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Repàs dels models atòmics.

1. Raona si son verdaderes o falses les següents a�rmacions:

(a) Quan un electró passa d'un estat fonamental a un excitat emet
energia;

(b) l'energia de qualsevol electró d'un àtom és sempre negativa;

(c) En l'espectre d'absorció els electrons passen d'un estat fonamental a
un excitat i ∆E > 0.

2. Contesteu breument i raonadament el que es planteja en els apartats se-
güents:

(a) ¾Quins són els models atòmicos i quina utilitat tenen?

(b) Cita dos models atòmics que serveixin per indicar la situació energè-
tica de l'electró.

Radiació electromagnètica.

3. El color groc de la lum de sodi posseeix una longitud d'ona de 5890 Å.
Calcula la diferència energètica corresponent a la transició electrònica que
es produeix expresada en eV. (h = 6.626 · 1034 J·s; 1 eV= 1.602 · 10−19 J)

4. Calcula l'energia emesa per 0.2 mols de fotons produits per radiacions de
60 s1.

5. Calcula:

(a) l'energia d'un fotó que la seva longitud de ona és de 5500 Å.

(b) l'energia d'un mol de fotons.

(c) Calcula la freqüència i la longitut d'ona de la radiació emesa per un
electró que passa de l'estat excitat al qual la seva energia és de −3.4
eV a l'estat fonamental d'energia −13.6 eV.

6. La capa d'ozó absorbeix les radiacions ultravioleta, capaces de produir
alteracions en les cèl·lules de la pell, al qual la seva longitut d'ona està
compresa entre 200 i 300 nm. Calcular l'energia d'un mol de fotons de
lum ultravioleta de longitud d'ona 250 nm.
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Nombres quàntics.

7. (a) Enuncia el principi de mínima energia, la regla de màxima multipli-
citat i el de principi d'exclusió de Pauli;

(b) ¾quina o quines de les següents con�guracions electròniques no són
possibles d'acord amb aquest últim principi (exclusió Pauli): 1s23s1;
1s22s22p7; 1s22s22p633; 1s22s22p1.

8. Respon raonadament a:

(a) Els orbitals 2px, 2py i 2pz tenen la mateixa energia?;

(b) Per què el nombre d'orbitals �d� és 5?

9. El grup de valors 3,0,3, corresponents als nombres quàntics n, l i m, res-
pectivament, és o no permés? I el 3,2,2? Justi�ca la resposta.

10. Indica els nombres quàntics de cadascun dels 3 últims e del P.

11. Indica el valor dels nombres quàntics de cadascun delos sis últims electrons
del Mo (Z = 42).

12. Justi�ca si és possible o no que existeixin electrons amb els seguents nom-
bres quàntics:

(a) (3, 1, 1, 1
2 );

(b) (3, 2, 0, 1
2 ); c) (2, 1, 2,

1
2 ); d) (1, 1, 0,

1
2 ).

13. Justi�ca si és possible o no que existeixin electrons amb els seguents nom-
bres quàntics: a) (2, 1, 1, 1

2 ); b) (3, 1, 2,
1
2 ); c) (2, 1, 1,

1
2 ); d) (1, 1, 0,

2)

La Taula Periòdica.

14. Indica el nom, símbol, nom del grup a que pertany i període dels elements
de nombres atòmics 3, 9, 16, 19, 38 i 51.

15. (a) Indica el nom, símbol i la con�guració electrònica dels elements de
nombres atòmics 12, 15, 17 i 37;

(b) Quants electrons desaparellats té cadascun d'aquests elements en el
seu estat fonamental.

16. Un element neutre té la següent con�guració electrònica: 1s22s22p63s23p64s23d104p5.
Digues el nom de l'element, del grup i el període a que pertany.

17. ¾Quina serà la con�guració electrònica d'un element situat al grup 10 i
període 5?

18. Escriu la con�guració electrònica de la última capa de:

(a) el segon alcalinoterri;

(b) el tercer element del grup 9;
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(c) el sel·leni.

19. Un àtom X té la següent con�guració electrònica: 1s22s22p63s23p65s1.
Explica raonadament si les següents frases són verdaderes o falses: a) X
es troba en el seu estat fonamental; b) X pertany al grup dels metalls
alcalins; c) X pertany al 5è periode del sistema periòdic; d) Si l'electró
passés des de l'orbital 5s al 6s, emetria energia lluminosa que donaria lloc
a una línia en l'espectre d'emisió.).

Propietats periòdiques

20. Les primeres energies d'ionització (en eV/àtom) per una sèrie d'àtoms
consecutius en el sistema periòdic són: 10.5; 11.8; 13.0; 15.8; 4.3; 6.1.
Indica quin d'ells serà un halogen, quin és un anfígen, i quin és alcalí. (1
eV= 1.602 · 10−19 J).

21. a) De�neix energia (potencial) d'ionització i escriu l'equació que representa
el procés d'ionització; b) Explica raonadament perquè, per un mateix
element, les succesives energies d'ionització augmenten.

22. Ordena raonadament els següents elements: Fe, Cs, F, N i Si de menor a
mayor: a) radi atòmic; b) electronegativitat; c) energia d'ionització.

23. Dos elements presenten les següents con�guracions electròniques: A: 1s2 2s2p6;
B: 1s2 2s2p63s1

(a) Si els valors de les energies d'ionització són 2073 i 8695 kJ/mol, jus-
ti�ca quinà serà el valor associat a cada element;

(b) , per què el radi atòmic i l'energia d'ionització presenten tendències
periòdiques oposades?

24. (a) Justi�ca l'ordre dels següents àtoms (Ba, Cs, Cl, Ag, I, He) segons el
seu radi atòmic, la seva energia d'ionització i la seva a�nitat electrò-
nica.

(b) Explica quins ions son majors i quins menors que els seus correspo-
nents àtoms dels que procedeixen.

25. Consideri els elements Be (Z=4), O (Z=8), Zn (Z=30) i Ar (Z=18).

(a) Segons el principi de màxima multiplicitat o regla de Hund, ¾Quants
electrons desaparellats presenta cada element en la con�guració elec-
trònica del seu estat fonamental?

(b) En funció dels seus potencials d'ionització i a�nitats electròniques,
indica els ions més estables que poden formar i escriu les seves con-
�guracions electròniques. Justi�qui les respostes.
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