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ΘΕΜΑ Α 

Α.1 . Να διατυπώσετε τον Νόμο της Περιοδικότητας που ισχύει στον σύγχρονο 

Περιοδικό Πίνακα.  

 

Α.2 . Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα βρίσκονται  ׃

α) Τα Αλκάλια ;    β) Τα Αλογόνα ;   γ) Οι Αλκαλικές γαίες ;   δ) Τα ευγενή αέρια ; 

 

A.3. Να αντιστοιχίσετε κάθε χημικό  στοιχείο της στήλης Α με ένα χημικό στοιχείο της 

στήλης Β με το οποίο έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες.  

 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β  

α.  11Νa 1.     17Cl 

β .    9Fe 2.   20Ca 

γ.  10Ne 3.   19K 

δ.  12Μg 4.   18Ar 

 

ΘΕΜΑ Β  

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

 

α)  Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας είναι  μια κατάταξη των χημικών κατά αύξοντα 

……………   …………..  

β)  Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας περιλαμβάνει …………………. Περιόδους και 

…………………. Ομάδες.  

γ)  Η 1ή ομάδα του Περιοδικού Πίνακα περιλαμβάνει ……………… στοιχ εία. Το 

αμέταλλο………………… και τα μέταλλα που ονομάζονται……………………..  

 



 

 

 

δ)  Τα στοιχεία των οποίων τα άτομα έχουν τον ίδιο αριθμό…………………….. στην 

εξωτερική τους……………………….. έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες.  

ε)  Όσο πιο κοντά στον πυρήνα του ατόμου βρίσκεται μια στιβάδα 

τόσο……………….. ενέργεια έχουν τα ηλεκτρόνια της.  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ) ;  

 

α)  Οι κατακόρυφες στήλες του Περιοδικού Πίνακα ονομάζονται ομάδες ενώ οι 

οριζόντιες γραμμές ονομάζονται περίοδοι.  

β)  Στον Περιοδικό Πίνακα του Mendeleev τα στοιχεία κατατάχθηκαν κατά σειρά 

αυξανόμενης ατομικής μάζας, δηλαδή από το ελαφρύτερο προς το βαρύτερο.  

γ)  Όλα τα στοιχεία της 1ής ομάδας του Περιοδικού Πίνακα ονομάζονται Αλκάλια και 

είναι μέταλλα.  

δ)  Τα στοιχεία μιας περιόδου του Περιοδικού Πίνακα έχουν παρόμοιες χημικές 

ιδιότητες.  

ε)  Τα περισσότερα χημικά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως μέταλλα.  

στ)  Τα ευγενή αέρια είναι πολύ δραστικά στοιχεία.  

ζ)  Κατά μήκος μιας περιόδου του Περιοδικού Πίνακα οι ιδιότητες των χημικ ών 

στοιχείων μεταβάλλονται προοδευτικά.  

η)  Τα στοιχεία μιας ομάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν ίδιες φυσικές και χημικές 

ιδιότητες.  

θ)  Το στοιχείο Α που έχει ατομικό αριθμό Z = κ και το στοιχείο Β που έχει ατομικό 

αριθμό Ζ = κ+1 ανήκουν οπωσδήποτε στην ί δια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.  

  

 

Να μεταφέρετε όλες σας τις απαντήσεις στο φύλλο απαντήσεων.  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  


