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ΔΝΟΣΗΣΑ 2ε  - ΥΗΜΔΙΑ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1ν ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 
 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ TΩN ΣΟΙΥΔΙΩΝ - ΣΟΙΥΔΙΑ ME ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝ 
 

1. α. Γηαηί ν Newlands ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε  «νθηάβεο» γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ρεκηθώλ 
ζηνηρείσλ; 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

β. Πνην ήηαλ ην θύξην πξόβιεκα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πνπ πξόηεηλε ν Newlands θαη δελ 
έπεηζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηεο επνρήο ηνπ; 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Γηαηί ν πεξηνδηθά πίλαθαο ηνπ Mendeleev ήηαλ πην επηηπρεκέλνο από απηόλ ηνπ 
Newlands; 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα  

α. Να ζπκπιεξώζεηε ην ζύκβνιν ηνπ ζηνηρείνπ: 
 

1. αξγό ……… 6. ζείν ……… 

2. ριώξην ……… 7. αζβέζηην ……… 

3. λάηξην ……… 8. νμπγόλν ……… 

4. άλζξαθαο ……… 9. ζίδεξνο ……… 

5. αξγίιην ……… 10. άδσην ……… 

 
β. Πνην ζηνηρείν είλαη επγελέο αέξην; …………………………………………… 
 
γ. Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη κέηαιια;  

…………………………………………………………………… 
 
δ. Πνην ζηνηρείν είλαη αιθάιην;   ……………………………………………  
 
ε. Πνηα ζηνηρεία πεξηέρνληαη ζηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε;  

…………………………………………………………………… 
 
ζη. Πνηα ζηνηρεία είλαη αέξηα ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο;  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
δ. Πνην ζηνηρείν είλαη αινγόλν;  …………………………………………………………………… 
 
 ε. Να ζεκεηώζεηε ηελ νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην  
 
Αξγό: ……………………  Φιώξην: ……………………  
Νάηξην: ……………………                                  Αζβέζηην ………………….  
 

3. Από ηα ζηνηρεία Φζόξην, Αξγό, Κάιην, Μαγλήζην,   : 
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♦ Σηελ νκάδα ησλ αιθαιίσλ αλήθεη ην ……………… 

♦ Τν ……………… είλαη αδξαλέο, γηαηί αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ……………… αεξίσλ, δειαδή 
ηελ …………………..  νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα 

♦ Σηελ νκάδα ησλ αιθαιηθώλ γαηώλ  αλήθεη ην ……………… 
 

4. Τν ζρήκα ην νπνίν αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηηο ηέζζεξηο πξώηνπο πεξηόδνπο ηνπ πεξηνδηθνύ 
πίλαθα. 
 

Α                  

Β                Δ  

Γ Γ               Ε Θ 

                  

 
Να επηιέμεηε πνηεο από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο θαη λα 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
α. Τν ζηνηρείν Β έρεη παξόκνηεο ηδηόηεηεο κε ην ζηνηρείν Γ θαη ην ζηνηρείν Δ κε ην ζηνηρείν Ε 
……… 
 
β. Τν ζηνηρείν Α είλαη ζηεξεό, όπσο ηα ζηνηρεία Β, Γ θαη Γ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
γ. Τα ζηνηρεία Α, Β, Γ θαη Γ είλαη κέηαιια 
………………………………………………………………………………………………………. 

δ. Τν ζηνηρείν Γ είλαη αιθάιην …………………………………………………………………… 

ε.  Τν ζηνηρείν Θ αληηδξά εύθνια κε άιια ρεκηθά ζηνηρεία 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Να παξαηεξήζεηε ην αθόινπζν ηκήκα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα: 

α. Σηνλ πίλαθα 1 λα θαηαηάμεηε ηα ζηνηρεία σο κνλναηνκηθά θαη δηαηνκηθά. 

β. Σηνλ πίλαθα 2 λα θαηαηάμεηε ηα ζηνηρεία σο κέηαιια θαη ακέηαιια. 

γ. Σηνλ πίλαθα 3 λα θαηαηάμεηε ηα ζηνηρεία σο αιθάιηα, αιθαιηθέο γαίεο, αινγόλα θαη επγελή 
αέξηα. 

 
 
 
 
 

H                 He 

Li              N  F Ne 

Na Mg           AI  P  CI Ar 

K Ca               Br Kr 

 Sr               I Xe 

Πίλαθαο 2 

Μέηαιια Ακέηαιια 

  

  

  

  

Πίλαθαο 1 

Μνλναηνκηθά Γηαηνκηθά 
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Πίλαθαο 3 

Αιθάιηα Αιθαιηθέο γαίεο Αινγόλα Δπγελή αέξηα 

    

    

    

    

 

6. Σην ηκήκα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα πνπ ζαο δίλεηαη: 
 
α. Να θαηαηάμεηε ηα ζηνηρεία ζε κέηαιια θαη ακέηαιια.  
 
β. Να εθηηκήζεηε πνηα ζηνηρεία έρνπλ παξόκνηεο 
ηδηόηεηεο  

1 κε ην ριώξην        

 
2 κε ην αζβέζηην       

 
3 κε ην άδσην 
 

θαη λα δηθαηνινγήζεηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

γ. Να αλαγλσξίζεηε ην ζηνηρείν κε ην κεγαιύηεξν αηνκηθό αξηζκό …… 
 

H                 He 

Li              N  Δ Ne 

Na Mg           AI  P  CI Ar 

K Ca               Br Kr 

 Sr               I Xe 

 
 

7. α. Πνηα από ηα πξντόληα ηα νπνία βξίζθνληαη παξαθάησ  πεξηέρνπλ νμύ;  
(Όμηλν θαζαξηζηηθό, αζβεζηόλεξν, Αδαμ, Ξίδη, Πνξηνθαιάδα) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
β. Πνηα από απηά ηα πξντόληα δε ζα κπνξνύζαλ λα απνζεθεπηνύλ ζε ζηδεξέλην δνρείν;  
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
γ. Αλ είραηε λα επηιέμεηε κεηαμύ δύν κεηαιιηθώλ δνρείσλ, ηνπ Γ1 από ζίδεξν (Fe) θαη ηνπ Γ2 
από ςεπδάξγπξν (Εn), γηα λα ζπζθεπάζεηε πνξηνθαιάδα, ζα επηιέγαηε θάπνην θαη γηαηί; 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γξάθνληαο θαη ρεκηθέο εμηζώζεηο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
 

Μέηαιια Ακέηαιια 

  

  

  

  

  

  



  4 

8. Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ αληίδξαζε: 
α. ηνπ ςεπδαξγύξνπ κε ην πδξνρισξηθό νμύ  

…………………………………………………………………… 
 
β. ηνπ καγλεζίνπ κε αξαηό δηάιπκα ζεηηθνύ νμέoο  ………………………………………………… 
 

9. Να επηιέμεηε ηηο δύν ζσζηέο από ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ  
παξαγσγή αεξίνπ Ζ2 θαη λα γξάςεηε ηηο  ρεκηθέο εμηζώζεηο ησλ δύν αληηδξάζεσλ. 
α. Δπίδξαζε πδξνρισξηθνύ νμένο ζε ρξπζό. 
β. Δπίδξαζε πδξνρισξηθνύ νμένο ζε ζίδεξν. 
γ. Δπίδξαζε πδξνρισξηθνύ νμένο ζε αζβέζηην.  
δ. Δπίδξαζε πδξνρισξηθνύ νμένο ζε ραιθό. 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. Τα κέηαιια θαη ηα θξάκαηα είλαη από ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν.  
 
Να παξαηεξήζεηε ην δηπιαλό πίλαθα θαη λα 
απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
α. Πνηα από ηα ζώκαηα πνπ αλαθέξνληαη είλαη 
θξάκαηα; 
………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
β. Πνην είλαη καιαθό θαη εύηεθην;………………………  
γ. Πνην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ράιπβα; ……………………………………………………………… 
 
δ. Πνηα δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή καγεηξηθώλ ζθεπώλ; 
…………………………………………………………………… 
 

11. Να θαηαηάμεηε ηηο νπζίεο πνπ αθνινπζνύλ ζηηο ζηήιεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα 
 

1. λεξό 
2. ρξπζόο 
3. κόιπβδνο 
4. ραιθόο 
5. πδξνγόλν 
6. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

7. νμπγόλν 
8. κπξνύληδνο 
9. κάξκαξν 
10. ριώξην 
11. αλζξαθηθό αζβέζηην 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α κπξνύληδνο 

Β ζίδεξνο 

Γ ςεπδάξγπξνο 

Γ νξείραιθνο 

Δ ραιθόο 

ΣΤ ράιπβαο 

Ε ρξπζόο 

Ζ θάιην 

Καζαξά ζώκαηα Κξάκαηα - νξπθηά 
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12. Τα δόληηα πνπ έρνπλ θζαξεί κπνξνύλ λα επηδηνξζσζνύλ κε νδνληηαηξηθά ζθξαγίζκαηα. 
Τα πην πνιιά ζθξαγίζκαηα παξαζθεπάδνληαη κε αλάκεημε ζθόλεο κεηάιισλ κε πγξό 
πδξάξγπξν, ώζηε λα θηηαρηεί ην νδνληηαηξηθό ακάιγακα. Σπλήζσο ε ζθόλε έρεη 
πεξηεθηηθόηεηα:  

70% Αg, 26% Sn, 3% Cu και 1% Ζn 
 
α. Πνην είλαη ην θνηλό όλνκα πνπ δίλεηαη γηα ηα κείγκαηα ησλ κεηάιισλ, όπσο ην 
νδνληηαηξηθό ακάιγακα; …………………………………………………………………… 
 

13. Τα ζηνηρεία ηεο 17nο νκάδαο ζηε θύζε ππάξρνπλ σο δηαηνκηθά κόξηα.  
α. Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν δηαηνκηθά; 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
β. Σηνλ  παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία ηεο 17nο νκάδαο. 
 

ύκβνιν Αηνκηθόο 
αξηζκόο 

εκείν Βξαζκνύ 
(νC) 

εκείν ηήμεο 
(νC) 

F 9 -188 -220 

CI 17 -35 -101 

Br 35 59 -7,2 

I 53 184 114 

 
1. Πνηα από ηα ζηνηρεία είλαη αέξηα ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο; 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
2. Υπάξρνπλ ζηεξεά ή πγξά ζηνηρεία ζηε 17ε νκάδα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
3. Πώο κεηαβάιιεηαη ην ζεκείν βξαζκνύ, θαζώο απμάλεη ν αηνκηθόο αξηζκόο ;  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
4. Θα κπνξνύζε λα δηαηππσζεί κηα πξόβιεςε γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ζεκείνπ βξαζκνύ ζε κηα 
νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα; 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 

14. Να ζπκπιεξώζεηε ην ζηαπξόιεμν. Σηα ζθνύξα ηεηξάγσλα βξίζθεηαη θξπκκέλε κία ιέμε. 
Να ηε βξείηε θαη λα εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη. 
 
1. H αληίδξαζε ελόο δξαζηηθνύ κεηάιινπ κε ηα H+ ελόο νμένο ραξαθηεξίδεηαη απιή...  
2. Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζηνηρείν ζηε θύζε κεηά ην νμπγόλν θαη είλαη ζπζηαηηθό ηεο 
άκκνπ. 
3. Τέηνην είλαη ην δηάιπκα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ αληίδξαζε λαηξίνπ κε λεξό. 
4. Σε απηή ηελ νκάδα ζηνηρείσλ αλήθνπλ ν ζίδεξνο, ν ςεπδάξγπξνο, ην λάηξην. 
5. Έλα από ηα κέηαιια ησλ αιθαιίσλ. 
6. Τέηνην πξέπεη λα είλαη έλα κέηαιιν γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηα H+ ελόο δηαιύκαηνο νμένο ή 
ηα ηόληα ελόο άιινπ κεηάιινπ ζην δηάιπκά ηνπο. 
7. Έηζη νλνκάδνληαη νη νξηδόληηεο γξακκέο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. 
8. Τν ππξίηην είλαη ηέηνην θαη γη’ απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κηθξνειεθηξνληθή. 
9. Οη θαηαθόξπθεο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα. 
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10. Με βάζε απηό ηνλ αξηζκό ηνπνζεηνύληαη ηα ζηνηρεία ζηνλ πεξηνδηθό πίλαθα. 
11. Τα δηαιύκαηα απηνύ ηνπ αινγόλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αληηζεπηηθά. 
12. Βξίζθνληαη ζηε 17ε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνύ πίλαθα θαη ηα ηόληα rαuο ζρεκαηίδνπλ 
δπζδηάιπηα άιαηα κε ηα ηόληα Αg+. 
13. Πίλαθαο ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά αύμνληα αηνκηθό αξηζκό.  
14. Μνξθή θξπζηαιιηθνύ άλζξαθα πνπ έρεη κεγάιε αμία. 
 
H θξπκκέλε ιέμε: _ _ _ _ _ 
 

    10            

      11       12          

  1                

  9             14 

          13      

          2        

3         4         

       5           

     6             

                  

     7             

                  

                  

   8               

                  

 
 

15. Οη καζεηέο ζε έλα εξγαζηήξην Φεκείαο πξόζζεζαλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ 
ηνπο ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζε δηάιπκα HCl(aq). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Να επηιέμεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ δελ αληηδξνύλ κε ην δηάιπκα HCl.  
 

Α Β Γ Γ Δ ΣΤ 

 
β. Να επηιέμεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ αληηδξνύλ κε ην δηάιπκα HCl θαη παξάγνπλ θπζαιίδεο 
αεξίνπ ην νπνίν αλαθιέγεηαη κε έθξεμε. 
 

Α Β Γ Γ Δ ΣΤ 

 

Α ραιθόο 

Β καγλήζην 

Γ ςεπδάξγπξνο 

Γ πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ 

Δ αλζξαθηθό αζβέζηην 

ΣΤ ρξπζόο 


