
Εργασίες κατ’ οίκον (Homework)  

 

Εισαγωγή (Μέρος Α΄) (Κεφάλαιο 1 – 4, κυρίως Κεφάλαιο 2)   
 
01. Μεταλλικό αργίλιο αντιδρά με βρώμιο, ένα καστανέρυθρο υγρό με τοξικούς ατμούς. Η 
αντίδραση είναι ορμητική και παράγει βρωμίδιο του αργιλίου, μια λευκή κρυσταλλική ουσία. 
Ένα δείγμα 27,0 g αργιλίου δίνει 266,7 g βρωμιδίου του αργιλίου. Πόσα γραμμάρια βρωμίου 
αντιδρούν με 15,0 g αργιλίου; 
 
02. Αποφανθείτε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις υπάρχει φυσική ή χημική μεταβολή. 
(α) διάλυση ζάχαρης σε νερό   (β) σκούριασμα σιδήρου   (γ) καύση ξύλων   (δ) εξάτμιση αλκοόλης 
 
03. Όλες οι παρακάτω διαδικασίες περιλαμβάνουν διαχωρισμό είτε ενός μίγματος σε ουσίες είτε 
μιας ένωσης σε στοιχεία. Αποφανθείτε για κάθε περίπτωση, αν απαιτείται μια φυσική διεργασία 
ή μια χημική αντίδραση. 
(α) Μεταλλικό νάτριο λαμβάνεται από την ουσία χλωρίδιο του νατρίου. 
(β) Ρινίσματα σιδήρου διαχωρίζονται από άμμο με τη βοήθεια μαγνήτη. 
(γ) Κρύσταλλοι ζάχαρης αποβάλλονται από ένα σιρόπι ζάχαρης με εξάτμιση νερού. 
(δ) Λεπτοί κρύσταλλοι χλωριδίου του αργύρου διαχωρίζονται από ένα υδατικό αιώρημα της 
ουσίας. 
(ε) Όταν σε διάλυμα θειικού χαλκού(ΙΙ) τοποθετηθεί μεταλλικός ψευδάργυρος, παράγεται 
χαλκός. 
 
04. Ποια από τα παρακάτω υλικά είναι καθαρές ουσίες και ποια μίγματα; Αναγράψτε για καθένα 
υλικό τις διαφορετικές φάσεις που υπάρχουν. 
(α) Διάλυμα ζάχαρης με κρυστάλλους ζάχαρης στον πυθμένα. 
(β) Μελάνι αποτελούμενο από υγρό διάλυμα με λεπτά σωματίδια άνθρακα. 
(γ) Άμμος που περιέχει χαλαζία (οξείδιο του πυριτίου) και ασβεστίτη (ανθρακικό ασβέστιο). 
(δ) Υγρό νερό και ατμός στους 100οC. 
 
 

Εισαγωγή (Μέρος Β΄) 
 
05. Η περιφέρεια της γης στον ισημερινό είναι 40.000 km. Η μέτρηση αυτή είναι δοσμένη με δύο 
σημαντικά ψηφία. Διατυπώστε την παραπάνω τιμή με επιστημονικό (εκθετικό) συμβολισμό, 
ώστε να φαίνεται ο σωστός αριθμός σημαντικών ψηφίων. 
 
06. Η αστρονομική μονάδα είναι ίση με τη μέση απόσταση γης – ηλίου. Η απόσταση αυτή είναι 
150.000.000 km και δίνεται με τρία σημαντικά ψηφία. Εκφράστε τον παραπάνω αριθμό με 
επιστημονικό συμβολισμό, ώστε να φαίνονται τα σημαντικά ψηφία. 
 
07. Εκτελέστε τις παρακάτω πράξεις και δώστε το αποτέλεσμα με τον σωστό αριθμό σημαντικών 
ψηφίων. 

(α)
, ,

,

8 71 0 0301

0 056
  (β) 0,71 + 81,8   

(γ) 934  0,00435 + 107  (δ) (847,89 – 847,73)  14673  
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08. Εκτελέστε τις παρακάτω πράξεις και δώστε το αποτέλεσμα με τον σωστό αριθμό σημαντικών 
ψηφίων. 

(α)
0,871 0,23

5,871
 (β) 8,937 – 8,930 (γ) 8,937 + 8,930 (δ) 0,00015  54,6 + 1,002  

 
09. Τα διαφορετικά χρώματα του φωτός έχουν διαφορετικά μήκη κύματος. Το ανθρώπινο μάτι 
είναι περισσότερο ευαίσθητο σε φως του οποίου το μήκος κύματος είναι 555 nm (πρασινο-
κίτρινο). Πόσο είναι το μήκος αυτό σε χιλιοστόμετρα; 
 
010. Το νερό συνίσταται από μόρια (ομάδες ατόμων). Ένα μόριο νερού έχει δύο άτομα υδρογόνου, 
καθένα ενωμένο με ένα άτομο οξυγόνου. Η απόσταση ανάμεσα στο οξυγόνο και καθένα από τα 
δύο υδρογόνα είναι 0,96 Å. Πόση είναι αυτή η απόσταση σε χιλιοστόμετρα; 
 
011. Η ολική ποσότητα νερού πάνω στη γη υπολογίζεται σε 3,73  108 km3. Πόσος είναι αυτός ο 
όγκος σε κυβικά μέτρα; Πόσος είναι σε λίτρα; 
 
012. Ένα μικροσκοπικό σωματίδιο αιωρούμενο σε διάλυμα έχει όγκο 1,4 μm3. Πόσος είναι ο 
όγκος αυτός σε λίτρα; 
 
 

1. Άτομα, Μόρια και Ιόντα (Μέρος Α΄) 
(Κεφάλαια 1-4, κυρίως Κεφάλαιο 2) 

  
1.1 Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί, δίνοντας μια σύντομη εξήγηση. 
 

 

Ιόν 

Ατομικός 

Αριθμός 

Μαζικός 

Αριθμός 

Αριθμός 

πρωτονίων 

Αριθμός  

νετρονίων 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

Co2+   59    

  52 24  21 

Cl–    18  

 11   12 10 

S2–     16  

 
1.2 Το φυσικό χλώριο είναι μίγμα των ισοτόπων Cl-35 και Cl-37. Πόσα πρωτόνια και πόσα 
νετρόνια υπάρχουν σε κάθε ισότοπο; Πόσα ηλεκτρόνια διαθέτει κάθε ουδέτερο άτομο; 
 
1.3 Ένα άτομο περιέχει πέντε πρωτόνια και έξι νετρόνια. Ποιο είναι το νουκλιδικό σύμβολο για 
τον πυρήνα; 
 
1.4 Υπολογίστε το ατομικό βάρος του βορίου από τα ακόλουθα δεδομένα: 
Ισότοπο    Ισοτοπική μάζα (amu)      Κλασματική αφθονία 
Β-10  10,013    0,1978 
Β-11  11,009    0,8022 
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1.5 Χωρίς να χρησιμοποιήστε τον περιοδικό πίνακα, βρείτε σε ποια ομάδα και σε ποια περίοδο 
ανήκουν τα παρακάτω στοιχεία. Χαρακτηρίστε καθένα από αυτά ως μέταλλο, αμέταλλο ή 
μεταλλοειδές. 
(α) C      (β) Po  (γ)   Cr          (δ) Mg          (ε) B 
 
1.6 Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις χωρίς να χρησιμοποιήστε τον περιοδικό πίνακα 
(α) Ποιο στοιχείο της Ομάδας VIA είναι μεταλλοειδές; 
(β) Ποιο είναι το στοιχείο που ανήκει στην Ομάδα ΙΙΙΑ και στην Περίοδο 3; 
 
1.7 Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, χωρίς τη χρήση Π.Π. 
(α) Ποιο στοιχείο της Ομάδας VA είναι μέταλλο; 
(β) Ποιο είναι το στοιχείο που ανήκει στην Ομάδα ΙΙΑ και στην Περίοδο 3; 
 
1.8 Δώστε τον μοριακό και τον εμπειρικό τύπο για καθέναν από τους ακόλουθους συντακτικούς 
τύπους. 

 
 
 
1.9 Για καθένα από τα ακόλουθα ζεύγη ιόντων, γράψτε τον τύπο της αντίστοιχης ένωσης. 
(α) Fe3+ και CN–  
(β) K+ και SΟ4

2–  
(γ) Li+ και N3–  
(δ) Sr2+ και Cl– 

 

1.10 Ονοματίστε τις ακόλουθες ενώσεις: 

(α) Na2SO4 (β) CaO            (γ) CuCl             (δ) Cr2O3  
(ε) Na2O (στ) Mn2O3      (ζ) NH4HCO3     (η) Cu(NO3)2  
 
1.11 Γράψτε τους τύπους των παρακάτω ενώσεων: 
(α) διχρωμικός μόλυβδος(ΙΙ)    (β) υδρογονανθρακικό βάριο 
(γ) οξείδιο του καισίου       (δ) οξικός σίδηρος(ΙΙ) 
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1. Άτομα, Μόρια και Ιόντα (Μέρος Β΄) 
 
1.12 Ποιες από τις παρακάτω δυαδικές ενώσεις περιμένετε να είναι ιοντικές και ποιες μοριακές; 
(α) BaO     (β) As4O6     (γ) ClF3     (δ) CuCl   
 
1.13 Ισοσταθμίστε τις ακόλουθες εξισώσεις: 
 

 
 
1.14 Ένα υδατικό διάλυμα χλωριδίου του αμμωνίου και υδροξειδίου του βαρίου θερμαίνεται, 
οπότε οι ουσίες αντιδρούν και ελευθερώνουν αέρια αμμωνία. Επίσης, παράγεται διάλυμα 
χλωριδίου του βαρίου και νερό. Γράψτε μια ισοσταθμισμένη εξίσωση για την αντίδραση, 
χρησιμοποιώντας τους χημικούς τύπους των ενώσεων και σύμβολα για τις φάσεις και τη 
θέρμανση των αντιδρώντων. 
 
1.15 Ένα μονατομικό ιόν έχει φορτίο +3. Ο πυρήνας του ιόντος έχει μαζικό αριθμό 45. Ο αριθμός 
νετρονίων του πυρήνα είναι 1,14 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των πρωτονίων. Πόσα 
ηλεκτρόνια έχει το ιόν; Πώς ονομάζεται το στοιχείο; 
 
1.16 Υπολογίστε τα ακόλουθα:  

(α) αριθμός ατόμων σε 25,7 g Al                     (β) αριθμός ατόμων σε 7,92 g I2    
(γ) αριθμός μορίων σε 14,9 g Ν2O5                  (δ) αριθμός τυπικών μονάδων σε 3,31 g NaClO4  
(ε) αριθμός ιόντων Ca2+ σε 3,91 g Ca3(PO4)2 

Ατομικά βάρη σε (amu): Al: 26,98,  I: 126,90,  N: 14,01,  O: 16,00,   
                                           Na: 22,99,   Cl: 35,45 Ca: 40,08 P: 30,97    
 
1.17 Ένα δείγμα αερίου μίγματος μιας φωτεινής επιγραφής περιέχει 0,0856 mol Ne και 0,0254 
mol Kr. Βρείτε την εκατοστιαία περιεκτικότητα του αερίου μίγματος σε Ne και Kr. 
 
1.18 Υπολογίστε την εκατοστιαία σύσταση για καθεμιά από τις παρακάτω ενώσεις (τρία 
σημαντικά ψηφία).  
(α) CO  (β) CO2  (γ) NaH2PO4   (δ) Co(ΝΟ3)2  
 
1.19 Το αδιπικό οξύ χρησιμοποιείται στην παραγωγή του νάιλον. Η σύσταση του οξέος είναι 
49,3% C, 6,9% Η και 43,8% Ο (κατά μάζα), ενώ το μοριακό του βάρος είναι 146 amu. Ποιος 
είναι ο μοριακός του τύπος; 
 
1.20 Ο σίδηρος σε μορφή λεπτού σύρματος καίγεται σε οξυγόνο σχηματίζοντας οξείδιο του 
σιδήρου(ΙΙΙ).   

4Fe(s) + 3O2(g)  2Fe2O3(s) 

Πόσα moles Ο2 απαιτούνται για την παραγωγή 5,21 mol Fe2O3; 
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1.21 Διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου, NaClO, πωλούνται ως λευκαντικά (π.χ. χλωρίνη). 
Παρασκευάζονται κατά την αντίδραση χλωρίου με υδροξείδιο του νατρίου.  

2NaOH(aq) + Cl2(g)    NaCl(aq) + NaClO(aq) + H2O()  
Αν σε διάλυμα που περιέχει 61,1 g NaOH διαβιβασθεί αέριο χλώριο, Cl2, πόσα γραμμάρια Cl2 θα 
αντιδράσουν τελικά; 
 
1.22 Μεγάλες ποσότητες αμμωνίας καίγονται παρουσία καταλύτη λευκοχρύσου για να δώσουν 
οξείδιο του αζώτου, ως πρώτο βήμα παραγωγής νιτρικού οξέος.   

4NH3(g) + 5O2(g)     4NO(g) + 6H2O(g) 
 
Έστω ότι ένα δοχείο περιέχει 0,120 mol ΝΗ3 και 0,140 mol Ο2. Ποιο είναι το περιοριστικό 
αντιδρών; Πόσα moles ΝΟ θα μπορούσαν να ληφθούν; 
 
1.23 Η ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) παρασκευάζεται κατά τη θέρμανση σαλικυλικού οξέος, 
C7Η6Ο3, με οξικό ανυδρίτη, C4Η6Ο3. Το άλλο προϊόν είναι οξικό οξύ, C2Η4Ο2.  
 

C7Η6Ο3 + C4Η6Ο3     C9Η8Ο4 + C2Η4Ο2 
 
Πόση είναι η θεωρητική απόδοση (σε γραμμάρια) της ασπιρίνης, C9Η8Ο4, όταν 2,00 g 
σαλικυλικού οξέος θερμαίνονται με 4,00 g οξικού ανυδρίτη; Αν η πραγματική απόδοση σε 
ασπιρίνη είναι 2,10 g, πόση είναι η εκατοστιαία απόδοση; 
 
1.24 Γράψτε τις τελικές ιοντικές εξισώσεις για τις ακόλουθες μοριακές εξισώσεις. Το HBr είναι 
ισχυρός ηλεκτρολύτης. 
(α) ΗBr(aq) + NH3(aq)  NΗ4Br(aq) 
(β) 2HBr(aq) + Ba(OH)2(aq)   2H2O() + BaBr2(aq)  

(γ) Pb(NO3)2(aq) + 2NaBr(aq)    PbBr2(s) + 2NaNO3(aq) 
(δ) MgCO3(s) + 2Η2SO4(aq)    MgSO4(aq) + H2O() + CO2(g) 

 
1.25 Γράψτε τη μοριακή εξίσωση και την αμιγή ιοντική εξίσωση για καθεμία από τις ακόλουθες 
υδατικές αντιδράσεις. Αν δεν λαμβάνει χώρα αντίδραση, γράψτε ΚΑ μετά το βέλος. 
 
(α) AgNO3 + NaI        (β) Ba(NO3)2 + K2SO4     

(γ) Mg(NO3)2 + K2SO4       (δ) CaCl2 + Al(NO3)3   

 
1.26 Κατατάξετε τα παρακάτω σε ισχυρά ή ασθενή οξέα και βάσεις: 
(α) HF   (β) KOH   (γ) HClO4  (δ) HIO 
(ε) HBrO  (στ) HCNO  (ζ) Sr(OH)2  (η)HI 
 
1.27 Για καθένα από τα παρακάτω γράψτε τη μοριακή εξίσωση, επισημαίνοντας και τις φάσεις. 
Κατόπιν γράψτε την αμιγή ιοντική εξίσωση. Σημειώστε ότι τα άλατα που σχηματίζονται στις 
αντιδράσεις αυτές είναι ευδιάλυτα. 
(α) Η εξουδετέρωση διαλύματος υδροξειδίου του λιθίου με υδατικό υπερχλωρικό οξύ. 
(β) Η αντίδραση διαλύματος υδροξειδίου του βαρίου με υδατικό νιτρώδες οξύ. 
(γ) Η αντίδραση διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου με υδατικό νιτρώδες οξύ. 
(δ) Η εξουδετέρωση υδατικού κυανιδίου του υδρογόνου από υδατικό υδροξείδιο του στροντίου. 
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2. Διάταξη των Ηλεκτρονίων στα Άτομα (Μέρος Α΄) (Κεφάλαια 7-8) 
 
2.1 Υπολογίστε τη συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα 
υδρογονάτομο κατά την ηλεκτρονική μετάπτωση από n = 4 σε n = 3. 
 
2.2 Ποιο είναι το μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα 
υδρογονάτομο, όταν το ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από n = 5 σε n = 4; Σε ποια περιοχή του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος εμφανίζεται αυτή η γραμμή; Βλ. Σχήμα 7.5  
 
2.3 Υπολογίστε το μεγαλύτερο μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που 
εκπέμπεται από το υδρογονάτομο κατά τη μετάπτωση από το επίπεδο n = 6. 
 
2.4 Πόση είναι η διαφορά ενέργειας μεταξύ των δύο επιπέδων, στην οποία οφείλεται η γραμμή 
στα 285,2 nm του υπεριώδους φάσματος εκπομπής του ατόμου Mg; 
 
 

2. Διάταξη των Ηλεκτρονίων στα Άτομα (Μέρος Β΄) 
 
2.5 Με πόση ταχύτητα πρέπει να κινείται ένα νετρόνιο για να έχει μήκος κύματος 10,0 pm; 
 
2.6 Πόσο είναι το μήκος κύματος de Broglie ενός μορίου οξυγόνου, Ο2, που κινείται με 521 m/s; 
Είναι το μήκος κύματος πολύ μικρότερο ή πολύ μεγαλύτερο από τη διάμετρο ενός ατόμου (της 
τάξης των 100 pm); 
 

2.7 Πόσοι υποφλοιοί υπάρχουν στον φλοιό N; Πόσα τροχιακά υπάρχουν στον υποφλοιό g; 
 
2.8 Πώς συμβολίζονται οι υποφλοιοί με τους ακόλουθους κβαντικούς αριθμούς n και ; 

(α) n = 3     = 1    (β) n = 4     = 2     (γ) n = 4     = 0          (δ) n = 5     = 3 

 
2.9 Γράψτε όλους τους δυνατούς υποφλοιούς για τον φλοιό με n =7. 
 
 

2. Διάταξη των Ηλεκτρονίων στα Άτομα (Μέρος Γ΄) 
 
 
2.10 Δώστε την ηλεκτρονική δομή της θεμελιώδους κατάστασης του ατόμου του κοβαλτίου. 
 
2.11 Γράψτε τη δομή του φλοιού σθένους του ατόμου του βισμουθίου. 
 
2.12 Ποια περιμένετε να είναι η δομή των εξώτερων ηλεκτρονίων του ατόμου του τιτανίου; 
 
2.13 Η δομή για τη θεμελιώδη κατάσταση του ιριδίου είναι [Xe]4f145d76s2. Ποια είναι η ομάδα 
και η περίοδος αυτού του στοιχείου. Είναι στοιχείο κύριας ομάδας ή ανήκει στα στοιχεία 
μετάπτωσης (τομείς d και f); 
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3. Περιοδικότητα στις Ατομικές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες  
(Μέρος Α΄) (Κεφάλαια 7-8) 

 
3.1 Γράψτε ένα διάγραμμα τροχιακών για τη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 
ψευδαργύρου. Είναι η ατομική ουσία διαμαγνητική ή παραμαγνητική; 
 
3.2 Κατατάξτε τα ακόλουθα στοιχεία κατά αυξανόμενη ατομική ακτίνα σύμφωνα με αυτά που 
περιμένετε από τις περιοδικές τάσεις: Se, S, As. 
 
3.3 Τοποθετήστε τα παρακάτω στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας ιοντισμού:  
Mg, Ca, S. 
 
3.4 Με βάση τον γενικό τρόπο μεταβολής της ηλεκτρονικής συγγένειας μέσα στον περιοδικό 
πίνακα, βρείτε ποιο στοιχείο σε καθένα από τα ακόλουθα ζεύγη έχει τη μεγαλύτερη αρνητική 
τιμή: (α) As, Br   (β) F, Li. 
 
3.5 Γράψτε τους απλούστερους τύπους που περιμένετε για δύο οξείδια του τελλουρίου. 
 
3.6 Τοποθετήστε τα ιόντα Ι–, Cs+ και Te2– κατά αύξουσα ιοντική ακτίνα. Εξηγήστε τη σειρά.
  
 

3. Περιοδικότητα στις Ατομικές, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες  
(Μέρος Β΄) 

 
3.7 Βρείτε τη δομή του φλοιού σθένους για το άτομο του θαλλίου, βάσει της θέσης του στοιχείου 
στον περιοδικό πίνακα. 
 
3.8 Γράψτε το πλήρες διάγραμμα τροχιακών για τη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 
γερμανίου. 
 
 
3.9 Για το στοιχείο eka-βισμούθιο, προβλέψτε (α) την ηλεκτρονική του δομή, (β) αν το στοιχείο 
είναι μέταλλο ή αμέταλλο και (γ) τον τύπο ενός οξειδίου του. 
 
3.10 Γράψτε το διάγραμμα τροχιακών που αντιστοιχεί στη θεμελιώδη κατάσταση του ρουθηνίου. 
Η δομή του είναι [Kr]4d75s1. 
 
 

4. Χημικός Δεσμός Ι: Βασικές Έννοιες  
(Μέρος Α΄) (Κεφάλαια 9-10) 

 
4.1 Γράψτε για καθένα από τα παρακάτω, την ηλεκτρονική δομή και το σύμβολο Lewis: 
(α) Rb+ (β) I      (γ) I–      (δ) Te2– 

 
4.2 Χρησιμοποιήστε σύμβολα Lewis για να δείξετε την αντίδραση σχηματισμού φωσφίνης, ΡΗ3, 
από άτομα. Σημειώστε τα δεσμικά και μονήρη ζεύγη ηλεκτρονίων στον τύπο Lewis της ένωσης. 
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4.3 Με βάση τις ηλεκτραρνητικότητες των ατόμων, βρείτε ποιος από τους δεσμούς Η–Se, P–Cl, 
N–Cl, είναι λιγότερο πολωμένος. 
 
4.4 Γράψτε τύπους Lewis για τα ακόλουθα μόρια:  
(α) BrF  (β) PBr3   (γ) NOF 
 
4.5 Γράψτε τύπους Lewis για τα ακόλουθα ιόντα:  
(α) ΙΒr2

+   (β) ClF2
+    (γ) CN– 

 
 
 

4. Χημικός Δεσμός Ι: Βασικές Έννοιες  (Μέρος Β΄) 
 
4.6 Γράψτε τύπους Lewis για τα εξής:  
(α) I3

–   (β)  ClF3     (γ) IF4
–   (δ) BrF5= 

 
4.7 Για καθένα από τα παρακάτω μόρια, χρησιμοποιήστε τυπικά φορτία για να επιλέξετε τον 
τύπο Lewis που περιγράφει καλλίτερα την ηλεκτρονική κατανομή:  
(α) ClO2F  (β) SO2              (γ) ClO3

– 
 
4.8 Δώστε τις περιγραφές συντονισμού για τα ακόλουθα:  
(α) O3     (β) C2O4

2– 

 
 

4. Χημικός Δεσμός Ι: Βασικές Έννοιες  (Μέρος Γ΄) 
 
4.9 Πόσο περιμένετε να είναι το μήκος του δεσμού B–Cl στο τριχλωρίδιο του βορίου, BCl3, βάσει 
των ομοιοπολικών ακτίνων (Πίνακας 9.4); 
 

H H

C CH

HH
H

C
HH

C
H

+ H Br Br

4.10 Χρησιμοποιήστε ενέργειες δεσμών (Πίνακας 9.5) για να υπολογίσετε τη ΔΗ για την 
ακόλουθη αντίδραση σε αέρια φάση: 
 

 
 

 
Αυτή ονομάζεται "αντίδραση προσθήκης", επειδή μια ένωση (HBr) προστίθεται κατά μήκος του 
διπλού δεσμού. 
 
4.11 Χρησιμοποιήστε το μοντέλο άπωσης ηλεκτρονικών ζευγών για να προβλέψετε τη γεωμετρία 
των ακολούθων μορίων:  
(α) GeCl2         (β) AsCl3          (γ) SO3          (δ) XeO4 
 
4.12 Βάσει του μοντέλου άπωσης ηλεκτρονικών ζευγών, προβλέψτε τη γεωμετρία των παρακάτω 
μορίων:  
(α) ClF5            (β) SbF5           (γ) SeF4         (δ) TeF6 
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4.13 Χαρακτηρίστε τις γεωμετρίες που περιμένετε για τα ακόλουθα ιόντα, σύμφωνα με το 
μοντέλο άπωσης ηλεκτρονικών ζευγών.  
(α) BrF6

+           (β) IF2
–            (γ) ICl4

–         (δ) IF4
+ 

 
4.14 (α) Το μόριο BrF3 έχει διπολική ροπή 1,19 D. Ποιες από τις παρακάτω γεωμετρίες είναι 
πιθανές: επίπεδη τριγωνική, τριγωνική πυραμιδική ή σχήματος Τ;  
(β) Το μόριο TeCl4 έχει διπολική ροπή 2,54 D. Είναι η γεωμετρία του τετραεδρική, 
παραμορφωμένη τετραεδρική ή επίπεδη τετραγωνική; 
 
4.15 Ποια από τα ακόλουθα μόρια θα περιμένατε να έχουν μηδενική διπολική ροπή λόγω 
συμμετρίας;  
(α) BeBr2            (β) H2Se         (γ) AsF3         (δ) SeF6 
 
 
 
  

5. Χημικός Δεσμός ΙΙ: Κβαντομηχανική Θεώρηση  
(Μέρος Α΄) [Κεφάλαιο 10 + Ενότητες 21.3 και 22.2 (ημιαγωγοί)] 

  
 
5.1 Ποια υβριδικά τροχιακά θα περιμένατε για το κεντρικό άτομο σε καθένα από τα παρακάτω;  
(α) GeF2  (β) NO2

 –  (γ) PBr3   (δ) GeCl4 
 
5.2 (α) Το τριφθορίδιο του αζώτου, NF3, είναι ένα σχετικά αδρανές, άχρωμο αέριο. Πώς θα 
περιγράφατε τους δεσμού στο μόριο NF3 με όρους της θεωρίας του δεσμού σθένους; 
Χρησιμοποιήστε υβριδικά τροχιακά.  
(β) Το τετραφθορίδιο του πυριτίου, SiF4, είναι ένα άχρωμο αέριο, σχηματιζόμενο κατά την 
προσβολή σίλικας (SiO2) ή γυαλιού από υδροφθορικό οξύ. Περιγράψτε τους δεσμούς στο μόριο 
SiF4 εφαρμόζοντας τη θεωρία του δεσμού σθένους. 
 
5.3 Ποια υβριδικά τροχιακά θα περιμένατε για το κεντρικό άτομο σε καθένα από τα παρακάτω;  
(α) PCl5  (β) SeF6  (γ) TeF4   (δ) IF4

– 
 
5.4 Το ιώδιο, Ι2, διαλύεται σε υδατικό διάλυμα ιόντων ιωδιδίου, Ι–, δίνοντας το ιόν τριιωδιδίου, 
Ι3

–. Το ιόν αυτό αποτελείται από ένα άτομο ιωδίου συνδεδεμένο με τα δύο άλλα. Περιγράψτε τους 
δεσμούς στο Ι3

– με βάση τη θεωρία του δεσμού σθένους. 
 
 
 

 
5. Χημικός Δεσμός ΙΙ: Κβαντομηχανική Θεώρηση  (Μέρος Β΄) 

 
5.5 Εφαρμόστε τη θεωρία μοριακών τροχιακών για να περιγράψετε τους δεσμούς στα ακόλουθα 
είδη. Βρείτε για καθένα είδος την τάξη δεσμού και αποφανθείτε αν είναι σταθερό. Ως ουσίες, 
είναι διαμαγνητικές ή παραμαγνητικές;   
(α) C2

+       (β) Ne2          (γ) C2
– 
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5.6 Ο δεσμός άζωτο-άζωτο στο Ν2 έχει μήκος 109 pm. Με βάση τις τάξεις δεσμών, θα περιμένατε 
ο δεσμός στο Ν2

+ να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος από 109 pm; Απαντήστε την ίδια ερώτηση 
για το Ν2

–. 
 

5.7 Ποια είναι σωστή και ποια λάθος από τις παρακάτω προτάσεις;  
Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
 
α/α Πρόταση Σωστό Λάθος
1 Όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια ιοντισμού ενός στοιχείου, τόσο καλύτερο 

αναγωγικό  μέσο είναι αυτό. 
  

2 Για επτά στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα, ο συμβολισμός κατά Lewis 
αποτελείται από το χημικό σύμβολο του στοιχείου και μία τελεία δίπλα του. 

  

3 Το μαγγάνιο και το χρώμιο έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στα 
τροχιακά 3d.  

  

4 Aπό τα στοιχεία Br, O, Al, Sb και P, το μοναδικό που δεν μπορεί, ως 
κεντρικό άτομο στις ενώσεις του, να περιβάλλεται από περισσότερα των 
οκτώ ηλεκτρονίων είναι το Al. 

  

5 Το ιόν Co2+ είναι λιγότερο παραμαγνητικό από το άτομο του Co.    
6 Ένα μονήρες ζεύγος ηλεκτρονίων καταλαμβάνει λιγότερο χώρο από ένα 

δεσμικό ζεύγος. 
  

7 Τα ιόντα O2– και S2– έχουν εξωτερική ηλεκτρονική δομή του ίδιου τύπου, 
δηλαδή ns2np6, και άρα είναι ισοηλεκτρονικά. 

  

8 Οι ιοντικές ενώσεις είναι συνήθως στερεά με υψηλά σημεία τήξεως.   
9 Ένα άτομο με υψηλή, κατ’ απόλυτη τιμή, ηλεκτρονική συγγένεια (Ε.Α.) 

έχει χαμηλή πρώτη ενέργεια ιοντισμού (Ι1). 
  

10 Ένα ηλεκτρόνιο στο φλοιό  n = 2  του ατόμου Ar είναι πιο κοντά στον 
πυρήνα απ’ ό,τι ένα ηλεκτρόνιο με n = 2 του ατόμου Ne. 

  

 
 
5.8 Το μήκος του δεσμού στο C2 είναι 131 pm. Συγκρίνετε αυτό με τα μήκη των δεσμών στα 
μόρια C2Η2 (120 pm), C2Η4 (134 pm) και C2Η6 (153 pm). Ποια τάξη δεσμού θα προβλέπατε για το 
C2 βάσει αυτών των δεδομένων; Είναι αυτό σύμφωνο με τη δομή μοριακών τροχιακών που 
προβλέπεται για το C2; 
 
5.9 Ποια είναι σωστή και ποια λάθος από τις παρακάτω προτάσεις;  
Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 
 

Πρόταση  Σωστό  Λάθος 
(α) Η διαφορά ανάμεσα στα 2px και 2py τροχιακά είναι 
μόνο στον προσανατολισμό. 

  

(β) Ο συνολικός αριθμός των s ηλεκτρονίων στο άτομο του 
Si είναι 4. 

  

(γ) Από τις χημικές οντότητες του θείου, S+, S και S–, τα 
περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια έχει η S–. 

  

(δ) Ο φλοιός Μ έχει 4 υποφλοιούς.   
(ε) Από τους χαρακτηρισμούς των τροχιακών 2d, 4p, 9s, 3f 
και 6d, μόνο ο 2d είναι εσφαλμένος. 
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6. Διαμοριακές Δυνάμεις  (Ενότητες 10.2 και 11.5) 
 
6.1 Οι θερμότητες εξάτμισης του υγρού Ο2, του υγρού Ne και της υγρής μεθανόλης, CΗ3ΟΗ, 
είναι 6,8 kJ /mol, 1,8 kJ/mol και 34,5 kJ/mol, αντίστοιχα. Είναι οι σχετικές τιμές όπως τις 
περιμένατε; Εξηγήστε. 
 
6.2 Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις περιμένετε να εμφανίζουν μόνο δυνάμεις London; 
(α) τετραχλωρίδιο του άνθρακα, CCl4 
(β) Μεθυλοχλωρίδιο, CΗ3Cl  
(γ) Τριχλωρίδιο του φωσφόρου, ΡCl3  
(δ) Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου, ΡCl5 
 
6.3 Τοποθετήστε τις ακόλουθες ουσίες κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους δυνάμεων London:  
Ar, He, Kr. 
 
6.4 Τα αλογόνα σχηματίζουν μια σειρά ενώσεων μεταξύ τους, οι οποίες ονομάζονται διαλογόνα. 
Παραδείγματα είναι το χλωρίδιο του βρωμίου (BrCl), το βρωμίδιο του ιωδίου (IBr), το φθορίδιο 
του βρωμίου (BrF) και το φθορίδιο του χλωρίου (ClF). Ποια ένωση αναμένεται να έχει το 
χαμηλότερο σημείο ζέσεως σε οποιαδήποτε δεδομένη πίεση; Εξηγήστε.  
 
 
 
 

7. Οξέα και Βάσεις (Μέρος Α΄)  (Κεφάλαιο 15) 
 

7.1 Δώστε το συζυγές οξύ για καθένα από τα ακόλουθα χημικά είδη θεωρούμενα ως βάσεις:  

(α) HS–   (β) NH2
–  (γ) BrO2

–    (δ) N2H4 
 
7.2 Για τις ακόλουθες αντιδράσεις, ορίστε κάθε χημικό είδος ως οξύ ή ως βάση. Διακρίνετε τα 
χημικά είδη που αποτελούν συζυγή ζεύγη. 
(α)   Η2ΡΟ4

–(aq)   +   ΗCΟ3
–(aq)           ΗΡΟ4

2–(aq)   +   H2CO3(aq)  

(β)    F–(aq)   +   ΗSΟ4
–(aq)           ΗF(aq)   +    SΟ4

2–(aq)  

(γ)   HSΟ4
–(aq)   +   Η2Ο()           SΟ4

2–(aq)   +    Η3O
+(aq)  

(δ)   H2S(aq)   +   CN–(aq)           ΗS–(aq)   +     HCΝ(aq)  

 
7.3 Ποιες από τις ακόλουθες ουσίες είναι οξέα κατά τη θεωρία του Arrhenius; Ποιες είναι βάσεις; 
Δείξτε τον όξινο ή βασικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας χημικές εξισώσεις.  
(α) P4O10   (β) K2O  (γ) N2H4    (δ) H2Se 
 
7.4 Γράψτε μια εξίσωση για καθένα από τα παρακάτω, στην οποία το χημικό είδος δρα ως βάση 
κατά Brönsted–Lowry. Η ισορροπία πρέπει να ευνοεί την πλευρά του προϊόντος.  
(α) H2O   (β) HCO3

–    (γ) NH3         (δ) H2PO4
– 
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7. Οξέα και Βάσεις (Μέρος Β΄) 
 
7.5 Στις ακόλουθες αντιδράσεις, χαρακτηρίστε κάθε αντιδρών ως οξύ ή βάση Lewis: 

(α) BeF2 + 2F–   BeF4
2–    (β) SnCl4 + 2Cl–   SnCl6

2– 
 
7.6 Οι γαιάνθρακες και άλλα ορυκτά καύσιμα περιέχουν συνήθως θειούχες ενώσεις και όταν 
καίγονται, παράγουν διοξείδιο του θείου, SΟ2. Μια πιθανή μέθοδος για την απομάκρυνση του 
SΟ2 είναι να περάσουμε τα καυσαέρια μέσα από πύργο γεμισμένο με οξείδιο του ασβεστίου, CaO. 
Γράψτε την εξίσωση γι' αυτή την αντίδραση. Χαρακτηρίστε κάθε αντιδρών ως οξύ ή βάση 
Lewis. Εξηγήστε πώς φθάσατε στην απάντησή σας. 
 
7.7 Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα 15.2 για να κρίνετε, αν τα χημικά είδη στα αριστερά ή εκείνα 
στα δεξιά ευνοούνται από την αντίδραση. 
(α) NH4

+ + CO3
2–      NH3 + HCO3

–     (β) HCO3
– + Η2S      H2CO3 + HS– 

(γ) H2O + CN–      HCN + OH–             (δ) CN– + H2CO3      HCN + HCO3
– 

 
7.8 Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης όξινης ισχύος:  

                                          HBr, H2Se, H2S 
 
7.9 Κατατάξτε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενης όξινης ισχύος:  

                                       HBrO2,       HClO2,       HBrO 

 

 

8. Ιοντικές Ισορροπίες σε Υδατικά Διαλύματα 
(Μέρος Α΄) (Ενότητες 15.6 – 15.8 και Κεφάλαια 16 και 17) 

 
8.1 Το χλωροξικό οξύ, CH2ClCOOH, είναι ισχυρότερο από το οξικό οξύ, επειδή το 
ηλεκτραρνητικό άτομο Cl έλκει ηλεκτρόνια από τον δεσμό Ο–Η και τον εξασθενίζει. Υπολογίστε 
τη συγκέντρωση του ιόντος υδρονίου και το pH ενός διαλύματος χλωροξικού οξέος 0,015 Μ 
οξέος. Η Κa του χλωροξικού οξέος είναι 1,3  10–3. 
 
8.2 Πόση είναι η συγκέντρωση του ιόντος υδροξειδίου σε υδατικό διάλυμα υδροξυλαμίνης, 
ΝΗ2ΟΗ, 0,20 Μ; Πόσο είναι το pH; 
  
  

8. Ιοντικές Ισορροπίες σε Υδατικά Διαλύματα (Μέρος Β΄) 
 
8.3 Αποφανθείτε αν το υδατικό του διάλυμα καθενός των παρακάτω αλάτων θα είναι όξινο, 
βασικό ή ουδέτερο:   
(α) Na2S  (β) Cu(ΝΟ3)2         (γ) ΚClΟ4   (δ) CH3NH3Cl 
 
8.4 Πόσο είναι το pH διαλύματος χλωριδίου του μεθυλαμμωνίου, CΗ3ΝΗ3Cl, 0,35 Μ;  
Πόση είναι η συγκέντρωση της μεθυλαμίνης στο διάλυμα; 
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8.5 Ένα ρυθμιστικό διάλυμα παρασκευάζεται με προσθήκη 115 mL ΝΗ3 0,30 Μ σε 145 mL 
ΝΗ4ΝΟ3 0,15 Μ. Πόσο είναι το pH του τελικού διαλύματος; 
 
8.6 Υπολογίστε το pH του διαλύματος που προκύπτει από την ανάμιξη 35,0 mL οξικού οξέος 0,15 
Μ με 25,0 mL οξικού νατρίου 0,10 Μ. 
 
 
 

8. Ιοντικές Ισορροπίες σε Υδατικά Διαλύματα (Μέρος Γ΄) 
 
8.7 Ένα κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου (ασβεστόνερο) έχει pH 12,35.  
Πόση είναι η Κsp του υδροξειδίου του ασβεστίου; 
 
8.8 Η διαλυτότητα του θειικού αργύρου, Ag2SO4, στο νερό προσδιορίσθηκε σε 8,0 g/L.  
Πόση είναι η διαλυτότητά του σε θειικό νάτριο, Na2SO4, 0,65 Μ; 
 
8.9 Δείγμα 65,0 mL Pb(NO3)2 0,010 Μ προστέθηκε σε ποτήρι που περιείχε 40,0 mL ΚCl 0,035 Μ. 
Θα σχηματισθεί ίζημα; 
 
8.10 Ποιο άλας θα περιμένατε να διαλύεται εύκολα σε όξινο διάλυμα, το φωσφορικό ασβέστιο, 
Ca3(ΡΟ4)2, ή το θειικό ασβέστιο, CaSΟ4; Εξηγήστε. 
 
8.11 Πόση είναι η γραμμομοριακή διαλυτότητα του NiS σε ΝΗ3 0,10 Μ; 
 


	Πρόταση
	Λάθος

