
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(οι απαντήσεις είναι στο τέλος του φυλλαδίου) 

Επεξεργασία θεμάτων: Δημάκη Βιργινία (ΠΕ04.02) 

 

Ερώτηση 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ); 

α) Ο κανόνας των «οκτάβων» που αφορούσε στην ταξινόμηση των χημικών στοιχείων 

διατυπώθηκε από τον Newlands. 

β) Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας περιλαμβάνει 6 περιόδους και 17 ομάδες.  

γ) Η 2η και 3η περίοδος περιλαμβάνουν 8 στοιχεία η καθεμία. 

δ) Η κατάταξη των χημικών στοιχείων στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα γίνεται 

σύμφωνα με το μαζικό αριθμό. 

ε) Τα στοιχεία της 18ης ομάδας ονομάζονται ευγενή αέρια.  

στ) Τα αμέταλλα είναι πολύ περισσότερα από τα μέταλλα.  

 

 

Ερώτηση 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Ποιο χημικό στοιχείο ανήκει στην 1η ομάδα; 

i) Mg     ii) Na 

iii) F 

 

β) Πόσα χημικά στοιχεία έχει η 5η περίοδος; 

i) 18     ii) 32 

iii) 8 

 

γ) Ποιο χημικό στοιχείο ανήκει στα ευγενή αέρια; 

i) Ca     ii) H 

iii) He 

 

δ) Ποιο χημικό στοιχείο ανήκει στα αλογόνα; 

i) Cl     ii) Ar 

iii) Li 

 



 

 

ε) Ποιο χημικό στοιχείο βρίσκεται στην 1η περίοδο; 

i) He     ii) C 

iii) Li 

 

στ) Τα χημικά στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα έχουν  

i) παρόμοιες χημικές ιδιότητες  ii) ίδιο ατομικό αριθμό 

iii) ίδιες φυσικές ιδιότητες 

 

 

Ερώτηση 3. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα τμήμα του περιοδικού πίνακα.  

 

 

 

α) Ποια από τα στοιχεία ανήκουν στα αλκάλια; 

β) Ποιο από τα στοιχεία είναι το υδρογόνο;  

γ) Ποια στοιχεία είναι μέταλλα; 

δ) Ποια στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες. 

 

 

Ερώτηση 4. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

α) Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας είναι μια κατάταξη των χημικών στοιχείων κατά 

……………….. ……………….. αριθμό. 

β) Τα στοιχεία της 1ης ομάδας, εκτός από το υδρογόνο, ονομάζονται ………………. 

γ) Κατά μήκος μια ομάδας του περιοδικού πίνακα οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων 

μεταβάλλονται ……………………… 

δ) Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα έχουν 

παρόμοιες ……………….. ………………… 

ε) Στον περιοδικό πίνακα τα ……………… καταλαμβάνουν την «επάνω δεξιά 

περιοχή», ενώ τα ………………… καταλαμβάνουν τον υπόλοιπο πίνακα. 

στ) Τα στοιχεία της 17ης ομάδας ονομάζονται …………….. 

 



 

 

 

5. Δίνονται τα χημικά στοιχεία: Li, Mg, Cl, Ar, Na, C, He, K, Ne, Br. 

Με τη βοήθεια του περιοδικού πίνακα, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 

α) Ποια από τα στοιχεία είναι μέταλλα; 

β) Ποια από τα στοιχεία είναι αμέταλλα; 

γ) Ποια από τα στοιχεία ανήκουν στα αλογόνα; 

δ) Ποια από τα στοιχεία ανήκουν στα αλκάλια; 

ε) Ποια από τα στοιχεία ανήκουν στα ευγενή αέρια; 

 

 

  



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Σωστές: α, γ και ε 

Λάθος: β) Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας περιλαμβάνει 7 περιόδους και 18 ομάδες. 

δ) Η κατάταξη των χημικών στοιχείων στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα γίνεται κατά 

αύξοντα ατομικό αριθμό. 

στ) Τα μέταλλα είναι πολύ περισσότερα από τα αμέταλλα.  

 

 

2. α) Η σωστή απάντηση είναι (ii) Na 

β) Η σωστή απάντηση είναι (i) 8 

γ) Η σωστή απάντηση είναι (iii) He 

δ) Η σωστή απάντηση είναι (i) Cl 

ε) Η σωστή απάντηση είναι (i) He 

στ) Η σωστή απάντηση είναι (i) παρόμοιες χημικές ιδιότητες 

 

 

3. α) τα Β και Γ 

β) το Α  

γ) Β, Γ, Δ και Η 

δ) το Β με το Γ, το Δ με το Η, το Ε με το Ζ 

 

 

4. α) Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας είναι μια κατάταξη των χημικών στοιχείων κατά 

αύξοντα ατομικό αριθμό. 

β) Τα στοιχεία της 1ης ομάδας, εκτός από το υδρογόνο, ονομάζονται αλκάλια. 

γ) Κατά μήκος μια ομάδας του περιοδικού πίνακα οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων 

μεταβάλλονται προοδευτικά. 

δ) Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα έχουν 

παρόμοιες χημικές ιδιότητες. 

ε) Στον περιοδικό πίνακα τα αμέταλλα καταλαμβάνουν την «επάνω δεξιά περιοχή», 

ενώ τα μέταλλα καταλαμβάνουν τον υπόλοιπο πίνακα. 

στ) Τα στοιχεία της 17ης ομάδας ονομάζονται αλογόνα. 

 



 

 

 

5. α) Li, Mg, Na, K 

β) Cl, Ar, C, He, Ne, Br 

γ) Cl, Br 

δ) Li, Na, K 

ε) Ar, He, Ne  

 

 

 


