






































 

 

108 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 60 

Για τα στοιχεία Α,  Β,  Γ,  Δ,  Ε,  Θ,  Κ,  Λ,  Μ,  Ν,  Π  δίνονται οι παρακάτω πλη-

ροφορίες. 

•  Τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ με διαδοχικές τιμές ατομικών αριθμών ανήκουν στον 

ίδιο τομέα του περιοδικού πίνακα και ανά δύο στην ίδια περίοδο. 

•  Το στοιχείο Ε ανήκει σε κύρια ομάδα του περιοδικού πίνακα και το σύνολο 

των ηλεκτρονίων του κατανέμονται σε τέσσερις στιβάδες. Οι τιμές των ενερ-

γειών ιοντισμού του Ε είναι: 

 i,1 i,2E 740KJ / mol, E 1450KJ / mol= =   

 i,3 i,4E 7700KJ / mol, E 11.000KJ / mol= =   

•  Το ευγενές αέριο Θ έχει ατομικό αριθμό Ζ. Το στοιχείο Κ της 16ης ομάδας 

του περιοδικού πίνακα έχει ατομικό αριθμό 
1Z Z 6= +  , ενώ το στοιχείο Λ 

των αλκαλικών γαιών έχει ατομικό αριθμό 
2 1Z Z 22.= +   

•  Το στοιχείο Μ βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το 3ο αλογόνο και το άθροισμα 

spin όλων των ηλεκτρονίων του είναι ίσο με 3. 

•  Το στοιχείο Ν σχηματίζει σύμπλοκα ιόντα και έγχρωμες ενώσεις. Βρίσκεται 

στην 1η σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και έχει 4 μονήρη ηλεκτρόνια στη 

θεμελιώδη κατάσταση. 

•  Το στοιχείο Π βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το 3ο ευγενές αέριο και έχει τη 

δεύτερη μεγαλύτερη i,1E  από όλα τα στοιχεία της περιόδου του. 
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α)  Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Θ, Κ, Λ, Μ, 

Ν, Π. 

β) Ποιο από τα στοιχεία A, B, Γ, Δ,Ε, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Π έχει μεγαλύτερη i,1E  και 

ποιό την μεγαλύτερη ατομική ακτίνα. 

γ)  Να συγκρίνετε το μέγεθος των ιόντων 2E  και 2K  και την i,1E  των στοιχεί-

ων Ε και Λ. 

δ)  Να υπολογίσετε την ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση ενός ηλε-

κτρονίου από ένα άτομο του στοιχείου Ε και την ενέργεια που απαιτείται για 

την μετατροπή 0,1 mol ατόμων του στοιχείου Ε σε ιόντα 2E  στην αέρια φά-

ση. 

ε)  Το ηλεκτρόνιο του στοιχείου Α απορροφώντας την κατάλληλη ενέργεια συ-

χνότητας 1F  μεταπηδά από την θεμελιώδη κατάσταση στην ενεργειακή στάθ-

μη με n 3.  Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εκπέμποντας την κατάλληλη ε-

νέργεια συχνότητας 2F  βρίσκεται στην ενεργειακή στάθμη με n = 2. Να βρεί-

τε τον λόγο των συχνοτήτων 1

2

F
.

F
  

στ)  Να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του ιόντος 2N  και του ιόντος 3N  και 

να εξηγήσετε ποια από τα δύο ιόντα είναι σταθερότερο. 

ζ)  Να γράψετε τις αντιδράσεις του οξειδίου του Λ με 
2H O  και με 

2 4H SO  και 

του οξειδίου 3KO  (ανυδριτης του 
2 4H KO ) με υδατικό διάλυμα NaOH. 

η)  Πόσα ηλεκτρόνια του στοιχείου Μ έχουν ml = 0 και πόσα ηλεκτρόνια του 

στοιχείου Λ έχουν ml = 1 και 
1

ms .
2

= +   

θ)  Σε ποιες ομάδες και σε ποιο τομέα του περιοδικού πίνακα ανήκουν τα στοι-

χεία Μ και Ν. 

ι)  Σε δοχείο σταθερού όγκου 10lt περιέχονται σε κατάσταση ισορροπίας 0,8mol 

3KO , 0,8 mol 2KO  και 0,2 mol 2O  σε θερμοκρασία 327 C  σύμφωνα με τη 

χημική εξίσωση 
( ) ( ) ( )3 g 2 g 2 g

2KO 2KO O+   

 Θερμαίνουμε το μίγμα στους 527 C  οπότε μετά την αποκατάσταση της νέας 

χημικής ισορροπίας η ολική πίεση των αερίων ισορροπίας είναι 13,12atm. 

 1)  Να εξετάσετε αν η διάσπαση του οξειδίου 3KO  είναι ενδόθερμη ή εξώ-

θερμη. 

 2)  Να υπολογίσετε τη σύσταση του μίγματος ισορροπίας στους 527 C.   
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 3)  Να βρείτε τον λόγο c

c

K

K
 των σταθερών ισορροπίας cK  στους 327 C  και 

cK  στους 527 C.   



 

 

294 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Θέμα 60 

δ)   και 219 ΚJ 


740
J

       και για τις i,1  ισχύει: 38 20 .20 16

β)  Μεγαλύτερη i,1  έχει το 2 B  και μεγαλύτερη ατομική ακτίνα έχει το 38 .   

γ)  2 2

α) 
1 2 3 4 20 10 16 38 24 26 17A, B, Γ, Δ, E, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Π  

ε)  1

2

F 32

F 5
  

στ)  Σταθερότερο είναι το ιόν 3

26 N +  αφού η δομή 53d  είναι αυξημένης σταθερό-

τητας. 

ζ)  2 2( )       

 2 4 4 2SO SO H O     

 3 2 4 2KO 2NaOH Na KO H O   

η)  m 0  έχουν 12 ηλεκτρόνια (ένα τροχιακό σε κάθε υποστιβάδα) του στοι-

χείου Μ. 

 
m 1  έχει ένα τροχιακό σε κάθε p και κάθε d υποστιβάδα του στοιχείου Λ. 

Επειδή 
s

1
m

2
 τελικά 4 ηλεκτρόνια. 

ι)  1)  Ενδόθερμη διότι με αύξηση θερμοκρασίας αυξάνουν τα ολικά mol, οπότε  

  η ισορροπία μετατοπίζεται δεξιά. 

 2)  0,4mol 3KO , 1,2 mol 2KO , 0,4 mol 2O   

 3)  c

c

K 1

K 18
  


