 
 Οη αθηηλίδεο είλαη ξαδηελεξγά 
ζηνηρεία.  
 

Οη ιαλζαλίδεο θαη αθηηλίδεο, 
πνπ αλήθνπλ ζηελ έθηε θαη έβδνκε 
πεξίνδν αληίζηνηρα, ζα έπξεπε 
θαλνληθά λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ 
ίδηα ζέζε ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 
(εθεί πνπ είλαη ην ιαλζάλην (La) θαη 
αθηίλην (Ac) αληίζηνηρα). Όκσο, γηα 
λα απνθχγνπκε ην «ζπλσζηηζκφ» 
ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ην θπξίσο 
«ζψκα» ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα, ζε 
δχν ζεηξέο ζην θάησ κέξνο ηνπ 
πίλαθα. 

 

  Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο ηνπ 
πεξηνδηθνύ πίλαθα απνηεινύλ ηηο 
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νκάδεο θαη θαηαιακβάλνληαη από 
ζηνηρεία κε αλάινγεο ηδηόηεηεο.  

 

Οη νκάδεο ραξαθηεξίδνληαη κε ηνπο 
ιαηηληθνχο αξηζκνχο Η έσο VIII. 
Γηαθξίλνληαη ζηηο θχξηεο κε ην 
ραξαθηεξηζκφ Α θαη ζηηο δεπηεξεχ-
νπζεο κε ην ραξαθηεξηζκφ Β.  

 

 Σηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 
θύξηα νκάδα  έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκό 
ειεθηξνλίσλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο 
ζηηβάδα, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε 
ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο νκάδαο.  

 

Γη’ απηφ ην ιφγν εκθαλίδνπλ έλην-
λεο νκνηφηεηεο. Έηζη αλ γλσξί-
δνπκε ηηο ηδηφηεηεο ελφο κέινπο ηεο 
νκάδαο, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπ-
κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ 
κειψλ ηεο νκάδαο.  

χκθσλα κε πξφηαζε ηεο IUPAC 
(1985) ε αξίζκεζε ησλ νκάδσλ 
γίλεηαη κε ξσκατθνχο αξηζκνχο απφ 
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1 έσο 18 (βιέπε πεξηνδηθφ πίλαθα). 
Σα  κέηαιια ηεο IA νκάδαο νλνκά-

δνληαη αιθάιηα, ηεο IIA  νκάδαο 

αιθαιηθέο γαίεο θαη ηεο IIIA  γαίεο. 
Σα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε δεπηε-
ξεχνπζεο νκάδεο νλνκάδνληαη 

κεηαβαηηθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία 
κεηάπησζεο. Σα ζηνηρεία ηεο VIIA 

νκάδαο νλνκάδνληαη αινγόλα θαη 

ηεο VIIIA επγελή αέξηα.  
 

 IUPAC: 
(International Union Pure and 
Applied Chemistry) Γηεζλήο Έλσζε 
Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο 
Υεκείαο. 
 
 
 
 
 Li Na K 
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ηελ νκάδα ησλ αιθαιίσλ (IA) 
πεξηιακβάλνληαη απφ αξηζηεξά  
πξνο ηα δεμηά ηα δξαζηηθά κέηαιια: 
Li, Na, K. Ζ δξαζηηθφηεηα ησλ 
κεηάιισλ απμάλεη κε ηελ ίδηα ζεηξά.  
Γη΄ απηφ ην K  θπιάζζεηαη ζε 
πεηξέιαην,  ψζηε λα απνθχγνπκε 
ηελ απηναλάθιεμή ηνπ θαηά ηελ  
αληίδξαζή ηνπ κε ηελ πγξαζία ηνπ 
αέξα. Δπίζεο είλαη καιαθά κέηαιια, 
φπσο βιέπεηε ην Na θφβεηαη κε ην 
καραίξη.  
Χο κέηαιια πνπ είλαη, ραξαθηεξί-
δνληαη (κεηαιιηθφο ραξαθηήξαο) : 
–    κε κεηαιιηθή ιάκςε 
–    είλαη θαινί αγσγνί ηεο ζεξκφηε-
ηαο θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ 
–    είλαη ειαηά θαη φιθηκα 
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Παξαθάησ βιέπνπκε ηα είθνζη πξψηα ζηνηρεία ηνπ 
πεξηνδηθνχ πίλαθα, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ζηελ 
επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ: 
 

IA       VIIIA 

1H IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 2He 

3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 

11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 

19K 20Ca       
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Παξάδεηγκα 2.2 
ε πνηα πεξίνδν θαη πνηα νκάδα 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα αλήθεη ζηνη-
ρείν Υ κε αηνκηθφ αξηζκφ Ζ = 9; Να 
κε γίλεη ρξήζε ηνπ πεξηνδηθνχ 
πίλαθα. 
 
Απάληεζε 
Κάλνπκε πξψηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο γηα ην 9Υ. 

Υ(2,7) Σν άηνκν ηνπ Υ έρεη ειεθηξφ-
ληα ζηηο δχν πξψηεο ζηηβάδεο. Σν Υ 
αλήθεη ινηπφλ ζηε δεχηεξε πεξίνδν 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. Δπίζεο ην 
άηνκν ηνπ Υ έρεη ζηελ εμσηεξηθή 
ηνπ ζηηβάδα επηά ειεθηξφληα. Άξα 
ην Υ βξίζθεηαη ζηελ έβδνκε νκά-
δα(VIIA), δειαδή ηελ νκάδα ησλ 
αινγφλσλ. 
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Δθαξκνγή  
Να βξεζεί ρσξίο λα γίλεη ρξήζε ηνπ 
πεξηνδηθνχ πίλαθα, ζε πνηα πεξίν-
δν θαη ζε πνηα νκάδα αλήθεη ην 
ζηνηρείν Φ κε αηνκηθφ αξηζκφ Ζ =18. 
 

Παξάδεηγκα 2.3 
Πνηνο είλαη ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 3
ε
 

πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα θαη 
ζηελ VA νκάδα; Να κε γίλεη ρξήζε 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. 
 

Απάληεζε 
Δθφζνλ βξίζθεηαη ζηελ 3ε πεξίνδν 
ηνπ πίλαθα, έρεη ειεθηξφληα κφλν 
ζηηο ηξεηο πξψηεο ζηηβάδεο. Δθφ-
ζνλ βξίζθεηαη ζηελ VA νκάδα, έρεη 
πέληε ειεθηξφληα ζηελ εμσηεξηθή 
ζηηβάδα, πνπ είλαη ε ηξίηε. Δίλαη 
θαλεξφ φηη ην ζηνηρείν απηφ έρεη 
δχν ειεθηξφληα ζηε ζηηβάδα Κ,  
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νθηψ ειεθηξφληα ζηε ζηηβάδα L, θαη 
πέληε ειεθηξφληα ζηε ζηηβάδα Μ. 
Έρεη δειαδή ειεθηξνληαθή δνκή 
(2,8,5). Δπνκέλσο ν αηνκηθφο 
αξηζκφο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ είλαη  
Ζ =15. 
 

Δθαξκνγή 
Υσξίο λα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, 
λα βξεζεί ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 3
ε
 

πεξίνδν θαη ηελ VIIA νκάδα ηνπ 
πεξηνδηθνχ πίλαθα. 
 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ 
πίλαθα 
 

Ζ αλαθάιπςε ηνπ πεξηνδηθνχ 
λφκνπ, δειαδή φηη νη ηδηφηεηεο ησλ 
ζηνηρείσλ είλαη πεξηνδηθή ζπλάξ-
ηεζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο αξηζκνχ, 
θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 
ζχγρξνλνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα, 
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απνηέιεζαλ ζηαζκφ ζηελ εμέιημε 
ηεο ρεκηθήο επηζηήκεο. Ζ ρξεζηκφ-
ηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα είλαη 
αλακθηζβήηεηε, γηα ηνπο εμήο 
ιφγνπο: 

1. Γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ 
ζηνηρείσλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ν 
πεξηνδηθφο πίλαθαο Mendeleev 
απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλαθά-
ιπςε πνιιψλ λέσλ ζηνηρείσλ. Ζ 
αλαδήηεζε απηψλ ππαγνξεχηεθε 
απφ ηηο θελέο ζέζεηο. Να ζεκεηψ-
ζνπκε φηη ν Mendeleev πξνζδηφξη-
ζε ηηο αθξηβείο ηδηφηεηεο πνιιψλ 
ζηνηρείσλ πνπ δελ είραλ αλαθαιπθ-
ζεί ζηελ επνρή ηνπ. Γλσξίδνληαο 
απιά θαη κφλν ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 
πεξηνδηθφ πίλαθα πξνέβιεςε ηελ 
χπαξμή ηνπο. Αθφκα θαη ζήκεξα ν 
πεξηνδηθφ πίλαθαο απνηειεί ρξήζη-
κν βνήζεκα γηα ηελ αλαθάιπςε 
λέσλ ηερλεηψλ ζηνηρείσλ.   

I2 
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2. Γηαηί δηεπθνιύλεη ηε κειέηε ησλ 
ηδηνηήησλ (θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ) 
θαη  ησλ κεζόδσλ παξαζθεπήο 
ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο απηά εμεηά-
δνληαη θαηά νκάδεο αληί ην θαζέλα 
ρσξηζηά. Έηζη, κπνξνχκε λα κηιάκε 
γηα ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο αινγφλσλ 
θαη φρη κφλν γηα ην Cl, πνπ είλαη έλα 
αινγφλν. Αθφκα, κπνξνχκε λα αλα-
θεξφκαζηε ζηηο γεληθέο κεζφδνπο 
παξαζθεπήο ησλ αιθαιίσλ θαη φρη 
εηδηθά ζηηο παξαζθεπέο ηνπ Na. 

3. Γηαηί δίλεη ηε δπλαηόηεηα πξό-
βιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο 
ζηνηρείνπ, γηα ην είδνο ηνπ δεζκνχ 
πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, 
θαζψο θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ελψζεψλ ηνπ, κε βάζε ηε ζπκπε-
ξηθνξά ησλ γεηηνληθψλ ηνπ ζηνη-
ρείσλ.  Π.ρ. ηα αιθάιηα θαη νη αιθα-
ιηθέο γαίεο έρνπλ πνιιά θνηλά ραξα-
θηεξηζηηθά.  
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ηελ νκάδα ησλ αινγφλσλ (VIIA) ην 

Cl2 είλαη αέξην θηηξηλνπξάζηλν, ην 

Br2 πγξφ θαζηαλνθφθθηλν θαη ην I2 

ζηεξεφ θαζηαλφκαπξν. Υαξαθηεξί-
δνληαη απφ ηελ έληνλή δηαβξσηηθή 
ηνπο δξάζε. 
 

Χο ακέηαιια πνπ είλαη: 
– δελ έρνπλ κεηαιιηθή ιάκςε 
– δελ  είλαη θαινί αγσγνί ηεο 
ζεξκφηεηαο θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ 
– δελ είλαη ειαηά ή φιθηκα. 

Cl2 Br2 l2 
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 Σα κεηαιινεηδή έρνπλ ελδηάκεζεο 
ηδηφηεηεο κεηαμχ κεηάιισλ θαη ακε-
ηάιισλ, (π.ρ. ην Si  έρεη εμσηεξηθή 
εκθάληζε κεηάιινπ θαη ζπκπεξηθν-
ξά ακεηάιινπ). Απηφ ηα θαζηζηά 
πιηθά κνληέξλαο ηερλνινγίαο π.ρ. 
γηα ηελ θαηαζθεπή transistors,  
chips θιπ. 

 
 
 

* Γηα Πεξηνδηθφ Πίλαθα  βιέπε 

αξρείν periodikos_ pinakas_A3.
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2.3 Γεληθά γηα ην ρεκηθφ δεζκφ 
- Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 
ηε ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
αηφκνπ. Δίδε ρεκηθψλ δεζκψλ 
(ηνληηθφο - νκνηνπνιηθφο) 
 

Ση είλαη ν ρεκηθφο δεζκφο; Πφηε 
θαη γηαηί δεκηνπξγείηαη; 
 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο, αλ φρη νιφ-
θιεξν, ηνπ πινχηνπ ηνπ θφζκνπ 
πνπ καο πεξηβάιιεη πεγάδεη απφ 
ηηο ελψζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε 
ηε ζπλέλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πεξηνδηθνχ πίλαθα. Απφ ηα εθαηφ 
πεξίπνπ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ 
εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθνί ζπλδπα-
ζκνί (ρεκηθέο ελψζεηο), φπσο απφ 
ηνπο ιίγνπο θζφγγνπο κηαο γιψζ-
ζαο παξάγνληαη άπεηξεο ιέμεηο. Οη 
δηαζπλδέζεηο απηέο ησλ αηφκσλ 
πξνο ζρεκαηηζκφ ελψζεσλ 

53 / 52 



γίλνληαη κέζσ ησλ ρεκηθψλ δε-

ζκψλ. Ο ρεκηθόο δεζκόο δειαδή, 
κε απιά ιφγηα, είλαη ε «θφιια» πνπ 

δέλεη ηα άηνκα (ή άιιεο δνκηθέο 

κνλάδεο ηεο χιεο, π.ρ. ηφληα) πξνο 
ζρεκαηηζκό ελώζεσλ ή αθφκα 
άιισλ νκάδσλ αηφκσλ, φπσο είλαη 

ηα πνιπαηνκηθά ζηνηρεία π.ρ. S8. 
 

 Πεξίπνπ 600 000 ρηιηάδεο ελψζεηο 
παξαζθεπάδνληαη θάζε ρξφλν.  

 

 Υεκηθφο δεζκφο είλαη ε δχλακε 
πνπ ζπγθξαηεί ηα άηνκα (ή άιιεο 
δνκηθέο κνλάδεο ηεο χιεο, π.ρ. 
ηφληα) ελσκέλα κεηαμχ ηνπο.  
 

 Υεκηθφο δεζκφο δεκηνπξγείηαη, 
φηαλ νη δνκηθέο κνλάδεο ηεο χιεο 
(άηνκα, κφξηα ή ηφληα) πιεζηά-

ζνπλ αξθεηά, ψζηε νη ειθηηθέο 
δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 
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κεηαμχ ηνπο (π.ρ. κεηαμχ ηνπ ππ-
ξήλα ηνπ ελφο  αηφκνπ θαη ησλ 

ειεθηξνλίσλ ηνπ άιινπ) λα ππεξ-
βνύλ ηηο απσζηηθέο δπλάκεηο πνπ 
αλαπηχζζνληαη (π.ρ. κεηαμχ ησλ 
ππξήλσλ ή κεηαμχ ησλ ειεθηξν-

λίσλ ηνπο). Οη δηαζπλδέζεηο απηέο 
ησλ αηόκσλ γίλνληαη κέζσ ησλ 
ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο, δειαδή 
ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο 
ζηηβάδαο. Μελ μερλάηε φηη ε 
ειεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ 
εκθαλίδεη κία πεξηνδηθφηεηα, ε 
νπνία εθθξάδεηαη ζηε δηάηαμε ησλ 
ζηνηρείσλ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα. 
Ζ δνκή απηή αληαλαθιάηαη ζην 
είδνο θαη ηελ ηζρχ ησλ δεζκψλ 
πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ 
ζηνηρείσλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ρεκηθνύ δεζκνύ νδεγεί  
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ην ζύζηεκα ζε ρακειόηεξε 
ελέξγεηα, ην θάλεη δειαδή 

ζηαζεξόηεξν.  
 

 Ζιεθηξφληα ζζέλνπο, ηα «δπλαηά»  
ειεθηξφληα. 
Απηά πνπ έρνπλ ην ζζέλνο λα 
θάλνπλ ρεκηθνχο δεζκνχο. 

 

 

Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
αηφκσλ 
 

Ζ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνη-
ρείσλ θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν 
απφ δχν παξακέηξνπο. Απηέο είλαη:  
 

1. ηα ειεθηξόληα ζζέλνπο  
 

2. ην κέγεζνο ηνπ αηόκνπ (αηνκηθή 
αθηίλα)  
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Σα ζεκειηψδε απηά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ αηφκνπ ζα εμεηαζηνχλ ρσξηζηά 
θαη ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε ρεκηθή 
ζπκπεξηθνξά θαη θαη’ επέθηαζε κε 
ην είδνο ηνπ ρεκηθνχ δεζκνχ πνπ 
πξνθαινχλ.   

 

Ζιεθηξφληα ζζέλνπο 
 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ειεθηξνληαθή 
δνκή θαη θπξίσο ηα εμσηεξηθά 
ειεθηξφληα (ειεθηξφληα ζζέλνπο) 
επζχλνληαη γηα ηε ρεκηθή ζπκπε-
ξηθνξά ηνπ αηφκνπ. ηνηρεία πνπ 
έρνπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ εμσ-
ηεξηθή ζηηβάδα ηνπ αηφκνπ ηνπο κε 
νθηψ ειεθηξφληα (εθηφο απφ ηε 
ζηηβάδα Κ πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε 
δχν), δελ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζρεκα-
ηίδνπλ ρεκηθέο ελψζεηο. ηελ θαηε-
γνξία απηή αλήθνπλ ηα επγελή 
αέξηα. Σα άηνκα απηψλ ησλ ζηνη-
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ρείσλ βξίζθνληαη ζε κία πνιχ ζηα-
ζεξή ελεξγεηαθή θαηάζηαζε θαη ε 
ζηαζεξφηεηα απηή απνδίδεηαη ζηελ 
πιεξφηεηα ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 
ζηηβάδαο.  
 

 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 
παξαζθεπάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην, 
θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο, 
νξηζκέλεο ελψζεηο επγελψλ αεξίσλ, 

φπσο π.ρ. XeF2, XeO4.  
 

 Άηνκα άιισλ ζηνηρείσλ πνπ δε 
βξίζθνληαη ζηελ ίδηα κνίξα, πνπ 
δελ έρνπλ δειαδή ζηελ εμσηεξηθή 
ηνπο ζηηβάδα νθηάδα ειεθηξνλίσλ 
(ή δπάδα αλ πξφθεηηαη γηα ηε ζηηβά-
δα Κ), ηείλνπλ λα απνθηήζνπλ  απηή 
ηε δνκή, δειαδή λα «κνηάζνπλ» κε 
ηα επγελή αέξηα. Έηζη ζπλδένληαη 
ρεκηθά κεηαμχ ηνπο, απνβάιινληαο 
ή πξνζιακβάλνληαο ή ζπλεηζθέ-
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ξνληαο ειεθηξφληα, ψζηε λα απν-
θηήζνπλ ηε ζηαζεξή ειεθηξνληθή 
δνκή ησλ επγελψλ αεξίσλ 

(θαλόλαο ησλ νθηώ).  
 

 Καλόλαο ησλ νθηώ : ηα άηνκα 
έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκπιεξψζνπλ 
ηε ζηηβάδα ζζέλνπο ηνπο κε νθηψ 
ειεθηξφληα (εθηφο αλ είλαη ε 
ζηηβάδα Κ πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε  
δχν), ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δνκή 
επγελνχο αεξίνπ. 

 
Παξαθάησ δίλεηαη πίλαθαο κε ηα 

ειεθηξφληα ζζέλνπο ραξαθηεξηζηη-
θψλ ζηνηρείσλ. Να ζεκεησζεί φηη ηα 
ειεθηξφληα κέρξη 4 είλαη κνλήξε 
(κνλαρηθά), ελψ απφ 5 θαη πάλσ 
αξρίδνπλ ηα δεπγάξηα. Με βάζε 
απηφ ηνλ πίλαθα κπνξνχκε λα 
πξνζδηνξίδνπκε ηνπο ειεθηξνληα-
θνχο ηχπνπο ησλ ελψζεσλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ  2.2  Ζιεθηξφληα ζζέλνπο ζηνηρείσλ πνπ 
αλήθνπλ ζε θχξηεο νκάδεο ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 

  

IA IIA IIIA AVA VA VIA VIIA Δπγελή αέξηα 

H       H: 
   

B 
 

 

C 
 

 

:Ν 
 

  

:O 
 

  

:F 
 

  

:Ne: 
 

Li Be 

Na Mg 
 

Al 
 

 

Si 
 

 

:P 


 
  

:S 
 

  

:Cl 
 

  

:Ar: 
 

K Ca    
  

:Se 
 

  

:Br 
 

  

:Kr: 
 

Rb Sr    
  

:Te 
 

    

: I 
   

  

:Xe: 
 

Cs Ba        
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Έλα ζηνηρείν ηεο νκάδαο IA ησλ 
αιθαιίσλ, πξνθαλψο έρεη έλα κφλν 
ειεθηξφλην ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηη-
βάδα, ην νπνίν επηδηψθεη λα απν-
βάιιεη, ψζηε λα απνθηήζεη δνκή 
επγελνχο αεξίνπ. Καη΄ απηφ ηνλ 
ηξφπν θνξηίδεηαη ζεηηθά (ειεθηξν-
ζεηηθφ ζηνηρείν). Με αλάινγν ζθε-
πηηθφ, έλα ζηνηρείν ηεο VIIA νκάδαο 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα, πνπ έρεη 
ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηηβάδα επηά 
ειεθηξφληα, ηείλεη λα πξνζιάβεη 
έλα ειεθηξφλην, ψζηε λα απνθηήζεη 
δνκή επγελνχο αεξίνπ, νπφηε θαη 
θνξηίδεηαη αξλεηηθά (ειεθηξαξλε-
ηηθφ ζηνηρείν). Έηζη κπνξνχκε λα 
ζπκπεξάλνπκε φηη  ζηνηρεία πνπ 
έρνπλ «ιίγα» ειεθηξφληα ζηελ 
εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα έρνπλ ηελ 
ηάζε λα δίλνπλ ειεθηξφληα, θαη 
απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηα 
ζηνηρεία ησλ IΑ, IIΑ, θαη IIIΑ νκάδσλ 
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ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. Αληίζεηα, 
ζηνηρεία πνπ έρνπλ «πνιιά» 
ειεθηξφληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο 
ζηηβάδα έρνπλ ηάζε λα παίξλνπλ 
ειεθηξφληα, θαη απηφ ζπκβαίλεη 
ζπλήζσο κε ηα ζηνηρεία ησλ VΑ, 
VIΑ θαη VIIΑ νκάδσλ ηνπ 
πεξηνδηθνχ πίλαθα. 
 

Αηνκηθή αθηίλα (ην κέγεζνο  
ηνπ αηφκνπ) 
 

Σν κέγεζνο ελφο αηφκνπ θαζνξίδεη 
ηε δχλακε κε ηελ νπνία ηα ειεθηξφ-
ληα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο 
ζπγθξαηνχληαη απφ ηνλ ππξήλα, 
αθνχ κεηαμχ ηνπ ζεηηθά θνξηηζκέ-
λνπ ππξήλα θαη ησλ αξλεηηθά 
θνξηηζκέλσλ ειεθηξνλίσλ αζθνχ-
ληαη δπλάκεηο ειεθηξνζηαηηθήο 

θχζεο (Coulomb).  πλεπψο, όζν 

πην κηθξό είλαη έλα άηνκν, ηόζν 
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πην δύζθνια ράλεη ειεθηξόληα ή 
ηφζν πην εχθνια παίξλεη ειεθηξφ-
ληα (κεγάιε έιμε απφ ηνλ ππξήλα). 

Αληίζεηα, όζν πην κεγάιν είλαη έλα 

άηνκν, ηόζν πην εύθνια ράλεη 
ειεθηξόληα ή ηφζν πην δχζθνια 
παίξλεη ειεθηξφληα.  (κηθξή έιμε 
απφ ηνλ ππξήλα).  
Σν κέγεζνο ελφο αηφκνπ είλαη κία 
απφ ηηο πην νκαιά κεηαβαιιφκελεο  
ηδηφηεηεο ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα.  

 

 Καηά κήθνο κηαο πεξηόδνπ ε 
αηνκηθή αθηίλα ειαηηώλεηαη από ηα 
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.  

 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί φζν πεγαί-
λνπκε πξνο ηα δεμηά απμάλεη ν 
αηνκηθφο αξηζκφο, θαηά ζπλέπεηα 
απμάλεη ην ζεηηθφ θνξηίν ηνπ ππξή-
λα, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε 
αθηίλα, ιφγσ κεγαιχηεξεο έιμεο 
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ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηνλ ππξήλα. 
Δπίζεο, 
 

 Σε κία νκάδα ε αηνκηθή αθηίλα 
απμάλεηαη από πάλσ πξνο ηα θάησ. 

 

 Όζν πεγαίλνπκε πξνο ηα θάησ 
πξνζηίζεληαη ζηηβάδεο ζην άηνκν, 
νπφηε κεγαιψλεη ε απφζηαζε 
ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο απφ ηνλ 
ππξήλα, ε έιμε κεηψλεηαη, ζπλεπψο 
ε αηνκηθή αθηίλα απμάλεηαη. 
Μεηά απ’ απηά θαίλεηαη φηη ην 
θαίζην (Cs) ράλεη πην εχθνια έλα 
ειεθηξφλην απ’ φηη ην λάηξην (Na). 
Οκνίσο, ην ριψξην (Cl) παίξλεη πην 
εχθνια έλα ειεθηξφλην απ’ φηη ην 
ηψδην (Η). 
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Ζ αηνκηθή αθηίλα νξίδεηαη σο ην 
κηζφ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ 
ππξήλσλ δχν γεηηνληθψλ αηφκσλ 
ζηνηρείνπ, πνπ βξίζθνληαη ζε 
ζηεξεή θξπζηαιιηθή θαηάζηαζε. 
 
 
 
 
 
 

Ζ αηνκηθή αθηίλα ησλ ζηνηρείσλ 
ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα απμάλεηαη 
απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά θαη 
απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 

2r  

Αχμεζε 

Α
χ

με
ζ

ε
 

Αηνκηθή 
αθηίλα 
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Οη αηνκηθέο αθηίλεο ησλ αινγφλσλ. 
 

F (72 pm) 

Cl (99 pm) 

Br (114 pm) 

I (133 pm) 
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Δίδε ρεκηθψλ δεζκψλ 
 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε ρεκηθψλ 

δεζκψλ, ν ηνληηθόο ή εηεξνπνιηθόο 

δεζκόο θαη ν νκνηνπνιηθόο δεζ-
κόο. Πέξα φκσο απηψλ, ππάξρνπλ 
θαη άιινη ηχπνη δεζκψλ, φπσο είλαη 
ν κεηαιιηθφο δεζκφο (πνπ εκθαλί-
δεηαη ζηα κέηαιια ή θξάκαηα), νη 
δεζκνί Van der Waals (πνπ 
αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ) 
θιπ. 

 

Ηνληηθφο ή εηεξνπνιηθφο δεζκφο 
 

 Ο ηνληηθόο ή εηεξνπνιηθόο 
δεζκόο, όπσο ππνδειώλεη ην όλνκά 
ηνπ, αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 
εηεξναηόκσλ, ζπλήζσο κεηαμύ 
ελόο κεηάιινπ (ζηνηρείνπ δειαδή 
πνπ έρεη ηελ ηάζε λα απνβάιιεη 
ειεθηξόληα) θαη ελόο ακεηάιινπ 
(ζηνηρείνπ δειαδή πνπ έρεη ηελ 
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ηάζε λα πξνζιακβάλεη ειεθηξόληα). 
Ο δεζκόο απηόο απνξξέεη από ηελ 
έιμε αληίζεηα θνξηηζκέλσλ ηόλησλ, 
θαηηόλησλ (πνπ είλαη ζεηηθά θνξηη-
ζκέλα) θαη αληόλησλ (πνπ είλαη 
αξλεηηθά θνξηηζκέλα).  Τα ηόληα 
απηά ζρεκαηίδνληαη κε κεηαθνξά 
ειεθηξνλίσλ, π.ρ. από ην κέηαιιν 
ζην ακέηαιιν.  

 

Με άιια ιφγηα, θαηά ην ζρεκαηηζκφ 
ηνληηθνχ δεζκνχ κεηαμχ δχν αηφ-
κσλ,  ην έλα άηνκν απνβάιιεη 1 έσο 
3 ειεθηξφληα, παίξλνληαο έηζη ηε 
κνξθή θαηηφληνο (ζεηηθφ ηφλ). 
Αληίζεηα, ην άιιν άηνκν πξνζιακ-
βάλεη 1 έσο 3 ειεθηξφληα, παίξλν-
ληαο έηζη ηε κνξθή αληφληνο (αξλε-

ηηθφ ηφλ). Τα ηόληα πνπ ζρεκαηίδν-

ληαη έιθνληαη κεηαμύ ηνπο κε 
ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο 
Coulomb θαη δηαηάζζνληαη ζην 

68 / 54-55 



 

ρώξν ζε θαλνληθά γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα, ηνπο ηνληηθνύο 
θξπζηάιινπο.  
 

 Όζν κεγαιψλεη ε αηνκηθή αθηίλα 
θαη κηθξαίλεη ν αξηζκφο ειεθηξν-
λίσλ ζζέλνπο, ηφζν απμάλεηαη ε 
επθνιία ηνπ αηφκνπ γηα απνβνιή 
ειεθηξνλίσλ. Γειαδή, απμάλεηαη ν 
ειεθηξνζεηηθφο (κεηαιιηθφο) 
ραξαθηήξαο ηνπ ζηνηρείνπ. 

 
 Αληίζεηα, φζν ειαηηψλεηαη ε 
αηνκηθή αθηίλα θαη απμάλεηαη ν 
αξηζκφο ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο, 
ηφζν κεγαιψλεη ε επθνιία 
πξφζιεςεο ειεθηξνλίσλ απφ έλα 
άηνκν.  Γειαδή, απμάλεηαη ν 
ειεθηξαξλεηηθφο (κε κεηαιιηθφο) 
ραξαθηήξαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
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Αο δνχκε φκσο, πψο ζρεκαηίδεηαη ε 
ηνληηθή έλσζε LiF απφ ην κέηαιιν 

ιίζην (3Li)  θαη ην ακέηαιιν θζφξην  

(9F). 

Ζ ειεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ 

είλαη:  3Li (2,1) θαη   9F (2,7)    

 Όηαλ ηα δχν άηνκα πιεζηάζνπλ 
θνληά ην έλα ζην άιιν, κεηαθέξεηαη 
έλα ειεθηξφλην απφ ην άηνκν ηνπ Li 
ζην άηνκν ηνπ F θαη θαη’ απηφ ηνλ 
ηξφπν απνθηνχλ δνκή επγελνχο 
αεξίνπ, κεηαπίπηνληαο ζε αληίζεηα 
θνξηηζκέλα ηφληα, δειαδή έρνπκε:   

Li
+
 (2) θαη   F

-
 (2,8), φπσο θαίλεηαη 

ζρεκαηηθά παξαθάησ:  
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ΣΧΗΜΑ 2.3 Δηαγξακκαηηθή απεηθό-
ληζε ζρεκαηηζκνύ ηεο ηνληηθήο 
έλσζεο LiF από Li θαη F. 
 

 Δηεξνπνιηθφο δεζκφο είλαη νη 
δπλάκεηο ειεθηξνζηαηηθήο θχζεο 
πνπ ζπγθξαηνχλ ηα θαηηφληα θαη 
αληφληα ζηηο ηνληηθέο ελψζεηο 
 
 
 

Li Li 
+
 

+ e
-
 

3 p 
3 n 

2 e
-
 
+e

-
 

3 p 
3 n 
F

-
 

9 p 
10 n 

F 

9 e
-
 

3 e
-
 

10 e
-
 

9 p 
10 n 
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Παξαηεξήζηε ζην παξαπάλσ 
ζρήκα φηη ε απνβνιή ελφο ειεθηξν-
λίνπ απφ έλα  άηνκν Li νδεγεί ζε 
κείσζε ηεο αηνκηθήο ηνπ αθηίλαο. 
Γη’ απηφ θαη ηα θαηηφληα έρνπλ 
πάληνηε κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ηα 
αληίζηνηρα νπδέηεξα άηνκα. Αληίζε-
ηα, ε πξφζιεςε ειεθηξνλίνπ απφ 
έλα νπδέηεξν άηνκν νδεγεί ζε 
αχμεζε ηεο  αηνκηθήο ηνπ αθηίλαο, 
γη’ απηφ θαη ηα αληφληα έρνπλ 
πάληνηε κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ 
ηα αληίζηνηρα νπδέηεξα άηνκα. 

Με αλάινγν ηξφπν ζρεκαηίδεηαη 
ε ηνληηθή έλσζε NaCl. απφ ην λα-

ηξην (11Na) θαη ριψξην (17Cl).  Ζ 

ειεθηξνληαθή δνκή ηνπ αηφκνπ ηνπ 

λαηξίνπ είλαη: 11Na (2,8,1). Με απν-

βνιή ηνπ ειεθηξνλίνπ ζζέλνπο, ην 
άηνκν ηνπ Na απνθηά ηε δνκή (2,8), 
δειαδή ηε δνκή επγελνχο αεξίνπ 
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(ηνπ λένπ). Έηζη πξνθχπηεη ην 

θαηηφλ ηνπ λαηξίνπ:   Na  Na
+
 + e

 - 
. 

Ζ ειεθηξνληαθή δνκή ηνπ αηφκνπ 

ηνπ ρισξίνπ είλαη: 17Cl (2,8,7).  Με 

πξφζιεςε  ηνπ ελφο ειεθηξνλίνπ 
πνπ απέβαιε ην Na, ην άηνκν ηνπ Cl  
απνθηά δνκή (2,8,8), δειαδή δνκή 
επγελνχο αεξίνπ (ηνπ αξγνχ). Έηζη 
πξνθχπηεη ην αληφλ ηνπ ρισξίνπ:   

Cl + e
-
  Cl

-
. 

  
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 2.4  Εηθνληθή  παξνπζίαζε 
ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηεο ηνληηθήο 
έλσζεο NaCl  από  Na θαη Cl κε  
κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ.  
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 Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπί-
πηεη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ 
πνπ απνβάιιεη ην έλα άηνκν κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ 
πξνζιακβάλεη ην άιιν άηνκν. 
 

 Καλφλαο ησλ νθηψ: ηα άηνκα 
έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκπιεξψζνπλ 
ηε ζηηβάδα ζζέλνπο ησλ κε νθηψ 
ειεθηξφληα (εθηφο αλ είλαη ε ζηηβά-
δα Κ πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε  δχν), 
ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δνκή 
επγελνχο αεξίνπ. 
 

Σέινο, ηα ηφληα πνπ ζρεκαηίδνληαη 
ζπγθξαηνχληαη κε ηζρπξέο ειεθηξν-
ζηαηηθέο δπλάκεηο ζε νξηζκέλεο 
ζέζεηο ζηνλ θξχζηαιιν ηνπ NaCl. 
ηνλ θξχζηαιιν απηφ νη δπλάκεηο 
Coulomb αζθνχληαη πξνο φιεο ηηο 
δηεπζχλζεηο. Έηζη, ηα ηφληα 
ζπζζσξεχνληαη, ψζηε ην θάζε 
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θαηηφλ λα πεξηβάιιεηαη απφ έμη 
αληφληα θαη θάζε αληφλ λα πεξηβάι-
ιεηαη απφ έμη θαηηφληα. Απηή ε 
«ζπζζσξεπκέλε» θαηάζηαζε εμα-
ζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε ελέξγεηα ζην 
ζχζηεκα, δειαδή ηε κέγηζηε ζηαζε-

ξφηεηα. Δπνκέλσο, ζηηο ηνληηθέο 

ελώζεηο δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ 
κνξίνπ. Ο δε ρεκηθφο ηχπνο, πρ. 
NaCl, δείρλεη ηελ απινχζηεξε 
αθέξαηα αλαινγία θαηηφλησλ θαη 
αληφλησλ ζηνλ θξχζηαιιν.  
 

 Δπεηδή ζηηο ηνληηθέο ελψζεηο δελ 
ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ κνξίνπ, γη’ 
απηφ νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκν-
πνηείηαη ν φξνο ηππηθή κάδα αληί 
ηεο ζρεηηθήο κνξηαθήο κάδαο ή 
ηππηθφ βάξνο αληί ηνπ κνξηαθνχ 
βάξνπο. 
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ΣΧΗΜΑ 2.5 Εηθνληθή παξνπζίαζε 
ηνπ ζρεκαηηζκνύ ζηεξενύ ρισξηνύ-
ρνπ λαηξίνπ (θνηλό επηηξαπέδην 
αιάηη) από ζηεξεό λάηξην θαη αέξην 
ριώξην. 
 

 
 
 
 
 
 Aπεηθφληζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ 
πιέγκαηνο NaCl  (αλαπηπγκέλε 
κνξθή). 

 
 

Cl
-
 Na

+
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ΣΧΗΜΑ 2.6 Σρεκαηηζκόο θξπζηάι-

ινπ NaCl από Na(s) θαη Cl2(g). 

Παξαηεξήζηε όηη ηα ηόληα Νa
+
, πνπ 

πξνθύπηνπλ κε απνβνιή ειεθηξν-
λίσλ, έρνπλ κηθξόηεξν κέγεζνο από 
ηα άηνκα Na (αξγπξόρξσκεο ζθαί-
ξεο), ελώ ηα αληόληα Cl

-
 πνπ πξνθύ-

πηνπλ κε πξόζιεςε ειεθηξνλίσλ 
έρνπλ κεγαιύηεξν κέγεζνο από ηα 
άηνκα Cl (θηηξηλνπξάζηλεο ζθαίξεο). 
Επίζεο κε μερλάηε όηη ν ηνληηθόο 
δεζκόο νδεγεί ην ζύζηεκα ζε ρακε-
ιόηεξε ελέξγεηα, όπσο παξαζηαηηθά 
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα.   
 
(ζηελ επφκελε ζειίδα) 
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Δλέξγεηα 
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ΣΧΗΜΑ 2.7 Απεηθόληζε ηνπ θξπ-
ζηάιινπ NaCl (ζπκπαγή κνξθή).Τν 
ηειεπηαίν ζρήκα δίλεη ηε θσηνγξα-
θηθή εηθόλα ηνπ NaCl, όπσο 
εκθαλίδεηαη ζηνλ καθξόθνζκν.  
 

  
Κάζεηνο δηαηνκή ηνπ  
θξπζηάιινπ (πξψην  
ζηξψκα). 

 
 

Κάζεηνο δηαηνκή ηνπ  
θξπζηάιινπ (δεχηεξν  
ζηξψκα). 
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Υαξαθηεξηζηηθά ηνληηθψλ ή 
εηεξνπνιηθψλ ελψζεσλ 
 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ηνληηθψλ ελψζεσλ είλαη: 

1. Ηνληηθέο ελψζεηο είλαη θαηά 
πιεηνλφηεηα ηα νμείδηα ησλ κεηάι-
ισλ, ηα πδξνμείδηα ησλ κεηάιισλ 
θαη ηα άιαηα. 

2. ηηο  ηνληηθέο ή εηεξνπνιηθέο 
ελψζεηο δελ ππάξρνπλ κφξηα. ρε-
καηίδεηαη θξχζηαιινο ηνπ νπνίνπ νη 
δνκηθέο κνλάδεο είλαη ηα ηφληα 
(ηνληηθφο θξχζηαιινο).  

3. Οη ηνληηθέο ελψζεηο έρνπλ πςειά 
ζεκεία ηήμεσο ιφγσ ησλ ηζρπξψλ 
δπλάκεσλ Coulomb, πνπ ζπγθξα-
ηνχλ ηα ηφληα ηνπο ζηνλ θξχζηαιιν. 
Π.ρ. ην θνηλφ αιάηη (ρισξηνχρν 
λάηξην) ηήθεηαη πεξίπνπ ζηνπο 800 

°C. 
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4. Οη θξχζηαιινί ηνπο είλαη ζθιεξνί 
θαη εχζξαπζηνη θαη φρη ειαηνί θαη 
φιθηκνη, φπσο είλαη νη θξχζηαιινη 
ησλ κεηάιισλ. 

5. ε αληίζεζε κε ηνπο θξπζηάιινπο 
ησλ κεηάιισλ (κεηαιιηθά θξπζηαι-
ιηθά πιέγκαηα), νη ηνληηθέο ελψζεηο 
ζε ζηεξεά θαηάζηαζε είλαη θαθνί 
αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ. Όκσο, ηα 
ηήγκαηα θαη ηα πδαηηθά ηνπο  δηαιχ-
καηα άγνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα 
(βιέπε ζρήκαηα δίπια θαη  θάησ).  

6. Πνιιέο ηνληηθέο ελψζεηο είλαη 
επδηάιπηεο ζην λεξφ.  
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Ζ δηάιπζε ηνπ NaCl(s) ζην λεξφ 
πξνθαιεί δηάζηαζε ζηνλ θξχζηαι-
ιν, νπφηε ηα ηφληα θηλνχληαη 
ειεχζεξα (θαιφο αγσγφο ηνπ 
ειεθηξηζκνχ).   
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Να
+
 

Cl
-
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 2.8 Με ηήμε ν θξύζηαιινο 
NaCl «ζπάδεη», νπόηε ηα ηόληα 
θηλνύληαη ειεύζεξα (θαιόο αγσγόο 
ηνπ ειεθηξηζκνύ).  
 

Μπαηαξία 
- 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 
- 
- 

Αξλεηηθφ 

ειεθηξφδην 

ζεηηθφ 

ειεθηξφδην 

Σεγκέλν 

αιάηη 
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Οκνηνπνιηθφο δεζκφο 
 

Αο παξαθνινπζήζνπκε ηψξα πψο 
ζρεκαηίδεηαη ν νκνηνπνιηθφο 
δεζκφο. Όηαλ ε ρεκηθή έλσζε δελ 
πεξηιακβάλεη κεηαιιηθφ ζηνηρείν, 
ην απαηηνχκελν πνζφ ελέξγεηαο γηα 
ηελ εμαγσγή ειεθηξνλίσλ είλαη 
πνιχ κεγάιν, θαη επνκέλσο ν 
ζρεκαηηζκφο ηνληηθήο έλσζεο είλαη 
κάιινλ αδχλαηνο. Σν θαιχηεξν πνπ 
κπνξεί λα ζπκβεί ζηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο είλαη ηα άηνκα λα δηαηεξή-
ζνπλ νπζηαζηηθά ηα ειεθηξφληά 
ηνπο θαη λα ζπλάςνπλ ηαπηφρξνλα 
κία ζπκθσλία «ζπληδηνθηεζίαο» 
κεηαμχ ηνπο, λα ζρεκαηίζνπλ 
δειαδή θνηλά δεπγάξηα 
ειεθηξνλίσλ. 
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 Ζκηπνιηθφ δεζκφ (ή δνηηθφ 
νκνηνπνιηθφ) έρνπκε φηαλ ην θνηλφ 
δεχγνο ειεθηξνλίσλ πξνζθεξζεί 
απφ ην έλα  κφλν άηνκν.  
 

 Όηαλ δύν γεηηνληθά άηνκα 
θαηέρνπλ από θνηλνύ έλα δεπγάξη 
ειεθηξνλίσλ, ιέκε όηη ζπλδένληαη 
κέζσ ελόο νκνηνπνιηθνύ δεζκνύ.  

 

Σν θνηλφ απηφ δεπγάξη ειεθηξνλίσλ 
δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα άηνκν, 
αιιά απιψλεηαη ζαλ δίρηπ, πεξη-
βάιινληαο θαη ηα δχν άηνκα. Δίλαη 
δπλαηφλ επίζεο ηα άηνκα λα κνηξά-
δνληαη πεξηζζφηεξα απφ δχν 
ειεθηξφληα. Καηά ζπλέπεηα, ηα 
άηνκα είλαη δπλαηφ λα ζπλδένληαη 
κε απιφ δεζκφ (έλα θνηλφ δεπγάξη 
ειεθηξνλίσλ) ή κε δηπιφ δεζκφ 
(δχν θνηλά δεπγάξηα ειεθηξνλίσλ) ή 
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κε ηξηπιφ δεζκφ (ηξία θνηλά δεπγά-
ξηα ειεθηξνλίσλ).  

 

 Με νκνηνπνιηθό δεζκό, όπσο 
ππνδειώλεη θαη ην όλνκά ηνπ, 
κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ άηνκα ηνπ 
ίδηνπ ζηνηρείνπ (ακέηαιια) ή 
δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ (ζπλήζσο 
ακέηαιια). 
 

Με μερλάκε φηη,  φπσο  ζηελ πεξί-
πησζε ηνληηθψλ ελψζεσλ, νκνην-
πνιηθνί δεζκνί ζρεκαηίδνληαη κφλν 
φηαλ ην ζχζηεκα νδεγείηαη ζε 
ρακειφηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε, 
νπφηε έρνπκε ζηαζεξφηεξε δνκή. 
Αο δνχκε ηψξα πψο κπνξνχλ λα 
ζπλδεζνχλ  δχν άηνκα πδξνγφλνπ, 
γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην κφξην ηνπ 
πδξνγφλνπ. Κάζε άηνκν πδξνγφλνπ 
ακνηβαία ζπλεηζθέξεη ην κνλαδηθφ 
κνλήξεο ειεθηξφλην πνπ δηαζέηεη, 
κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ελφο 
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θνηλνχ δεχγνπο ειεθηξνλίσλ, 
δειαδή ελφο δεχγνπο πνπ λα αλήθεη 
θαη ζηα δχν άηνκα. Καη’ απηφ ηνλ 
ηξφπν ηα δχν άηνκα απνθηνχλ 
δνκή επγελνχο αεξίνπ.  
 
 
 
Με αλάινγν ηξφπν κπνξνχκε λα 
κειεηήζνπκε ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 
κνξίνπ ηνπ πδξνρισξίνπ (HCl) απφ 

έλα άηνκν 1Ζ θαη έλα άηνκν 17Cl. Σα 

δχν άηνκα ακνηβαία ζπλεηζθέξνπλ 
ηα κνλήξε (κνλαρηθά) ειεθηξφληά 
ηνπο πξνο ζρεκαηηζκφ ελφο 
νκνηνπνιηθνχ δεζκνχ. Καη’ απηφ 
ηνλ ηξφπν ηα δχν άηνκα απνθηνχλ 
δνκή επγελνχο αεξίνπ.   
 
 
 

Ζ  +   Ζ    Ζ: Ζ 

 

  
      

Ζ  +   Cl:    Ζ:Cl:      H-Cl 
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Ο ζρεκαηηζκφο νκνηνπνιηθνχ δε-
ζκνχ νδεγεί ην ζχζηεκα ζε ρακε-
ιφηεξε ελέξγεηα, φπσο θαίλεηαη 
ζρεκαηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ ηνπ κνξίνπ ηνπ πδξν-
γφλνπ. Αληίζεηα, γηα λα δηαζπαζηεί 
έλαο δεζκφο απαηηείηαη ελέξγεηα 
(ελέξγεηα δεζκνχ). Όζν κεγαιχηεξε 
είλαη ε ελέξγεηα απηή, ηφζν πην 
ηζρπξφο είλαη ν δεζκφο. 

Δλέξγεηα 

Πξνζθνξά 
ελέξγεηαο 

Ζ Ζ 

Ζ: Ζ 
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 Γεληθψο ηα άηνκα ακεηάιισλ 
ελψλνληαη κε νκνηνπνιηθφ δεζκφ.  
 

 Οη ειεθηξνληθνί ηχπνη ησλ κνξίσλ 
κάο δείρλνπλ φ,ηη θαη νη κνξηαθνί 
ηχπνη (απφ πνηα άηνκα θαη κε πνηα 
αλαινγία ζπγθξνηείηαη ην κφξην), 
θαη επηπιένλ ηελ θαηαλνκή ησλ 
ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο ησλ αηφκσλ.  

 

 Ζιεθηξαξλεηηθφηεηα ελφο αηφκνπ 
είλαη ε δχλακε (ηάζε) κε ηελ νπνία 
ην άηνκν έιθεη ειεθηξφληα κέζα ζην 
κφξην ησλ ελψζεσλ κε άιια άηνκα. 
Να ζεκεησζεί φηη, φζν  ε αηνκηθή 
αθηίλα κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 
ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο απμάλεηαη, 
ηφζν ε ηηκή ηεο ειεθηξαξλεηηθφ-
ηεηαο απμάλεη. 
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Οη παξαπάλσ παξαζηάζεηο, πνπ 
δείρλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ ειε-
θηξνλίσλ ζζέλνπο ζην κφξην, θα-
ζψο θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ νκνην-
πνιηθψλ δεζκψλ, νλνκάδνληαη 

ειεθηξνληαθνί ηύπνη. Με βάζε ηνλ 
ειεθηξνληαθφ ηχπν παξαηεξνχκε 
φηη ζην κφξην ηνπ HCl έρνπκε ηξία 
κε δεζκηθά δεχγε ειεθηξνλίσλ 
(ειεθηξφληα πνπ δε ζπκκεηέρνπλ 
ζην ζρεκαηηζκφ δεζκψλ) θαη έλα 
δεζκηθφ, ηνλ νκνηνπνιηθφ δεζκφ. Ο 
νκνηνπνιηθφο απηφο δεζκφο κπνξεί 
λα παξαζηαζεί θαη κε κία παχια. 

ην ζεκείν απηφ θαιφ είλαη λα 
θάλνπκε κία ζχληνκε αλαθνξά 
ζηελ έλλνηα ηεο ειεθηξαξλεηηθφ-

ηεηαο. Ηιεθηξαξλεηηθόηεηα 

ζηνηρείνπ νλνκάδεηαη ε ηάζε ηνπ 
αηόκνπ ζηνηρείνπ λα έιθεη ειε-
θηξόληα, όηαλ  απηό ζπκκεηέρεη 
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ζην ζρεκαηηζκό πνιπαηνκηθώλ 
ζπγθξνηεκάησλ. 

Αλ ηα άηνκα πνπ ζρεκαηίδνπλ 
ηνλ νκνηνπνιηθφ δεζκφ είλαη φκνηα 
κεηαμχ ηνπο, φπσο π.ρ. ζην κφξην 

ηνπ Ζ2, ηφηε ην θνηλφ δεχγνο 

ειεθηξνλίσλ  ηνπ νκνηνπνιηθνχ 
δεζκνχ έιθεηαη εμ ίζνπ απφ ηνπο 
ππξήλεο ησλ δχν αηφκσλ, νπφηε 
έρνπκε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ 
θνηλνχ δεχγνπο ησλ ειεθηξνλίσλ 
κεηαμχ ησλ δχν αηφκσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα κε 

πνιηθό (κε πνισκέλν) νκνηνπν-
ιηθό δεζκό. 
Γε ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην, φηαλ ηα 
άηνκα ηνπ κνξίνπ είλαη δηαθνξε-
ηηθά, π.ρ. ζην κφξην ηνπ  HCl. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην θνηλφ δεχγνο 
ησλ ειεθηξνλίσλ έιθεηαη πεξηζ-
ζφηεξν απφ ην ειεθηξαξλεηηθφηεξν 
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άηνκν, π.ρ. Cl. Έηζη, έρνπκε 
αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ 
θνηλνχ δεχγνπο ησλ ειεθηξνλίσλ, 
κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνο ηελ 
πιεπξά ηνπ ειεθηξαξλεηηθφηεξνπ 
(π.ρ. Cl). ηελ πεξίπησζε απηή ν 

δεζκφο νλνκάδεηαη πνιηθόο (πνισ-

κέλνο) νκνηνπνιηθόο δεζκόο. Δίλαη 
κάιηζηα πξνθαλέο πσο φζν κεγα-
ιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ειεθηξαξ-
λεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, 
ηφζν πην πνισκέλνο είλαη ν 
νκνηνπνιηθφο δεζκφο.  
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 2.9 Ο πνιηθόο νκνηνπνιηθόο 
δεζκόο (κέζν) απνηειεί κία ελδηάκε-
ζε θαηάζηαζε κεηαμύ ηνπ κε πνιη-
θνύ (αξηζηεξά) θαη ηνπ ηνληηθνύ 
δεζκνύ (δεμηά). 

δ
+
 δ

-
 + - 
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 Οη θαζαξά νκνηνπνιηθνί θαη θαζα-
ξά ηνληηθνί δεζκνί είλαη αθξαίεο 
πεξηπηψζεηο. Οη πεξηζζφηεξνη 
δεζκνί είλαη ελδηάκεζνπ 
ραξαθηήξα.  
 

 Ζ πφισζε ελφο νκνηνπνιηθνχ 
δεζκνχ ππνδειψλεη ηελ χπαξμε 
ηνληηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ 
νκνηνπνιηθφ δεζκφ. 

 
Παξαθάησ δίλνληαη νη ειεθηξνληθνί 
ηχπνη ησλ πνιπαηνκηθψλ κνξίσλ, 

λεξνχ (Ζ2Ο)θαη ακκσλίαο (ΝΖ3), 

θαζψο θαη ησλ κνξίσλ κε πνιια-
πινχο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο, 

δηνμείδηνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη 

αδψηνπ (Ν2). Να παξαηεξήζνπκε 

φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πιελ 
ηεο ηειεπηαίαο, νη δεζκνί είλαη 
νκνηνπνιηθνί πνιηθνί. Δπίζεο λα 
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ζεκεηψζνπκε φηη ν δηπιφο θαη 
ηξηπιφο δεζκφο ζπγθξνηείηαη απφ 
δχν ε ηξία θνηλά δεχγε ειεθηξν-
λίσλ, αληίζηνηρα. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

  
  
 
 

              

O + 2H    H :O: 
                                                                                                       

                                      Ζ 

              

Ν + 3H                H :Ν:Ν 
                                                                                                       

                                      Ζ 

                                   

:O: :C: :Ο:    

  :Ν: : :Ο:    
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Μνξηαθά κνληέια νκνηνπνιηθψλ 
ελψζεσλ 

 
 
 
 

κφξην HCl 

 
 
 
 

κφξην NH3 

 
 
 
 

κφξην CO2 

ΣΧΗΜΑ 2.10  Σρεκαηηθή απεηθόληζε 

ηεο νκνηνπνιηθήο έλσζεο ΝΗ3. 
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Υαξαθηεξηζηηθά νκνηνπνιηθψλ ή 
κνξηαθψλ ελψζεσλ 
 

1. Οη κνξηαθέο ελψζεηο δηαθέξνπλ 
εληππσζηαθά απφ ηηο ηνληηθέο, είλαη 
δειαδή δηαθξηηά ζπκπιέγκαηα αηφ-
κσλ (κφξηα) θαη φρη εθηελή ζπζζσ-
καηψκαηα (θξχζηαιινη). Δπηπιένλ, 
νη ειθηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ησλ 
κνξίσλ είλαη αζζελείο ζε ζρέζε κε 
απηέο κεηαμχ ησλ ηφλησλ ζην 
θξπζηαιιηθφ πιέγκα. Γη’ απηφ νη 
κνξηαθέο ελψζεηο ζρεκαηίδνπλ 
καιαθά ζηεξεά κε ρακειά ζεκεία 
ηήμεσο, ή πγξά κε ρακειά ζεκεία 
βξαζκνχ, ή αέξηα ζψκαηα. Τπάξ-
ρνπλ βέβαηα πεξηπηψζεηο ζηηο 
νπνίεο ηα άηνκα ζπλδένληαη κεηαμχ 
ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ κεγαινκφξηα, 
φπσο είλαη ην δηακάληη ή ν γξαθί-
ηεο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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εμαηξεηηθή ζθιεξφηεηα θαη πνιχ 
πςειά ζεκεία ηήμεσο.   

2. Οκνηνπνιηθέο ελψζεηο είλαη θαηά 
ην πιείζηνλ νη ελψζεηο κεηαμχ 
ακεηάιισλ, π.ρ.  νμέα, νμείδηα 
ακεηάιισλ θιπ. 

3. ε θαζαξή θαηάζηαζε είλαη θαθνί 
αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ, ελψ ηα 
πδαηηθά δηαιχκαηα νξηζκέλσλ 
νκνηνπνιηθψλ ελψζεσλ (π.ρ. 
νμέσλ) άγνπλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα.  
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ΣΧΗΜΑ 2.11 Ο γξαθίηεο (πάλσ) θαη 
ην δηακάληη (θάησ) απνηεινύλ ραξα-
θηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θξπζηαι-
ιηθώλ ζηεξεώλ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα 
ζπλδένληαη κε νκνηνπνιηθνύο 
δεζκνύο (νκνηνπνιηθνί θξύζηαιινη).   

335pm 

141,5 pm 
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2.4 Ζ γιψζζα ηεο ρεκείαο – 
Αξηζκφο νμείδσζεο- Γξαθή 
ρεκηθψλ ηχπσλ θαη εηζαγσγή 
ζηελ νλνκαηνινγία ησλ 
ελψζεσλ 
 

Δηζαγσγή 
 

Ζ γιψζζα ηεο ρεκείαο είλαη ε 
πινπζηφηεξε γιψζζα. Έρεη λα 
θάλεη κε ηνπιάρηζηνλ δέθα εθαηνκ-
κχξηα γλσζηέο ελψζεηο θαη ν 
αξηζκφο απηφο απμάλεηαη ξαγδαία. 
Πεξίπνπ 600 000 λέεο ελψζεηο 
παξαζθεπάδνληαη θάζε ρξφλν. 
θεθζείηε γηα ζχγθξηζε φηη ε 
αγγιηθή γιψζζα δελ μεπεξλά ηηο 
500 000 ιέμεηο.  

ηελ αξρή ηα νλφκαηα δίλνληαλ 
θαηά ην πιείζηνλ κε βάζε ηελ 
πξνέιεπζε ή ηηο ηδηφηεηεο ηεο 
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έλσζεο, π.ρ. ην ρξψκα. Μεξηθά απ’ 
απηά  «αληέρνπλ» κέρξη ζήκεξα, πρ. 
νηλφπλεπκα ή άθνπα θφξηε (δπλαηφ 
λεξφ, ην ληηξηθφ νμχ). Λίγν αξγφηε-
ξα, κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ελψζεσλ,  επηθξάηεζε πιήξεο 
ζχγρπζε, κέρξηο φηνπ ζηηο αξρέο 
ηνπ 19νπ αηψλα ν ζπνπδαίνο ρεκη-
θφο Berzelius έδσζε ηνπο ζπκβν-
ιηζκνχο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
άλνημε ην δξφκν γηα ηε ζπζηεκαηηθή 
κειέηε ηεο νλνκαηνινγίαο.  

ηηο εκέξεο καο ε Γηεζλήο Έλσ-
ζε Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο 
Υεκείαο (IUPAC) έρεη επηθνξηηζηεί 
κε ην έξγν ηεο ελαξκφληζεο ηεο 
δηεζλνχο απηήο «γιψζζαο», κε 
ζέζπηζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ λέσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ θαλφλσλ πνπ 
λα θαιχπηνπλ ηηο λέεο εμειίμεηο θαη 
έρνπλ παγθφζκηα ηζρχ. 
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Berzelius (1779-1848)  
νπεδφο γηαηξφο. Ζ  
αγάπε ηνπ γηα ηηο θπζηθέο  
επηζηήκεο ηνλ έζηξεςε  
πξνο ηελ ηαηξηθή, ην κφλν 

θαηάιιειν πεδίν εθείλε ηελ επνρή 
γηα φπνηνλ ελδηαθεξφηαλ λα ζπνπ-
δάζεη ρεκεία. Γηγαληηαίν ήηαλ ην 
εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν. ε κηα επνρή 
φπνπ νη δεκνζηεχζεηο ήηαλ ιηγν-
ζηέο, απηφο δεκνζίεπζε 250 πεξί-
πνπ πξσηφηππα άξζξα, εθηφο  απφ 
βηβιία. Αλαθάιπςε λέα ζηνηρεία θαη  
πξνζδηφξηζε κε ζρνιαζηηθφηεηα ηηο 
ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο φισλ ησλ 
ηφηε γλσζηψλ ζηνηρείσλ (43). 
Δθεχξε ηε «ρεκηθή αιθάβεην», 
εηζάγνληαο ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ 
ζηνηρείσλ, πνπ έθηνηε 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεζλή 
γιψζζα ηεο ρεκείαο.  
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Υεκηθά ζχκβνια, ην αιθαβεηάξη 
ηεο ρεκείαο 
 

Σα ρεκηθά ζχκβνια είλαη ζπληνκν-
γξαθίεο ησλ νλνκάησλ ησλ 112 
ζηνηρείσλ. Σα ζχκβνια απηά 
πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ην πξψ-
ην ή ηα δχν  πξψηα γξάκκαηα ηνπ 
αγγιηθνχ ή ηνπ ιαηηληθνχ νλφκαηνο 
ηνπ ζηνηρείνπ. Σα ζχκβνια θαη ηα 
νλφκαηα ησλ ζηνηρείσλ δίλνληαη 
ζην παξάξηεκα, ζηνλ πίλαθα ησλ 
ζρεηηθψλ αηνκηθψλ καδψλ 
(αηνκηθψλ βαξψλ).  
 

Υεκηθνί ηχπνη ελψζεσλ, ην 
ιεμηιφγην ηεο ρεκείαο  
 

Οη ρεκηθνί ηχπνη απνηεινχλ ηα 
ζχκβνια ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ.  
Οη ρεκηθνί ηχπνη δηαθξίλνληαη ζε 
δηάθνξα είδε αλάινγα κε ηηο 
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πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ γηα ηηο 
ελψζεηο ηηο νπνίεο ζπκβνιίδνπλ. Οη 

κνξηαθνί ηύπνη, πνπ ρξεζηκνπνη-
νχληαη ζπλήζσο ζηελ αλφξγαλε 
ρεκεία, καο δείρλνπλ: 
 

1. απφ πνηα ζηνηρεία απνηειείηαη  
ε έλσζε 

2. ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αηφκσλ  
ζην κφξην ηεο έλσζεο. 
 

Να ζεκεησζεί φηη ε νξγαληθή ρεκεία 
πεξηιακβάλεη ηηο ελψζεηο ηνπ 

άλζξαθα πιελ ηνπ CO, CO2, H2CO3 

θαη αλζξαθηθψλ αιάησλ. 
Γηα ηε γξαθή θαη ηελ νλνκαζία ησλ 
κνξηαθψλ ηχπσλ είλαη απαξαίηεηε 
ε γλψζε ησλ θπξηφηεξσλ ηφλησλ 
θαζψο  θαη  ε  εθκάζεζε  ησλ 
ζπλεζέζηεξσλ αξηζκψλ νμείδσζεο 
ησλ ζηνηρείσλ ζηηο ελψζεηο ηνπο. 
Απηά εθηίζεληαη ακέζσο παξαθάησ:  
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Οη ηύπνη ησλ ηόλησλ θαη νη 
νλνκαζίεο ηνπο 
 

Σα ηφληα σο γλσζηφ είλαη θνξηη-

ζκέλα άηνκα, π.ρ. Na
+
, S

2-
, ή θνξηη-

ζκέλα ζπγθξνηήκαηα αηφκσλ, π.ρ. 

NH4
+
, SO4

2-
. Απηά πνπ έρνπλ ζεηηθφ 

θνξηίν ιέγνληαη θαηηφληα, ελψ απηά 
πνπ έρνπλ αξλεηηθφ θνξηίν ιέγν-
ληαη αληφληα. Οη νλνκαζίεο θαη νη 
ζπκβνιηζκνί ησλ θπξηφηεξσλ 
κνλναηνκηθψλ θαη πνιπαηνκηθψλ 
ηφλησλ δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ 
πίλαθεο:   
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Πίλαθαο 2.3    Ολνκαηνινγία ησλ 
θπξηφηεξσλ κνλναηνκηθψλ ηφλησλ  
 

Cl
-
  ρισξηνχρν ή 

ρισξίδην 

O
2-

  νμπγνλνχρν 

ή νμείδην 

Br
-
  βξσκηνχρν ή 

βξσκίδην 

S
2-

  ζεηνχρν ή 

ζνπιθίδην 

I
-
  ησδηνχρν ή 

ησδίδην 

N
3- 

  αδσηνχρν ή 

ληηξίδην 

F
-
  θζνξηνχρν ή 

θζνξίδην 

P
3-

 θσζθνξνχρν 

ή θσζθίδην 

H
-
  πδξνγνλνχρν 

ή πδξίδην 
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Πίλαθαο 2.4     Ολνκαηνινγία ησλ θπξηφηεξσλ  
πνιπαηνκηθψλ ηφλησλ 

NO3
- 
    ληηξηθφ CN

-
 θπάλην 

(θπαλίδην) 

HCO3
-
    φμηλν 

αλζξαθηθφ 

CO3
2-

  αλζξαθηθφ ClO4
-
   

ππεξρισξηθφ 

HPO4
2- 

 φμηλν 

θσζθνξηθφ 

SO4
2-

     ζεηηθφ ClO3
-
       ρισξηθφ H2PO4

- 
δηζφμηλν 

θσζθνξηθφ 

PO4
3-

 θσζθνξηθφ ClO2
-
     

ρισξηψδεο 

MnO4
- 
     

ππεξκαγγαληθφ 

OH
-
   πδξνμείδην ClO

- 
 

ππνρισξηψδεο 

Cr2O7
2-  

       

δηρξσκηθφ 

NH4
+
   ακκψλην HSO4

-
 φμηλν ζεηηθφ CrO4

2- 
 ρξσκηθφ 
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 Αλάινγα πνιπαηνκηθά ηφληα κε 
απηά ηνπ Cl ζρεκαηίδνπλ ην Br, θαη 

ην Η, π.ρ. BrO3
-
 βξσκηθφ ηφλ. 

ρεκηθά ζχκβνια 
 

ην αιθάβεην 
 

ρεκηθνί ηχπνη 
 

 
ην ιεμηιφγην 

 

ρεκηθνί εμηζψζεηο 
(αληηδξάζεηο) 

 

 
νη πξνηάζεηο 
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Αξηζκφο νμείδσζεο  
 

Ο αξηζκφο νμείδσζεο (Α.Ο.) είλαη 
κία ζπκβαηηθή έλλνηα πνπ επηλνή-
ζεθε γηα λα δηεπθνιχλεη, κεηαμχ 
άιισλ, ηε γξαθή ησλ ρεκηθψλ 
ηχπσλ. 
 

 Αξηζκόο νμείδσζεο ελόο αηόκνπ 
ζε κία νκνηνπνιηθή έλσζε νξίδεηαη 
ην θαηλνκεληθό θνξηίν πνπ ζα 
απνθηήζεη ην άηνκν, αλ ηα θνηλά 
δεύγε ειεθηξνλίσλ απνδνζνύλ ζην 
ειεθηξαξλεηηθόηεξν άηνκν. 
Αληίζηνηρα, αξηζκόο νμείδσζεο 
ελόο ηόληνο ζε κηα ηνληηθή έλσζε 
είλαη ην πξαγκαηηθό θνξηίν ηνπ 
ηόληνο. 

 

Οη ζπλεζέζηεξνη αξηζκνί νμείδσζεο 
ζηνηρείσλ ζε ελψζεηο είλαη απηνί 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 

108 / 63 



 

 

Πίλαθαο 2.5  πλήζεηο ηηκέο Α.Ο. 
ζηνηρείσλ ζε ελψζεηο ηνπο  
 

Μέηαιια Ακέηαιια 
K, Na, Ag +1 F -1 
Ba, Ca, 
Mg, Zn 

+2 H +1 (-1) 

Al +3 O -2 (-1, +2) 

Cu, Hg +1, +2 
Cl, Br, 

I 
-1(+1, +3, 

+5, +7) 
Fe, Ni +2, +3 S -2 (+4, +6) 
Pb, Sn +2, +4 N, P -3 (+3, +5) 

Mn 
+2, +4, 

+7 
C, Si -4, +4 

Cr +3, +6   
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκψλ 
νμείδσζεο ζηνηρείσλ ζε ελψζεηο 
αθνινπζνχκε ηνπο παξαθάησ 
πξαθηηθνχο θαλφλεο:  
1. Κάζε ζηνηρείν ζε ειεχζεξε θαηά-
ζηαζε έρεη Α.Ο. ίζν κε ην κεδέλ. 
2. Σν Ζ ζηηο ελψζεηο ηνπ έρεη Α.Ο  
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ίζν κε +1, εθηφο απφ ηηο ελψζεηο 
ηνπ κε ηα κέηαιια (πδξίδηα) πνπ 
έρεη –1. 
3. Σν F ζηηο ελψζεηο ηνπ έρεη 
πάληνηε Α.Ο ίζν κε –1. 
4. Σν Ο ζηηο ελψζεηο ηνπ έρεη Α.Ο 
ίζν κε –2, εθηφο απφ ηα ππεξνμείδηα 
(πνπ έρνπλ ηελ νκάδα -Ο-Ο-), ζηα 

νπνία έρεη –1, θαη ηελ έλσζε OF2 
(νμείδην ηνπ θζνξίνπ), ζηελ νπνία 
έρεη +2. 
5. Σα αιθάιηα, π.ρ. Na, K, έρνπλ 
πάληνηε Α.Ο. +1, θαη νη αιθαιηθέο 
γαίεο, π.ρ. Ba, Ca, έρνπλ πάληνηε 
Α.Ο. +2 . 
6. Σν αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ Α.Ο 
φισλ ησλ αηφκσλ ζε κία έλσζε 
είλαη ίζν κε ην κεδέλ. 
7. Σν αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ Α.Ο 
φισλ ησλ αηφκσλ ζε έλα πνιπαην-
κηθφ ηφλ είλαη ίζν κε ην θνξηίν ηνπ 
ηφληνο. 
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Παξάδεηγκα 2.4 
Να ππνινγηζζνχλ νη αξηζκνί 
νμείδσζεο: 

α) ηνπ S ζην ζεηηθφ νμχ (H2SO4) 

β) ηνπ P ζην θσζθνξηθφ ηφλ (PO4
3-

). 

 
Απάληεζε 
α) Οη αξηζκνί νμείδσζεο γηα ην Ζ 
είλαη +1 θαη γηα ην Ο είλαη -2, άξα 
έρνπκε: 

2(+1) + x + 4(-2) = 0  x = +6 
β) Γηα ην Ο ν αξηζκφο νμείδσζεο 
είλαη –2, άξα έρνπκε: 

x + 4(-2) = -3  x = +5  
δειαδή,  ν Α.Ο. ηνπ P ζην θσζθν-
ξηθφ ηφλ είλαη +5. 
 
Δθαξκνγή 
Να ππνινγίζεηε ηνπο αξηζκνχο 
νμείδσζεο: 
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α) ηνπ ρξσκίνπ (Cr) ζην δηρξσκηθφ 

θάιην (K2Cr2O7) θαη  

β) ηνπ άλζξαθα (C) ζην αλζξαθηθφ 

ηφλ (CO3
2-

). 

 

Γξαθή κνξηαθψλ ηχπσλ 
αλφξγαλσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ 
 

Καη’ αξράο δερφκαζηε φηη ε αλφξ-
γαλε έλσζε απνηειείηαη απφ δχν 
κέξε, πνπ κπνξεί λα είλαη άηνκα ή 
ηφληα. Αλ ην πξψην κέξνο, π.ρ. Α, 
έρεη ζεηηθφ αξηζκφ νμείδσζεο +ρ, 
ελψ ην δεχηεξν ηκήκα Β έρεη αξηζκφ 
νμείδσζεο  –ς, ηφηε ν κνξηαθφο 

ηχπνο ηεο έλσζεο είλαη ΑςΒx.  

Να παξαηεξήζνπκε φηη: 
α. αλ θάπνηνο δείθηεο είλαη 1, ηφηε 
απηφο παξαιείπεηαη. 

β. αλ ν ιφγνο ς:x απινπνηείηαη, 
ηφηε πξνεγείηαη απινπνίεζε πξηλ 
απφ ηε γξαθή ηνπ κνξηαθνχ ηχπνπ.  
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Παξάδεηγκα 2.5 
Να γξαθνχλ νη κνξηαθνί ηχπνη ησλ 
ελψζεσλ πνπ απνηεινχληαη απφ: 

α) Al
+3

 θαη SO4
2-

 

β) Sn
4+

 θαη Ο
2-

. 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ  

α) Al2(SO4)3 

β) Sn2O4  SnO2. 

 
Δθαξκνγή 
Να γξαθνχλ νη κνξηαθνί ηχπνη ησλ 
ελψζεσλ πνπ απνηεινχληαη απφ: 

α) Ca
2+

 θαη CO3
2-

 

β) Fe
3+

 θαη S
2-

. 

 

Ολνκαηνινγία αλφξγαλσλ 
ρεκηθψλ ελψζεσλ 
 

Ζ ρεκηθή γιψζζα, ηέινο, νινθιε-
ξψλεηαη κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ 
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ελψζεσλ. ε γεληθέο γξακκέο ε 
νλνκαηνινγία ησλ ελψζεσλ απνηε-
ιεί ζπλδπαζκφ ησλ νλνκάησλ ησλ 
δχν ηκεκάησλ (Α, Β) ηεο έλσζεο.  
Να παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ Διιά-
δα, ζε αληίζεζε κε ηηο νδεγίεο ηεο 
IUPAC, νη ελψζεηο δηαβάδνληαη 
αληίζεηα απφ φηη γξάθνληαη. Γεια-
δή, ην δεχηεξν ηκήκα ηεο έλσζεο 
δηαβάδεηαη πξψην θαη ην πξψην 
ηκήκα απηήο δεχηεξν. Οη θαλφλεο 
πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ αθν-
ξνχλ ηελ νλνκαζία αλφξγαλσλ 
ελψζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
γλσξίδνπκε ην κνξηαθφ ηχπν 
απηψλ.   
 

 χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο  
IUPAC, ζηελ νλνκαηνινγία ησλ 
αλφξγαλσλ ελψζεσλ πξνηάζζεηαη 
ε νλνκαζία ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο 
θαη αθνινπζεί ε νλνκαζία  
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ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο, π.ρ. SO3 

ζείν ηξηνμείδην. 

 
α. Οη ελψζεηο ησλ κεηάιισλ (ή ηνπ 

ηφληνο NH4
+
) κε  πνιπαηνκηθφ αληφλ 

νλνκάδνληαη κε ην φλνκα ηνπ αληφ-
ληνο πξψην θαη ην φλνκα ηνπ κε-

ηάιινπ(ή NH4
+
) κεηά. Δπίζεο, νη 

ελψζεηο ηνπ πδξνγφλνπ κε πνιπα-
ηνκηθά αληφληα νλνκάδνληαη κε ην 
φλνκα ηνπ αληφληνο πξψην θαη ηε 
ιέμε «νμχ» κεηά. Π.ρ.  
  

K2CO3    αλζξαθηθφ θάιην 

Ca3(PO4)2 θσζθνξηθφ αζβέζηην 

NH4ClO3 ρισξηθφ ακκψλην 

H2SO4  ζεηηθφ νμχ 

H3PO4  θσζθνξηθφ νμχ 
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 Δμαηξέζεηο 
HF     πδξνθζφξην  
HCl    πδξνριψξην 
HBr    πδξνβξψκην 
ΖΗ      πδξντψδην 

Ζ2S   πδξφζεην 

HCN  πδξνθπάλην. 

 
β. Ζ νλνκαζία έλσζεο κεηάιινπ (ή 

NH4
+
) κε ακέηαιιν πξνθχπηεη απφ 

ην φλνκα ηνπ ακεηάιινπ κε ηελ 
θαηάιεμε -νχρν ή -ίδην θαη αθνινπ-

ζεί ην φλνκα ηνπ κεηάιινπ (ή NH4
+
). 

Να παξαηεξήζνπκε φηη, αλ ην 
κέηαιιν έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 
έλαλ αξηζκνχο νμείδσζεο, ηφηε 
κέζα ζε παξέλζεζε αλαγξάθεηαη κε 
ιαηηληθφ αξηζκφ ν αξηζκφο νμείδσ-
ζεο ζηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε. 
π.ρ.  
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MgBr2   βξσκηνχρν καγλήζην  

FeS        ζεηνχρνο ζίδεξνο (ΗΗ) 

Fe2Ο3       νμείδην ζηδήξνπ (ΗΗΗ) 
 

γ. Ζ έλσζε ελφο κεηάιινπ κε ην 
πδξνμείδην νλνκάδεηαη πδξνμείδην 
ηνπ κεηάιινπ. π.ρ.  
KOH      πδξνμείδην ηνπ θαιίνπ, 

Al(OH)3     πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ 
 

δ.  Μεξηθέο θνξέο δχν ζηνηρεία ζρε-
καηίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 
ελψζεηο. Γηα ηε δηάθξηζε απηψλ, 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρξεζηκν-
πνηνχκε αξηζκεηηθά πξνζέκαηα, 
πνπ δείρλνπλ ηνλ αξηζκφ αηφκσλ 
ηνπ δεχηεξνπ ζηνηρείνπ. Π.ρ. 
 

CO      κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

CO2     δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Ν2Ο5  πεληνμείδην ηνπ αδψηνπ 

PCl5  πεληαρισξηνχρνο θσζθφξνο 
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Δθαξκνγή 
 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
 
 NO3

- 
ClO2

- 
SO4

2- 
PO4

3- 
S 

2-
 OH

- 
Cl

-
 O

2-
 

Na
+
         

Ca
2+

         

Cu
2+

         

Al
3+

   Al2(SO4)3      

Fe
3+

         

NH4
+ 

        

H
+
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α.  Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα 
γξάθνληαο ζε θάζε θελφ ηνλ 
αληίζηνηρν κνξηαθφ ηχπν, φπσο 
δείρλεη ην παξάδεηγκα. 
β.  Να αξηζκήζεηε θαη λα νλνκάζεηε 
ηηο 63 ελψζεηο ηνπ πίλαθα. 
γ.  Γίπια απφ θάζε φλνκα θαη ρσξίο 
λα βιέπεηε ηνλ πίλαθα λα γξάςεηε 
ηνλ αληίζηνηρν ηχπν θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα ειέγμεηε ηνπο ηχπνπο 
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο ηνπ 
πίλαθα. 
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Γλσξίδεηο  φηη… 
 
Μηα πεξηνδεία ζηνλ  
πεξηνδηθφ πίλαθα….. 

(εκπλεπζκέλν απφ ην πεξηνδηθφ 
βαζίιεην ηνπ Atkins) 
 

Καιψο νξίζαηε ζην πεξηνδηθφ βαζί-
ιεην. Σνχηνο ν ηφπνο είλαη πξαγκα-
ηηθφο., φζν θαληαζηηθφο θαη αλ 
θαίλεηαη. Δίλαη ην βαζίιεην ησλ 
ρεκηθψλ ζηνηρείσλ. Απ’ ηα ζηνηρεία 
απηά θηηάρλνληαη νη πιαλήηεο, νη 
βξάρνη, ηα θπηά, ηα δψα, θαζεηί πνπ 
καο πεξηβάιιεη. Καη εκείο νη ίδηνη 
ζηνηρεία είκαζηε,  νη εγθέθαινί καο 
ζπληίζεληαη απφ ζηνηρεία, αθφκε 
θαη νη απφςεηο καο, κε θάπνηα 
έλλνηα, είλαη ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρεί-
σλ. Δίκαζηε ινηπφλ θάηνηθνη ζην 
ίδην βαζίιεην, ζην πεξηνδηθφ 
βαζίιεην. 
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Αξηζηεξά καο, ζηε ρψξα ηεο 

δχζεο, απιψλεηαη ν νξζνγώληνο 
ηνκέαο ησλ ζηνηρείσλ s. Δδψ 
βαζηιεχνπλ ηα δξαζηηθά κέηαιια. 
Απηά πνπ δε ζπλαληάκε πνηέ 
ειεχζεξα ζηε θχζε, ιφγσ ηεο 
εμαηξεηηθήο ηνπο δξαζηηθφηεηαο θαη 
φζν πξνρσξάκε πξνο ηα λφηηα, 
ηφζν ε δξάζε απμάλεη. Να πάξνπκε 
γηα παξάδεηγκα ηελ αληίδξαζή ηνπο 
κε ην λεξφ ζηελ αξρή, ζηε βφξεηα 
δπηηθή πεξηνρή ηνπ ιίζηνπ (Li), ην 
απνηέιεζκα ηεο βξνρήο θαίλεηαη 
αζήκαλην. Ζ αληίδξαζε κε ην λεξφ 
είλαη ήζπρε .Σν έδαθνο ζηγνβξάδεη, 
θαη αλαδίδεη θπζαιίδεο πδξνγφλνπ. 
Αθξηβψο παξαθάησ, ζην λάηξην 
(Na), ην ηνπίν αιιάδεη. Δδψ ε βξν-
ρή παιεχεη κε ηνλ ηφπν. Σν έδαθνο 
θνριάδεη θαη βξάδεη φπνηε ην θηππά 
κία ζηαγφλα λεξνχ. ην θάιην (K) ηα 
πξάγκαηα ρεηξνηεξεχνπλ. Δδψ ην 
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έδαθνο φρη κφλν θνπζθψλεη θαη 
βξάδεη, αιιά πηάλεη θσηηά θαη θαίγε-
ηαη ην πδξνγφλν πνπ ειεπζεξψλεη ε 
αληίδξαζε. Αθφκα πην λφηηα, ζηηο 
πεξηνρέο ξνπβίδηνπ (Rb) θαη 
θαίζηνπ (Cs) ηα πξάγκαηα γίλνληαη 
εθξεθηηθά .Δδψ, θάζε ζηαγφλα 
λεξνχ είλαη θαη κηα βφκβα πνπ 
ζθάεη κφιηο πξνζθξνχζεη ζην 
έδαθνο. Σνχηε ε πεξηνρή δελ είλαη 
θαηνηθήζηκε, φηαλ βξέρεη. 

 
 

    
 
 
ΣΧΗΜΑ : Η δξάζε ηνπ λεξνύ 
δηαδνρηθά, από αξηζηεξά πξνο ηα 
δεμηά ζην Λίζην (Li ), Νάηξην ( Na ) 
θαη Κάιην ( K). 
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Όκσο, ε δξαζηηθφηεηα απηή ησλ 

αιθαιίσλ δε ζεκαίλεη φηη είλαη 
άρξεζηα. Σν λάηξην γηα παξάδεηγ-
κα, πνπ βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζηε  
θχζε ππφ κνξθή άιαηνο, είλαη 
νπζηψδεο ζπζηαηηθφ ηνπ λεπξηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εγθέθαινπ καο, 
ρσξίο απηφ ζα ήκαζηε άρξεζηεο 
κεραλέο. 

Γίπια ζηα αιθάιηα θαη ζηνλ ίδην 
νξζνγψλην ηνκέα βξίζθνληαη νη 
αιθαιηθέο γαίεο. Δδψ αλήθεη ην 
αζβέζηην (Ca), ρσξίο απηφ δελ ζα 
ππήξραλ ζηαζεξά νηθνδνκήκαηα 
ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, αθνχ 
απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 
νηθνδνκηθήο, π.ρ. κάξκαξα. Οχηε ηα 
κέιε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ ζα είραλ 
πνηέ αλαπηχμεη ηα επηζεηηθά ηνπο 
φπια ρσξίο απηφ (δφληηα, ραπιηφ-
δνληεο θιπ.). Αθξηβψο πάλσ ηνπ 
είλαη ην καγλήζην (Mg), πνπ 
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απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 
ρισξνθχιιεο, ρσξίο απηήλ ν 
θφζκνο ζα είρε κηαλ απνπληθηηθή 
μέξα  αληί ηνπ πξάζηλνπ παξάδεη-
ζνπ ηεο δσήο πνπ γλσξίδνπκε. 

Αλ δηαζρίζνπκε πξνο ηα 
αξηζηεξά ηε γέθπξα κεηάβαζεο 
(κεηάπησζεο), θηάλνπκε ζηε ρψξα 

ηεο αλαηνιήο, ην δεμηφ  νξζνγώλην 
ηκήκα ησλ ζηνηρείσλ p. Δδψ 
βξίζθεηαη ε πην εχθνξε πεξηνρή 
ηνπ πεξηνδηθνχ βαζηιείνπ, πνπ 
είλαη απηή ηνπ άλζξαθα. Ο C 
δηαθξίλεηαη απφ ηε κεηξηνπάζεηά 
ηνπ, είλαη θαιφβνινο ζηηο ζρέζεηο 
ηνπ, δελ είλαη ςεινκχηεο, φπσο αο 
πνχκε ην θζφξην. ηε ρεκεία, φπσο 
πνιιέο θνξέο θαη ζηε δσή, απηφ 
αληακείβεηαη. Ο C κε ηε κεηξηνθξν-
ζχλε ηνπ επέβαιε ηνλ εαπηφ ηνπ σο 
βαζηιηά ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. 
Μελ μερλάηε φηη ν άλζξαθαο 
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απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 
10 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ νξγα-
ληθψλ ελψζεσλ. Δδψ ζηελ αλαην-
ιηθή ρψξα ηα κέηαιια είλαη πνιχ 
πην ήξεκα. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζ-
ζίηεξνο (Sn) γηα ρξφληα ρξεζηκν-
πνηνχληαλ ζαλ πξνζηαηεπηηθή 
επηθάιπςε ησλ ραιχβδηλσλ ζσιή-
λσλ ζηε θνλζεξβνπνηία, πξνηνχ ν 
θνληηλφο βφξεηνο γείηνλάο ηνπ, ην 
αξγίιην (Al), αληηθαηαζηήζεη ηφζν 
ην ζθειεηφ (ζίδεξν) φζν θαη ηελ 
επηδεξκίδα (θαζζίηεξν) ζρεδφλ 
φισλ ησλ ζπζθεπαζηψλ πνηψλ, 
αθφκε θη εθείλσλ πνπ είλαη ηφζν 
δηαβξσηηθά φζν ηα αλζξαθνχρα 
αλαςπθηηθά.. Ο κφιπβδνο (Pb), ν 
βφξεηνο γείηνλαο ηνπ θαζζηηέξνπ, 
δηήλπζε αθφκε κεγαιχηεξε δηα-
δξνκή κέζα ζηελ ηζηνξία ράξε ζηε 
ρεκηθή ηνπ αδξάλεηα. Απφ ηελ 
επνρή ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 
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κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηε κεηαγσγή ηνπ λεξνχ, πνπ είλαη 
εμαηξεηηθά δηαβξσηηθφ πγξφ. Βέβαηα 
ν κφιπβδνο δελ είλαη απνιχησο 
αδξαλήο, θη έηζη, φηαλ κηθξέο πνζφ-
ηεηεο απηνχ εηζέιζνπλ ζηνλ αλζξψ-
πηλν εγθέθαιν, πξνθαινχλ δηαλνε-
ηηθή εμαζζέλεζε.  

Γηαζρίδνληαο ηε γξακκή ησλ 
κεηαιινεηδψλ θηάλνπκε ζηελ θαξ-
δηά ηεο αλαηνιηθήο ρψξαο ζην βα-
ζίιεην ησλ ακεηάιισλ. Δδψ βξί-
ζθνπκε νξηζκέλεο γλψξηκεο αφξα-
ηεο αέξηεο πεξηνρέο, φπσο ην άδσην 
θαη ην νμπγφλν. Σν νμπγφλν είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν ίδην απαξαί-
ηεην γηα ηε δσή είλαη ην άδσην, γηαηί 
νη πξσηείλεο δνκνχληαη απφ απηφ. 
Υάξε ζ’ απηφ κεηαβηβάδεηαη ε 
θιεξνλνκηθφηεηα, κέζσ ηνπ DNA. 
Πην θάησ δηαθξίλνπκε ην θψζθνξν 
(Ρ), πνπ απνηειεί ζπζηαηηθφ ησλ 
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νζηψλ. Ο P πέξα απ΄ απηφ έρεη κία 
έληνλε πξνζσπηθφηεηα, πνπ ηνλ 
θαζηζηά ηδηαίηεξν θαηάιιειν λα 
απνζεθεχεη ελέξγεηα ζηνπο νξγαλη-
ζκνχο, ππφ κνξθή ΑΣΡ. Έλα ζπνπ-
δαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο είλαη 
φηη δελ ηειεηψλεη αζηξαπηαία, αιιά 
απαηηεί αξγή εθηχιημε θαη πξνζεθηη-
θή δηάζεζε ελέξγεηαο. Μία κηθξή 
πνζφηεηα ελέξγεηαο εδψ, άιιε κία 
εθεί, φρη έλαο αηθλίδηνο θαηαθιπ-
ζκφο. Έλα βήκα πην δεμηά ζπλαληά-
κε ην ζείν, έλα θίηξηλν ζηεξεφ, πνπ 
απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ παξαγσ-
γή ηνπ ζεηηθνχ νμένο. Ζ παξαγσγή 
ηνπ ζεηηθνχ νμένο, πνπ εκπιέθεηαη 
ηζρπξά ζηε βηνκεραλία ιηπαζκά-
ησλ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο 
δείθηεο ηεο απφδνζεο ηεο νηθνλν-
κίαο κηαο ρψξαο.  Να ινηπφλ κία 
πεξίεξγε ζπκκαρία: νη νξγαληζκνί 
κε θχξην ζπζηαηηθφ ηνλ C,  
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ρξεζηκνπνηνχλ νμέα, κε θχξην 
ζπζηαηηθφ ην S, ψζηε λα παξάγνπλ 
ιηπάζκαηα, κε θχξην ζπζηαηηθφ ην 
P, γηα λα παξάζρνπλ ελέξγεηα ζε 
πξσηείλεο, ησλ νπνίσλ ην θχξην 
ζπζηαηηθφ είλαη ην Ν.  

Αθξηβψο πην θάησ ε πεξηνρή 
είλαη δειεηεξηαζκέλε κε ην αξζε-
ληθφ (As). Ζ δξαζηηθφηεηα ηνπ As 
σο δειεηεξίνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
ζηελή νκνηφηεηά ηνπ κε ην θσζθφ-
ξν, ε νπνία ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφ-
ηεηα λα δηεηζδχεη ζε αληηδξάζεηο 
πνπ κεηέρεη ν P ελψ νη ιεπηέο 
δηαθνξέο ηνπ ζπλσκνηνχλ ζηελ 
απνξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ 
θπηηάξνπ. Σν As ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα λα ζθνηψλεη θαινπξναίξεηα, ζε 
ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα πνπ θαηα-
πνιεκνχλ ηηο ινηκψμεηο, θαη θαθφ-
βνπια, ζηα ρεκηθά αέξηα πνπ 
πξνζβάιινπλ ηα λεχξα.  
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Πην αλαηνιηθά βξίζθνληαη ηα 
αινγφλα. Σν θζφξην μερσξίδεη, είλαη 
πνιχ δξαζηηθφ αέξην, πνπ πνιχ 
δχζθνια  απνζεθεχεηαη  εμ’ αηηίαο 
ηεο επθνιίαο πνπ κεηαηξέπεη ηα 
δνρεία ζε θφζθηλα. Δπηπρέο πάλησο 
γεγνλφο είλαη ε ρξήζε ηνπ θζνξίνπ 
σο παξάγνληα ζθιήξπλζεο ηνπ 
ζκάιηνπ ησλ δνληηψλ θαη ζπκβάι-
ιεη ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή 
βειηίσζε ηεο νδνληηθήο πγείαο ησλ 
εζλψλ. Σν ριψξην, αθξηβψο λφηηα, 
βξίζθεηαη ζε κεγάιε αθζνλία  ζην 
ζαιαζζηλφ λεξφ. Δθεί, αγθαιηά κε 
ην λάηξην, απνηεινχλ ην επηηξα-
πέδην αιάηη. Σν ριψξην ππάξρεη 
άθζνλν θαη ζην ζψκα καο, ν ξφινο 
ηνπ , φπσο θαη ζηηο ζάιαζζεο, είλαη 
θάπσο παζεηηθφο. Απνηειεί ηελ 
εξσηηθή ζχληξνθν ηνπ λαηξίνπ, θαη 
ν ξφινο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζ’ απηφ.  
Χζηφζν, ζε αέξηα κνξθή ην ριψξην 
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παξνπζηάδεη έληνλεο νκνηφηεηεο κε 
ην θζφξην, κπνξεί λα ζαλαηψζεη 
ηφζν κηθξφβηα φζν θαη αλζξψπνπο. 
Αιιά κπνξεί λα επζχλεηαη θαη γηα ηε 
ζαλάησζε πιεζπζκψλ κε πεξηζζφ-
ηεξν αλεπαίζζεηνπο ηξφπνπο: νη 
ρισξάλζξαθεο θαη νη ρισξνθζν-
ξάλζξαθεο, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ 
ςπθηηθά πγξά ή ζηα αεξνδφι , 
πξνθαινχλ ηελ ηξχπα ηνπ φδνληνο.  

ην ηέινο ηνπ θφζκνπ, ζηελ Άπσ 
Αλαηνιή, βξίζθνληαη ηα επγελή 
αέξηα, πνπ αξλνχληαη έληνλα ηε 
ρεκηθή δξάζε Απηή ε έιιεηςε 
δξαζηηθφηεηαο ηα θαζηζηά ρξήζηκα, 
γηαηί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
αδξαλή αηκφζθαηξα φπνπ 
ρξεηαζηεί.  

Αλάκεζα ζηελ αλαηνιηθή θαη ζηε 
δπηηθή ρψξα εθηείλεηαη ε γέθπξα 
κεηάβαζεο (κεηάπησζεο) κε ηα 
ζηνηρεία d . Δδψ θαίλεηαη ε πεξηνρή 
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εμεξεπλήζεθε απφ αλαηνιάο πξνο  
δπζκάο. Ο ραιθφο βνήζεζε ηελ 
αλζξσπφηεηα λα θχγεη απφ ηελ 
επνρή ηνπ ιίζνπ θαη λα νδεγεζεί 
ζηελ επνρή ηνπ κεηάιινπ. Ο 
ραιθφο αληέρεη ζηε δηάβξσζε γη’ 
απηφ θαη έρεη αθφκα θαη ζήκεξα δχν 
βαζηθέο ρξήζεηο: ζηελ θαηαζθεπή 
πδξνζσιήλσλ θαη ζηε λνκηζκαην-
θνπία. (Σελ ίδηα θηινζνθία αθνινπ-
ζνχλ ν άξγπξνο θαη ν ρξπζφο, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ θαηξφ 
ηψξα σο κέηαιια ηνπ εκπνξίνπ, ηεο 
δηαθφζκεζεο θαη ηεο λνκηζκαηνθν-
πίαο, ιφγσ θπξίσο ηεο ειθπζηηθήο 
ηνπο εκθάληζεο, ηεο ζπαληφηεηάο 
ηνπο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο 
ζηε δηάβξσζε).  Αθνινχζεζε ε 
επνρή ηνπ ζηδήξνπ πνπ νδήγεζε  
ηνλ θφζκν ζηε βηνκεραληθή επαλά-
ζηαζε. Σέινο, έρνπκε ην ηηηάλην κε 
ηηο ηδηφηεηεο αθξηβψο πνπ 
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ρξεηάδεηαη κία θνηλσλία ε νπνία 
επηδίδεηαη ζηελ πςειή ηερλνινγία, 
ψζηε λα θαηαθηήζεη ηνπο νπξαλνχο 
(θαηαζθεπή δηαζηεκνπινίσλ). Δίλαη 
έλα κέηαιιν ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ 
ζηε δηάβξσζε, σζηφζν ειαθξφ…  

Καηξφο φκσο είλαη λα δνχκε θαη 
ηε λεζηψηηθε ρψξα ηνπ πεξηνδηθνχ 
πίλαθα. ηα βφξεηα ηεο επεηξσηη-
θήο ρψξαο, φπσο πεξίπνπ ε  
Ηζιαλδία  ζηα βφξεηα  ηεο Δπξψ-
πεο, βξίζθεηαη κηα κνλαρηθή, απν-
κνλσκέλε πεξηνρή, ην πδξνγφλν 
(Ζ). Σν πδξνγφλν παξά ηελ απιφηε-
ηά ηνπ έρεη κία πιεζσξηθή ρεκηθή 
ζπκπεξηθνξά θαη  επηπιένλ είλαη ην 
πην άθζνλν ζηνηρείν ζην ζχκπαλ, 
ην θαχζηκν ησλ άζηξσλ. 

Ζ ζηελή Νφηηα Νήζνο, ζηα αλνη-
θηά, απνηειεί ην παξάξηεκα ηνπ 
πίλαθα, εδψ θαηνηθνχλ ηα ζηνηρεία 
f, νη ιαλζαλίδεο ζηε βφξεηα ισξίδα  
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θαη νη αθηηλίδεο ζηε λφηηα. Δδψ ε 
πεξηνρή είλαη αλαμηνπνίεηε. Τπάξ-
ρνπλ ιίγεο πεξηνρέο ηνπ βαζηιείνπ 
νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο δε ρξεζη-
κεχνπλ ζε ηίπνηε (δελ έρνπλ αμην-
πνηεζεί νχηε απφ ηε θχζε νχηε απφ 
ηε βηνκεραλία). Τπάξρνπλ δχν 
βαζηθνί ιφγνη γη’ απηφ. Ο έλαο είλαη 
φηη ην ζηνηρείν ππάξρεη ζηνλ πια-
λήηε καο ζε πνιχ κηθξέο πνζφ-
ηεηεο. Γηα παξάδεηγκα θέξλνπκε ην 
θξάγθην (Fr). Έρεη εθηηκεζεί φηη 
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζε νιφθιεξε 
ηε γε ππάξρνπλ κφλν δεθαεπηά 
πεξίπνπ άηνκα Fr. Σν ίδην ζπάληα 
είλαη φια ηα ππεξνπξάληα ζηνηρεία. 
Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε ξαδηελέξ-
γεηα. Όια ηα ζηνηρεία πέξα απ’ ην 
βηζκνχζην είλαη ξαδηελεξγά. Καζ’ 
φιν ην κήθνο ησλ λφηησλ αθηψλ 
ππάξρνπλ λεθξνθεθαιέο κε 
ζηαπξσηά θφθαια . Δδψ αθφκε θαη 
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ην ελδηαθέξνλ ησλ ρεκηθψλ αξρίδεη 
λα θάκπηεηαη θαη ε επηθπιαθηηθφ-
ηεηα θαηαζηέιιεη ηελ πεξηέξγεηα. 
 

Αλαθεθαιαίσζε 
 

 

1. χκθσλα κε ηνλ Bohr ην άηνκν 
απνηειείηαη απφ ηνλ ππξήλα (ζεηη-
θά πξσηφληα θαη νπδέηεξα λεηξφ-
ληα) θαη γχξσ απφ ηνλ ππξήλα ζε 
θαζνξηζκέλεο θπθιηθέο ηξνρηέο 
πεξηζηξέθνληαη ηα ειεθηξφληα 
(πιαλεηηθφ αηνκηθφ κνληέιν). 
2. Σα ειεθηξφληα ελφο αηφκνπ θαηα-
λέκνληαη ζε ζηηβάδεο. Ο κέγηζηνο 
αξηζκφο ειεθηξνλίσλ πνπ κπνξεί 
λα πάξεη θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ζηηβάδεο είλαη 2n
2
, φπνπ n 

ν θχξηνο θβαληηθφο αξηζκφο. 
3. ην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πίλαθα 
ηα ζηνηρεία θαηαηάζζνληαη κε βάζε 
ηνλ αηνκηθφ ηνπο αξηζκφ. χκθσλα 
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κε ην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ λφκν νη 
ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη 
πεξηνδηθή ζπλάξηεζε ηνπ αηνκηθνχ  
ηνπο αξηζκνχ. 
4. Οη νξηδφληηεο ζεηξέο ηνπ πίλαθα 
νλνκάδνληαη πεξίνδνη θαη θαηά κή-
θνο απηψλ ππάξρεη βαζκηαία κεηα-
βνιή ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζηνηρείσλ. 
Οη θαηαθφξπθεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 
νλνκάδνληαη νκάδεο θαη θαηαιακ-
βάλνληαη απφ ζηνηρεία κε αλάινγεο 
ηδηφηεηεο. 
5. Ζ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνη-
ρείσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειεθηξν-
ληαθή δνκή ησλ αηφκσλ ηνπο 
(ειεθηξφληα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβά-
δαο) θαη ηελ αηνκηθή αθηίλα. 
6. Σα δχν θπξηφηεξα είδε ρεκηθψλ 
δεζκψλ είλαη ν ηνληηθφο ή εηεξνπν-
ιηθφο δεζκφο, πνπ δεκηνπξγείηαη κε 
απνβνιή θαη πξφζιεςε  
ειεθηξνλίσλ, θαη ν νκνηνπνιηθφο 
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δεζκφο, πνπ δεκηνπξγείηαη κε 
ακνηβαία ζπλεηζθνξά ειεθηξνλίσλ.  
 7. Ο νκνηνπνιηθφο δεζκφο πνπ 
αλαπηχζζεηαη κεηαμχ αηφκσλ κε 
δηαθνξεηηθή ειεθηξαξλεηηθφηεηα, 
νλνκάδεηαη πνιηθφο νκνηνπνιηθφο 
δεζκφο. 
8. Γηα ηε γξαθή θαη ηελ νλνκαζία 
ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ ζα πξέπεη 
λα γλσξίδνπκε ηνπο ζπκβνιηζκνχο, 
ηηο νλνκαζίεο θαη ηα θνξηία ησλ 
ηφλησλ. 
9. Χο αξηζκφο νμείδσζεο (Α.Ο.) 
ελφο αηφκνπ ζε κία νκνηνπνιηθή 
έλσζε νξίδεηαη ην θαηλνκεληθφ 
θνξηίν πνπ ζα απνθηήζεη ην άηνκν 
αλ ηα θνηλά δεχγε ειεθηξνλίσλ 
απνδνζνχλ ζην ειεθηξαξλεηη-
θφηεξν άηνκν. Αληίζηνηρα, Α.Ο. 
ελφο ηφληνο, ζε κηα ηνληηθή έλσζε 
είλαη ην πξαγκαηηθφ θνξηίν ηνπ 
ηφληνο. 
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Λέμεηο Κιεηδηά 
 

 

άηνκν ρεκηθφο δεζκφο 

ππξήλαο ειεθηξφληα εμσηεξηθήο 
ζηηβάδαο 

πξσηφλην αηνκηθή αθηίλα 
λεηξφλην ηνληηθφο ή 

εηεξνπνιηθφο δεζκφο 
ειεθηξφλην ηνληηθφο θξχζηαιινο 
ζηηβάδα νκνηνπνιηθφο δεζκφο 
θχξηνο 
θβαληηθφο 
αξηζκφο 

ειεθηξνληαθφο ηχπνο 
 

πεξηνδηθφο 
πίλαθαο 

ειεθηξαξλεηηθφηεηα 

αηνκηθφο 
αξηζκφο 

πνιηθφο νκνηνπνιηθφο 
δεζκφο 

πεξίνδνο αξηζκφο νμείδσζεο 
(Α.Ο)  

νκάδα  
εμσηεξηθή 
ζηνηβάδα 
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Eξσηήζεηο – Αζθήζεηο –
Πξνβιήκαηα 
 
Δξσηήζεηο Δπαλάιεςεο 
 
1. Ση νλνκάδεηαη ειεθηξνληαθή ζηη-
βάδα; Πψο κεηαβάιιεηαη ε ελέξγεηα 
ησλ ειεθηξνληαθψλ ζηηβάδσλ; 
 

2.  Πψο ζπκβνιίδνληαη νη ειεθηξν-
ληαθέο ζηηβάδεο θαη ζε πνηα ηηκή 
ηνπ θχξηνπ θβαληηθνχ αξηζκνχ (n) 
αληηζηνηρεί ε θαζεκία απφ απηέο; 
 

3.  Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 
ειεθηξνλίσλ ζε θάζε ειεθηξνληαθή 
ζηηβάδα; Πνηνο ηχπνο πξνζδηνξίδεη 
ηνλ αξηζκφ απηφ; 
 

4.  Ση ηζρχεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
ειεθηξνλίσλ ηεο εμσηεξηθήο 
ζηηβάδαο θαη ηη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 
ειεθηξνλίσλ ηεο πιεζηέζηεξεο 
πξνο ηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα; 
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5.  Να δηαηππψζεηε ην ζχγρξνλν 
πεξηνδηθφ λφκν. 
 

6.  Ση είλαη ε πεξίνδνο ζηνλ πεξην-
δηθφ πίλαθα; Πφζεο πεξηφδνπο 
έρνπκε ζην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ 
πίλαθα; 
 

7.  Γηα ην ζηνηρείν θάιην (Κ), πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ 4
ε
 πεξίνδν ηνπ 

πεξηνδηθνχ πίλαθα, ηη πιεξνθνξία 
έρνπκε; 
 

8.  Ση είλαη ε νκάδα ζηνλ πεξηνδηθφ 
πίλαθα; Πφζεο νκάδεο έρνπκε ζην 
ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πίλαθα; 
 

9.  Γηα πνην ιφγν ηα ζηνηρεία ελψ-
λνληαη κεηαμχ ηνπο; 
 

10.  Πφηε έλα ζηνηρείν κπνξεί λα 
ζρεκαηίζεη ηνληηθφ δεζκφ; 
 

11.  Να πεξηγξάςεηε ηξία δηαθνξε-
ηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλ 
ηνληηθψλ θαη ησλ νκνηνπνιηθψλ 
ελψζεσλ. 
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12.  Ση νλνκάδεηαη ειεθηξαξλεηη-
θφηεηα ελφο ζηνηρείνπ; 
 

13.  Να δψζεηε κεξηθνχο θαλφλεο κε 
ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ππνιν-
γίζνπκε ηνλ αξηζκφ νμείδσζεο ελφο 
ζηνηρείνπ ζε κία ρεκηθή έλσζε. 
 

Αζθήζεηο – Πξνβιήκαηα 
 

Ηιεθηξνληαθή δνκή ησλ αηόκσλ  
Έλα απιό κνληέιν γηα ην άηνκν 
 

14.  Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξν-
ηάζεηο είλαη ιάζνο; 
α) Ζιεθηξφληα ηεο ίδηαο ζηηβάδαο 
έρνπλ ηελ ίδηα ελέξγεηα. 
β) Ζ ζηηβάδα L κπνξεί λα πεξηέρεη 
10 ειεθηξφληα. 
γ) Ζ εμσηεξηθή ζηηβάδα (εθηφο ηεο 
Κ) πεξηέρεη ην πνιχ 8 ειεθηξφληα. 
δ) Ζ ζηηβάδα Ο πεξηέρεη γηα ηα 
γλσζηά κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία, 
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βάζεη ηνπ ηχπνπ 2n
2
, 50 ειεθηξφ-

ληα. 
 

15.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 
α) Σν άηνκν απνηειείηαη απφ ηνλ 
ππξήλα, πνπ πεξηέρεη ηα ζεηηθά 
……..…. ……..…. θαη ηα ………...... 
λεηξφληα. 
β) Γχξσ απφ ηνλ ……….. θηλνχληαη 
ζε ……...… ηξνρηέο ηα ………...  
 

16.  Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξν-
ηάζεηο είλαη ιάζνο; 
α) Ζ ζηηβάδα Κ αληηζηνηρεί ζε n = 1. 
β) Ζ ζηηβάδα Ν αληηζηνηρεί ζε n = 2. 
γ) Ζ ζηηβάδα L πεξηέρεη ην πνιχ 8 
ειεθηξφληα. 
δ) Γηα ηηο ζηηβάδεο Κ θαη L ηζρχεη 

EK<EL. 
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[[ 

17.  Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα: 
 

ΣΗΒΑΓΔ 

 p n e K L M N 

   Mg        

 

    Cl        

 

     Cl        

Mg
2+

        

K
+
        

Cl
-
        

 
18.  To άηνκν ηνπ θσζθφξνπ έρεη 5 
ειεθηξφληα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ ζηη-
βάδα, ε νπνία είλαη ε Μ. Πνηνο είλαη 
ν αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ θσζθφξνπ; 
 

24 

12 

 
39 

19 

 

35 

17 
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Πεξηνδηθόο Πίλαθαο 
 

19.  Γηα ην ζηνηρείν (Al), πνπ βξί-
ζθεηαη ζηελ IIIA νκάδα ηνπ πεξην-
δηθνχ πίλαθα, ηη πιεξνθνξία 
έρνπκε; 
 

20.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξα-
θάησ πξνηάζεηο: 
α) Έλα ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

5
ε
 πεξίνδν έρεη ηα ειεθηξφληά ηνπ 

θαηαλεκεκέλα ζε … …….. . 
β) Έλα ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
VIIA νκάδα πεξηέρεη … ……… ζηελ 
……… ζηηβάδα. 
 

21.  Γηα ην άηνκν ηνπ λαηξίνπ (Na) 
δίλεηαη ν αηνκηθφο ηνπ αξηζκφο:   
Ζ = 11. 
ε ηη κνηάδεη θαη ζε ηη δηαθέξεη ην 
ηφλ ηνπ λαηξίνπ απφ ην άηνκν ηνπ 
πξνεγνχκελνχ ηνπ επγελνχο αεξίνπ 
θαη απφ ην ηφλ ηνπ επφκελνχ ηνπ 
ζηνηρείνπ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα; 
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ε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα αλήθεη ην 
θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ηξία 
ζηνηρεία; 
22.  Nα ζπκπιεξψζεηε ηηο παξα-
θάησ πξνηάζεηο:    
α) ην ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πίλαθα 
ηα ζηνηρεία είλαη ηνπνζεηεκέλα 
θαηά αχμνληα ………     ……… . 
β) Οη ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη 
……..…    …..…ηνπ ……..… αξηζκνχ 
ηνπο. 
γ) Σν ριψξην (Cl) θαη ην βξψκην (Br) 
έρνπλ παξφκνηεο κεζφδνπο παξα-
ζθεπήο θαη παξφκνηεο ρεκηθέο 
ηδηφηεηεο θαη αλήθνπλ ζηελ……….           
………… ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. 
δ) Σν λάηξην (Na) θαη ην αξγίιην (Al) 
έρνπλ ηα ειεθηξφληά ηνπο 
θαηαλεκεκέλα ζηνλ ίδην αξηζκφ 
ζηηβάδσλ θαη αλήθνπλ ζηελ …….….    
……....… ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. 
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23.  Έρνπκε αλαθέξεη φηη ζηνηρεία 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νκάδα 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα παξνπ-
ζηάδνπλ αλάινγεο  θπζηθέο  
ηδηφηεηεο.   
Ζ VIΑ νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλα-
θα πεξηέρεη θαηά ζεηξά ηα ζηνηρεία: 

O(Z=8), S(Z=16), Se(Z=34), Te(Z=52) 
θαη Po (Z=84). Να ζπκπιεξψζεηε 
ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 

ππθλφηεηα  

/g cm
-3

 ζηνηρείν 

 

αηνκηθή αθηίλα/Α      
ζηνηρείν 

2,07 1,04 
6,25 1,43 

1,43 10
-3

 0,73                   O 

9,4                 Po 1,17 
4,81 1,67 
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24.  Έρνπκε αλαθέξεη φηη ζηνηρεία 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νκάδα 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα παξνπζηά-
δνπλ αλάινγεο θπζηθέο ηδηφηεηεο. 
Ζ νκάδα ησλ επγελψλ αεξίσλ 
πεξηέρεη θαηά ζεηξά ηα ζηνηρεία:  
He (Z=2), Ne (Z=10), Ar (Z=18), Kr 

(Z=36), Xe (Z=54), Rn (Z=86). 
Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 

ζεκείν βξαζκνχ/ 
Κ ζηνηρείν 

ππθλφηεηα / g L
-1

 

120 0,90 
27,1 1,78 
4,2            0,18      He 

87,3 5,90 
            211       Rn 9,73 

165 3,75 
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25.  Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα: 
 

 
ηνηρείν 

Ζιεθηξνληαθή 
Γνκή  ζε              
ηηβάδεο 

 
Οκά-
δα 

 
Πεξί-
νδνο 

 K L M N O   
H 1 - - - -   

Ca 2 8 8 2 -   
Br 2 8 18  - VIIA  
O 2  - - - VIA 2 
Na 2 8  - - IA  

 

 

26.  Να δψζεηε δχν παξαδείγκαηα 
ζηνηρείσλ γηα θαζεκία απφ ηηο 
παξαθάησ νκάδεο ηνπ πεξηνδηθνχ 
πίλαθα: 
α) αιθάιηα    β) αιθαιηθέο γαίεο      
γ) αινγφλα    δ) επγελή αέξηα. 
 

 

*27.  Να ηαμηλνκήζεηε ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία ζε νκάδεο, φπνπ ηα ζηνη-
ρεία ζα παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο 
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ρεκηθέο ηδηφηεηεο K (Z=19), F (Z=9), 

P (Z=15), Na (Z=11), Cl (Z=17) θαη  

Ν (Ζ=7). 
 

28.  Να ζπκπιεξψζεηε ηελ 
πξφηαζε: 
Σα ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 
πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο κηαο 
νξηδφληηαο ζεηξάο ηνπ απνηεινχλ 
κία ……...… απηνχ θαη έρνπλ: 
α)  ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο 
β)  ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξνλίσλ 
ζηελ εμσηεξηθή ζηηβάδα 
γ)  ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξνληαθψλ 
ζηηβάδσλ 
δ)  ηνλ ίδην αηνκηθφ αξηζκφ 
ε)  ηνλ ίδην καδηθφ αξηζκφ 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

 29.  Να ζπκπιεξψζεηε ηελ 
πξφηαζε: 
Σα ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 
πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο  
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ίδηαο θαηαθφξπθεο ζηήιεο ηνπ 
απνηεινχλ κία ……… απηνχ θαη 
έρνπλ: 
α) παξφκνηεο ηδηφηεηεο 
β) παξαπιήζην αηνκηθφ αξηζκφ 
γ) ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξνληαθψλ 
ζηηβάδσλ 
δ) ηελ ίδηα αηνκηθή αθηίλα 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

*30.  Πνηα απφ ηα ζηνηρεία Α, Β, Γ, Γ 
θαη Δ  κε αληίζηνηρνπο αηνκηθνχο 
αξηζκνχο 16, 12, 8, 20 θαη 38 έρνπλ 
παξφκνηεο ηδηφηεηεο; 
 

*31.  Σν καγλήζην ( Mg ) βξίζθεηαη 

ζηελ 3
ε
 πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνχ 

πίλαθα, ελψ ην ηφλ απηνχ Mg
2+

 έρεη 

δνκή επγελνχο αεξίνπ. Με βάζε 
απηά ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη γηα ην 
καγλήζην φηη: 
α) έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 8 θαη βξίζθε-
ηαη ζηελ VIA νκάδα  
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β) έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 12 θαη βξί-
ζθεηαη ζηελ IVΑ νκάδα 
γ) έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 16 θαη βξί-
ζθεηαη ζηελ VIΑ νκάδα  
δ) έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 12 θαη βξί-
ζθεηαη ζηελ IIΑ νκάδα 
 

*32.  Aλ ηα ηφληα Α
+
 θαη Β

3-
 έρνπλ 

ηνλ ίδην αξηζκφ ειεθηξνλίσλ κε ην 
επγελέο αέξην Ar (Ζ=18): 
i) λα βξείηε ηνπο αηνκηθνχο 
αξηζκνχο ησλ ζηνηρείσλ Α θαη Β. 
ii) ηα ζηνηρεία Α θαη Β βξίζθνληαη: 
α) ζηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζε δηαθν-
ξεηηθή νκάδα 
β) ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζε δηαθν-
ξεηηθή πεξίνδν 
γ) ζε δηαθνξεηηθή νκάδα θαη ζε 
δηαθνξεηηθή πεξίνδν 
δ) ζηελ ίδηα νκάδα θαη ζηελ ίδηα 
πεξίνδν 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
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*33.  Να γξάςεηε ην ζχκβνιν ηνπ 

θαηηφληνο X
2+

 θαη ηνπ αληφληνο Φ
-
 

πνπ λα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 
ειεθηξνλίσλ κε ην επγελέο αέξην Ne 
(Ζ=10). Γίλνληαη ηα ζχκβνια ησλ 18 
πξψησλ ζηνηρείσλ θαηά ζεηξά 
απμαλφκελνπ αηνκηθνχ αξηζκνχ: H, 
He, Li, Be, Β, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, 
Al, Si, P, S, Cl, Ar. 
 

34.  Πνηνο είλαη ν αηνκηθφο αξηζκφο 
ηνπ ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

3
ε
 πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 

θαη ζηελ VA νκάδα; 
 

35.  Πνηνο είλαη ν αηνκηθφο αξηζκφο 
ηνπ ζηνηρείνπ πνπ βξίζθεηαη: 

α) ζηελ 2
ε
 πεξίνδν θαη ζηελ VIA 

νκάδα 

β) ζηελ 3
ε
 πεξίνδν θαη ζηελ VIIA 

νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 
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36.  Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εμσηε-
ξηθή ζηηβάδα ηελ Ν ζε πνηα 
πεξίνδν αλήθνπλ; 

α) ζηελ 5
ε
   β) ζηελ 2

ε
 

γ) ζηελ 4
ε
    δ) ζηελ 7

ε 

 

37.  Σα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζηελ 
εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα ηξία ειε-
θηξφληα ζε πνηα απφ ηηο παξαθάησ 
νκάδεο ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα 
αλήθνπλ; 
α) ζηελ VΑ  β) ζηελ IIΒ 
γ) ζηελ IIIΑ  δ) ζηελ VIIΑ 
 

Χεκηθνί Δεζκνί 

 

38.  Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 
α) Σα επγελή αέξηα έρνπλ ζηελ εμσ-
ηεξηθή ηνπο ζηηβάδα …...........… 
ειεθηξφληα εθηφο απφ ην ….........… 
πνπ έρεη ζηελ …...…… ζηηβάδα 
…....… ειεθηξφληα. 

152 / 74 



 

β) Σν ριψξην ( Cl ), πνπ είλαη ζηνη-
ρείν ηεο VIIA νκάδαο ηνπ πεξην-
δηθνχ πίλαθα, έρεη ζηελ εμσηεξηθή 
ηνπ ……… ……... ειεθηξφληα θαη  
……...… ή ζπλεηζθέξεη ……… ψζηε 
λα απνθηήζεη δνκή ……… αεξίνπ. 
γ) Σν λάηξην (Na), πνπ είλαη ζηνη-
ρείν ηεο IA νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ 
πίλαθα, κε δνκή ειεθηξνλίσλ 
(2,8,1), γηα λα απνθηήζεη δνκή 
…...…… αεξίνπ, ……...… έλα 
ειεθηξφλην. 
δ) Ζ αηνκηθή αθηίλα θαζνξίδεη ην 
……....… ηνπ ……....… . 
 

39.  Να εμεγήζεηε γηαηί δελ πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ 

κνξίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ CaCl2 

(ρισξηνχρν αζβέζηην). Ση αθξηβψο 
καο δείρλεη ν ρεκηθφο ηχπνο ζηηο 
ηνληηθέο ελψζεηο; 
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40.  Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπ νκνηνπνιηθνχ δεζκνχ πνπ 
ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ αηφκσλ ηνπ 
ίδηνπ ζηνηρείνπ θαη κεηαμχ αηφκσλ 
δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ; Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 

*41.  Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Α θαη Β. 
Σν ζηνηρείν Α αλήθεη ζηελ IIA 

νκάδα θαη ζηελ 4
ε
 πεξίνδν, ελψ ην 

ζηνηρείν Β αλήθεη ζηελ VIIA νκάδα 

θαη ζηελ 3
ε
 πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνχ 

πίλαθα. Να εμεγήζεηε ηη είδνπο 
δεζκφ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία. Πνηνο είλαη ν 
κνξηαθφο ηχπνο ηεο έλσζεο πνπ ζα 
ζρεκαηίζνπλ; Ση δείρλεη ν ηχπνο 
απηφο; 

 

*42.  Γίλνληαη ηα ζηνηρεία Γ θαη Γ. 
Σν ζηνηρείν Γ αλήθεη ζηελ IA νκάδα 

θαη ζηελ 1
ε
 πεξίνδν, ελψ ην 

ζηνηρείν Γ αλήθεη ζηελ VIIA νκάδα 
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θαη ζηε 2
ε
 πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνχ 

πίλαθα. Να εμεγήζεηε ηη είδνπο 
δεζκφ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία. Πνηνο είλαη ν 
κνξηαθφο ηχπνο ηεο έλσζεο πνπ ζα 
ζρεκαηίζνπλ; Ση δείρλεη ν ηχπνο 
απηφο; 
 

*43.  Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν 
ζρεκαηηζκνχ ησλ ηνληηθψλ 
ελψζεσλ κεηαμχ: 

α) ηνπ θαιίνπ (19Κ) θαη ηνπ θζνξίνπ 

(9F). 

β) ηνπ καγλεζίνπ (12Mg) θαη ηνπ 

ζείνπ (16S). 

γ) ηνπ αζβεζηίνπ (20Ca) θαη ηνπ 

πδξνγφλνπ (1Ζ).  
 

*44.  Να γξάςεηε ηνπο ειεθηξνληα-
θνχο ηχπνπο ησλ νκνηνπνιηθψλ 
ελψζεσλ:    α) ηξηρισξηνχρνο 

θσζθφξνο: PCl3, β) κεζάλην: CH4, 
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γ) ρισξνθφξκην: CHCl3. Oη αηνκηθνί 

αξηζκνί ησλ ζηνηρείσλ P, Cl, C, H 
είλαη αληίζηνηρα: 15, 17, 6, 1. 
 

45.  Ζ έλσζε NaCl (ρισξηνχρν 
λάηξην) είλαη έλσζε νκνηνπνιηθή ή 
εηεξνπνιηθή; 
Δίλαη ………….. γηαηί: 
α) βξίζθεηαη ζε ζπλεζηζκέλεο 
ζπλζήθεο ζε ζηεξεά θαηάζηαζε 
β) ζρεκαηίδεηαη κε κεηαθνξά 
ειεθηξνλίσλ απφ ηα άηνκα ηνπ 
ρισξίνπ ζηα άηνκα ηνπ λαηξίνπ 
γ) απνηειείηαη απφ κφξηα πνπ ην 
θαζέλα έρεη δχν αλφκνηνπο πφινπο 
δ) Απνηειείηαη απφ κφξηα πνπ ην 
θαζέλα έρεη δχν φκνηνπο πφινπο 
ε) ζρεκαηίδεηαη κε κεηαθνξά 
ειεθηξνλίσλ απφ ηα άηνκα ηνπ 
λαηξίνπ ζηα άηνκα ηνπ ρισξίνπ. 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
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*46.  ηα θελά ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα λα ζπκπιεξψζεηε: 
α) Σν γξάκκα Ο, αλ ε έλσζε πνπ 
ζρεκαηίδνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 
είλαη νκνηνπνιηθή,  
β) ην γξάκκα Δ αλ ε αληίζηνηρε 
έλσζε είλαη εηεξνπνιηθή θαη                   
γ) ην γξάκκα Υ αλ ηα αληίζηνηρα 
ζηνηρεία δε ζρεκαηίδνπλ ρεκηθή 
έλσζε. 
 

 17Cl 16S 20Ca 

1H    

11Na    

6C    

10Ne    
 

Να γξάςεηε επίζεο ζην θάζε θελφ 
ηνλ ηχπν ηεο ρεκηθήο έλσζεο πνπ 
ζρεκαηίδεηαη. 
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*47.  Να πεξηγξάςεηε ηνπο δεζκνχο 
(δίλνληαο θαη ηνλ ειεθηξνληαθφ 
ηχπν) ζην κφξην ηνπ αηζαλίνπ, πνπ 

έρεη ρεκηθφ ηχπν C2H6. Γίλεηαη φηη 

ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα ζην κφξην 
απηφ ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ 
απιφ νκνηνπνιηθφ δεζκφ. Πφζα 
είδε νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ δηα-

θξίλεηε ζην κφξην ηνπ C2H6; Να 

ηεθκεξηψζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
Γίλνληαη νη αηνκηθνί αξηζκνί:  Γηα 
ηνλ άλζξαθα Ζ = 6 θαη γηα ην 
πδξνγφλν Ζ = 1. 
 

*48.  Να ραξαθηεξίζεηε κε  ηηο 
πξνηάζεηο πνπ είλαη ζσζηέο θαη κε 
Λ απηέο πνπ είλαη ιαλζαζκέλεο, θαη 
λα αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο 
ζαο. 
α) Σν Na κε δνκή (2,8,1) απνβάιιεη 
πην εχθνια ειεθηξφληα απφ φηη ην Κ 
κε δνκή (2,8,8,1). 
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β) Σν F κε δνκή (2,7) πξνζιακβάλεη 
πην εχθνια ειεθηξφληα απφ φηη ην 
Cl κε δνκή (2,8,7). 
γ) Σν Ca κε δνκή (2,8,8,2) δεκηνπξ-
γεί ην ίδην εχθνια ρεκηθέο ελψζεηο 
φπσο θαη ην Kr (2,8,18,8) κε έλα 
ηξίην ζηνηρείν π.ρ. ην Cl πνπ έρεη 
δνκή (2,8,7). 
δ) Σν Na κε δνκή (2,8,1) έρεη 
κεγαιχηεξε αηνκηθή αθηίλα απφ ην 
Αl κε δνκή (2,8,3). 
ε) Σν Ca κε δνκή (2,8,8,2) έρεη 
κεγαιχηεξε αηνκηθή αθηίλα απφ ην 
Mg κε δνκή (2,8,2). 
 

*49.  Γίλνληαη νη αηνκηθνί αξηζκνί 
ηνπ άλζξαθα (C): Ζ=6 θαη ηνπ 

πδξνγφλνπ  (Ζ): Ζ=1. 
Σα δχν απηά ζηνηρεία ζρεκαηίδνπλ 
ηξεηο νκνηνπνιηθέο ελψζεηο, ηελ Α 

κε ηχπν C2Hx, ηε Β κε ηχπν C2Hς 

θαη ηε Γ κε ηχπν C2Hσ. Αλ είλαη 
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γλσζηφ φηη ε έλσζε Α έρεη έλα 
απιφ νκνηνπνιηθφ δεζκφ κεηαμχ 
ησλ αηφκσλ ηνπ άλζξαθα, ε έλσζε 
Β έρεη έλα δηπιφ νκνηνπνιηθφ 
δεζκφ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ 
άλζξαθα θαη ε έλσζε Γ έρεη έλα 
ηξηπιφ νκνηνπνιηθφ δεζκφ κεηαμχ 
ησλ αηφκσλ ηνπ άλζξαθα, λα 
δψζεηε ηνπο ειεθηξνληθνχο ηχπνπο 
ησλ ελψζεσλ Α, Β θαη Γ πεξηγξά-
θνληαο ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ 
δεζκψλ. 
Πφζα θαη πνηα είδε δεζκψλ 
ππάξρνπλ ζηηο ελψζεηο Α, Β θαη Γ; 
 

50.  Να εμεγήζεηε γηα κία ηνληηθή 
έλσζε πνηα απφ ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο είλαη ζσζηή: 
α) Ζ έλλνηα ηνπ κνξίνπ εθθξάδεη ηελ 
έλσζε απηή. 
β) Αζθνχληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ 
δπλάκεηο ειεθηξνκαγλεηηθήο 
θχζεο. 
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γ) Όιεο νη ηνληηθέο ελψζεηο είλαη 
αέξηα ζψκαηα. 
δ) ηα θξπζηαιιηθά πιέγκαηά ηνπο 
ππάξρνπλ ηφληα αληίζεηα 
θνξηηζκέλα.  
*51.  Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ 
κφξηα ζε νκνηνπνιηθά πνιηθά θαη 
νκνηνπνιηθά κε πνιηθά: α) HCl β) 

N2 γ) ΝΖ3   δ) Cl2   
Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο 
ζαο. 
52.  Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ 
δεζκνχο βξίζθνληαη ζην κφξην ηνπ 
νμπγφλνπ; Γηα ην νμπγφλν: Ζ=8. 
α) δηπιφο νκνηνπνιηθφο δεζκφο 
β) ηξηπιφο νκνηνπνιηθφο δεζκφο κε 
πνιηθφο 
γ) δηπιφο νκνηνπνιηθφο κε πνιηθφο 
δεζκφο 
δ) ηνληηθφο 
ε) δελ ζρεκαηίδεηαη δεζκφο, γηαηί 
είλαη κνλναηνκηθφ ζηνηρείν. 
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Αξηζκόο Ομείδσζεο - Γξαθή 
Χεκηθώλ Τύπσλ - Ολνκαηνινγία  
 

53. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθά-
ησ πξνηάζεηο: 
α) Ο αξηζκφο νμείδσζεο είλαη έλαο 
αξηζκφο πνπ δείρλεη ην……...…  
θνξηίν ελφο ……........ ή ην θαηλνκε-
ληθφ ….….....….ελφο ….....…......ζε 
κία ……..…    ….....……  
β) Κάζε ζηνηρείν ζε ειεχζεξε ……… 
έρεη αξηζκφ νμείδσζεο ίζν κε …… . 
γ) Σν αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ 
……..… ……… φισλ ησλ ……. ζε 
κία ρεκηθή έλσζε είλαη ίζν κε 
…....…… . 
δ) Σν αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ 
……… ……… φισλ ησλ αηφκσλ ζε 
έλα ……… …… είλαη ίζν κε ην 
θνξηίν ηνπ ……… . 
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54. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκφ νμεί-
δσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο παξα-
θάησ ελψζεηο: 

α) ηνπ S ζην Na2SO4 

β) ηνπ  N ζην KNO3 

γ) ηνπ P ζην H3PO4 
 

55. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκφ 
νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηα 
παξαθάησ ηφληα: 

α) ηνπ C ζην CO3
2-

  

β) ηνπ I ζην IO3
-
 

γ) ηνπ S ζην HSO3
-
. 

 

56. Να ραξαθηεξίζεηε κε  ηηο 
πξνηάζεηο πνπ είλαη ζσζηέο θαη κε 
Λ ηηο πξνηάζεηο πνπ είλαη 
ιαλζαζκέλεο: 

α) Σν ριψξην (Cl2) ζε ειεχζεξε 

θαηάζηαζε έρεη αξηζκφ νμείδσζεο   
-1. 
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β) Σν ζείν (S) ζην H2S έρεη αξηζκφ 

νμείδσζεο -2. 

γ) Σν ριψξην (Cl) ζην ClO3
-
 έρεη 

αξηζκφ νμείδσζεο +4. 

δ) Σν ζείν (S) ζην Fe2(SO4)3 έρεη 

αξηζκφ νμείδσζεο +6. 
 

57. Ο αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ ζείνπ 

ζην Al2(SO4)3 είλαη:   

α) –2      β) +4      γ) +5       δ) +6. 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 
 

 Γίλνληαη νη  αξηζκνί νμείδσζεο 
ησλ ζηνηρείσλ: 
H =+1, O = -2, Ba =+2, Cl = -1. 
 

58.  Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκφ 
νμείδσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο 
παξαθάησ ελψζεηο: 

α) ηνπ Ν ζηηο ελψζεηο: ΝΖ3, Ν2Ο, 

ΝΟ, Ν2Ο3, Ba(NO3)2. 
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β) ηνπ C ζηηο ελψζεηο: CH4, CH3OH, 

HCHO, CHCl3, CCl4. 
 

59.  Να ζπλδπάζεηε ηα γξάκκαηα κε 
ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο: 
  

α) ηνηρείν: P αξηζκφο νμείδσζεο  

1. PH3 α. +3 

2. P2O3 β. -3 

3. AlPO4 γ. 0 

4. P4 δ. +5 
 

β) ηνηρείν: Cl αξηζκφο νμείδσζεο 
1. HCl α. +7 

2. ClO3
-
 β. +5 

3. HClO4 γ. +3 

4. Cl2 δ. –1 

5. ClO2
-
 ε. 0 

 

60.  Γηα λα γξάςνπκε ζσζηά ην 
κνξηαθφ ηχπν κηαο έλσζεο πνπ 
απνηειείηαη απφ δχν ζηνηρεία 
πξέπεη λα γλσξίδνπκε: 
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α) ηνπο καδηθνχο αξηζκνχο ησλ 
ζηνηρείσλ 
β) ηνπο αηνκηθνχο αξηζκνχο ησλ 
ζηνηρείσλ 
γ) ηνπο αξηζκνχο νμείδσζεο ησλ 
ζηνηρείσλ 
δ) ηηο αηνκηθφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ 
ε) ηα ζχκβνια ησλ ζηνηρείσλ 
Πνηα ή πνηεο απφ ηηο παξαθάησ 
πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο; 
 

61.  Να γξάςεηε ηνπο κνξηαθνχο 
ηχπνπο ησλ ελψζεσλ: 
1. ρισξηνχρν αζβέζηην, 2. ησδηνχρν 
θάιην, 3. πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, 
4. ληηξηθφο άξγπξνο, 5. ρισξηθφ 
θάιην, 6. ζεηνχρν καγλήζην, 7. 
αλζξαθηθφ λάηξην, 8. ζεητθφ αξγίιην, 
9. ζεητθφο ζίδεξνο (ΗΗ),  
10. αλζξαθηθφ αξγίιην, 11. νμείδην 
ηνπ λαηξίνπ, 12. βξσκηνχρνο 
ςεπδάξγπξνο, 13. θσζθνξηθφ  
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καγλήζην, 14. πδξφζεην, 15. 
θζνξηνχρνο κφιπβδνο (ΗΗ), 16. 
αδσηνχρν αξγίιην, 17. θσζθνξηθφ 
ακκψλην, 18. θπαληνχρν θάιην, 19. 
ρισξηθφ αζβέζηην, 20. ακκσλία. 
 

62.  Να νλνκάζεηε ηηο παξαθάησ 
ελψζεηο: 
 

1. K2O 6. Al2S3 

2. Ba(OH)2  7. Zn(NO3)2 

3. NaI 8. FeBr3 

4. CaCl2 9. NH3 

5. HClO3 10. MgO 

 

11.Ca(NO3)2 16. FePO4 

12. CaCO3 17. KNO3 

13. NO2 18. H2S 

14. CuOH 19. H3PO4 

15(NH4)2SO4 20. HCN 
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63.  Να αληηζηνηρίζεηε ηα γξάκκαηα 
κε ηνπο ζσζηνχο αξηζκνχο  
 

A. H2SO4 1. νμείδην ηνπ 
αξγηιίνπ 

B. Ba(OH)2 2. πδξνριψξην 
 

Γ. CO2 3. πδξνγνλνχρν 
αξγίιην 

Γ. AlH3 4. ζεηηθφ νμχ 

Δ. Al2Ο3 5. δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

Z. Al2S3 6.πδξνμείδην ηνπ 
βαξίνπ 

H. HCl 7. ζεηψδεο αξγίιην 

Θ. Al2(SO3)3 8. ζεηνχρν αξγίιην  
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64.  Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
 

 BrO3
-
 CO3

2-
 HSO4

-
 SO4

2-
 OH

-
 I

-
 O

2-
 

K
+
        

Ba
2+

      * BaI2  

Cu
+
        

Fe
2+

        

Al
3+

        

H
+
        

α) Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα γξάθνληαο ζε θάζε 
θελφ ηνλ αληίζηνηρν κνξηαθφ ηχπν, φπσο δείρλεη ην 
παξάδεηγκα *. 
 β) Να αξηζκήζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηηο 42 ελψζεηο ηνπ 
πίλαθα.  
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Γξαζηεξηφηεηα 
 
Αηνκηθά πξφηππα - εξεπλεηέο - 
ρξνλνινγηθή εμέιημε  
 

Παξαθάησ δίλνληαη:  
1. Ολφκαηα θηινζφθσλ, επηζηεκφ-
λσλ θαη εξεπλεηψλ πνπ ζπλέβαιαλ 
ζηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ γχξσ 
απφ ην «άηνκν», ρσξίο ρξνλνιν-
γηθή,  ή πνιχ πεξηζζφηεξν, αμηνιν-
γηθή ζεηξά. 
2. Σα θπξηφηεξα «αηνκηθά 
πξφηππα».  
Πξνζπαζήζηε λα ηα ηνπνζεηήζεηε 
ζε κία ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη 
ηαπηφρξνλα λα ηα αληηζηνηρίζεηε κε 
ηνπο εξεπλεηέο πνπ ηα πξφηεηλαλ.      
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Φηιόζνθνη – Εξεπλεηέο    
Αιρεκηζηέο, Albert Einstein, 
Αξηζηνηέιεο, Geiger, Becquerel, 
Robert Millikan, Neils Bohr, Pauli, 
Sommerfield, Chadwick, Lavoisier, 
Coulomb, Max Planck, Crookes, 
Ernest Rutherford, Οη Curies, Erwin 
Schrödinger, John Dalton, 
J.J.Thomson, Γεκφθξηηνο, Glen T. 
Seaborg, Otto Hahn, Lise Meitner,  
W.K. Röntgen  
  

Αηνκηθά πξόηππα  
Αδηαίξεην, κία κηθξή ζηεξεή ζθαί-
ξα, ην πξφηππν ηνπ ειεθηξνληαθνχ 
λέθνπο, πιαλεηηθφ πξφηππν, ην 
πξφηππν ηνπ «ζηαθηδφςσκνπ». 
ηελ αλαθνξά απηή, φπνπ είλαη 
δπλαηφλ, λα δψζεηε θαη εηθφλεο ησλ 
πξνηχπσλ, θαζψο, θαη ηα πεηξάκα-
ηα πνπ ππνζηεξίδνπλ θάζε θνξά ην 
πξφηππν. 
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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα 
κπνξείηε λα αληιήζεηε απφ ην 
Internet. 
 
Απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο ή ζσζηνχ 
ιάζνπο 
  

14.   β, δ 30.  (Α-Γ) θαη  
       (Β, Γ, Δ) 

16.   β 
 

31.  δ 

18.  15 32.  i) ην Α έρεη 
Ε=19 θαη ην Β 
έρεη Ε =15 
 ii) γ  

27.  (Κ, Να),  
       (F, Cl), (P, N) 
 

33.   ην Υ είλαη ην 
Mg θαη ην Φ είλαη 
ην F 

28.   γ 34.   15 
29.   α 35.   α) 8 θαη β) 17 
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36.  γ 56.  Λ είλαη ηα α, γ 
       είλαη ηα β, δ  

37.   γ 57.  δ 
45.  είλαη εηεξν-
πνιηθή, ην ε 

58.  α) -3, +1, +2, 
+3, +5 
β) -4, -2, 0, +2, +4 

48. Λ είλαη ηα α, γ 
   είλαη ηα β, δ, ε 

59.  Ρ: (1-β), (2-α),    
(3-δ), (4-γ) 
Cl: (1-δ), (2-β),  
(3-α), (4-ε), (5-γ) 

50.   δ 60.  γ θαη ε 
52.  α θαη γ 63.  (Α-4), (Β-6), 

(Γ-5), (Γ-3), (Δ-1), 
(Ε-8), (Ζ-2), (Θ-7) 

54.  α) +6,  β) +5, 
γ) +5 

 

55.  α) +4, β) +5,    
γ) +4 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2νπ ΣΟΜΟΤ 
ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ 

 

2. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ – 

ΓΔΜΟΗ 
 

2.1  Ζιεθηξνληαθή δνκή  
ησλ αηφκσλ  ................................... 17  
 

2.2  Καηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ 
(Πεξηνδηθφο Πίλαθαο). Υξεζηκφηεηα 
ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα  ................. 30 
 

2.3  Γεληθά γηα ην ρεκηθφ δεζκφ – 
Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. 
Δίδε ρεκηθψλ δεζκψλ (ηνληηθφο – 
νκνηνπνιηθφο)  ............................... 53 
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ρεκηθψλ ηχπσλ θαη εηζαγσγή ζηελ 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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