
 
TEMA  2                    ESTRUCTURA     DE     L’ ÀTOM 
   
 
L’ÀTOM ÉS DIVISIBLE 
 
1. Quines experiències van servir per a posar en manifest l’existència d’electrons,   

protons i ions? 
 
2. Identifica cadascun dels raigs de la radioactivitat. 
 
3.  Què és un ió?   Tipus que hi ha. 
 
4. Per què el neutró no es va descubrir fins a l’any 1.932? 
 
5.  Què són els raigs negatius del tub de raigs catòdics?   I els positius del raigs canals?  
 
6.  Característiques dels raigs catòdics i dels canals. 
 
 
L’ ESPECTRE 
 
7. Defineix:  longitud d’ona, freqüència, període. 

Quina relació hi ha entre elles? 
 

8 Busca la definició d’ona electromagnètica. 
 
9 Fes un esquema de les diferents zones de la radiació electromagnètica amb indicació 

de la longitud d’ona, de la freqüència i de l’energia. 
 
10 Què és un espectre? 
 
11 Tipus d’espectres segons l’estat físic de les substàncies. 
 
12 Explica les diferències entre un espectre d’absorció i un d’emissió. 
 
13 Per què són importants els espectres? 
 
14. Calcula l’energia d’un fotó de longitud d’ona 0’6 nm.                       (Sol: 33’125·10-17 J) 
 

15. Calcula l’energia d’un fotó de freqüència 0’6·1015 Hz. 
 
 
MODELS ATÒMICS 

 
16. Quines raons motivaren que el model atòmic de Thomson fora substituit pel de 

Rutherford? 
 
17. Què és un isòtop?  Posa exemples. 
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18. Definició de nombre atòmic i de nombre màssic. 
 
19. Indica el nombre de partícules subatòmiques de: 
 
           35

17Cl ,   40
20Ca2+,    27

13Al 3+,    79
34Se2-,    35

17Cl- 

 
20. Quin model introdueix el concepte de nucli atòmic? 
 
21. Explica com interpreta Bohr l’espectre de l’àtom d’hidrogen. 
 
22. Calcula l’energia del fotó que intervé per a que l’electró de l’àtom d’hidrogen passe 

de l’estat fonamental al nivell n = 2.                        (Sol: 16’35·10-19 J) 
 
23. Fes un gràfic d’energies dels distints nivells de l’àtom d’hidrogen i explica l’emissió 

d’energia de l’àtom excitat. 
 
24. A una certa quantitat d’àtoms d’hidrogen se’ls ha irradiat llum monocromàtica de 

manera que l’electró de cada àtom ha passat de l’estat fonamental al nivell energètic 
n = 4.   Dibuixa, segons el model de Bohr, l’espectre d’emissió que s’observaria. 

 
25. Per què el model de Bohr és un model híbrid entre clàssic i quàntic? 
 
26. Teoria quàntica de Max Planck. 
 
27. Quin significat té el fet de dir que una magnitud està quantitzada?   Posa un 

exemple. 
 
28. Definició d’orbital atòmic. 
 
29. Diferències entre òrbita i orbital. 
 
30. Què significa estat fonamental i estat excitat d’un àtom? 
 
31. Escriu tots els orbitals per a n = 4. 
 
32. Significat dels quatre nombres quàntics. 
 
33. Enuncia el Principi de Pauli, el de mínima energia i la regla de Hund. 
 
34. Escriu les configuracions electròniques del segon grup de la Taula Periòdica. 
 
35. Escriu les configuracions electròniques del segon període de la Taula Periòdica. 
 
36. Què es té que fer per a que un electró 2s pase a ser un electró 3s?   I a l’inrevés? 
 
37. Escriu els nombres quàntics corresponents a:  un orbital 4d;  un electró en un orbital 

3s. 
 
38. Escriu la configuració electrònica de:  F-, O2-, Na+, Mg2+ 
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39. Escriu la configuració dels elements de Z:  21, 32, 52, 64, 88, 99, 43. 
 
40. Indica de quins orbitals es tracta i si hi ha alguns impossibles:   (2, 0, 0),  (3, 1, -1),  

(3, 2, 0),  (1, 1, 1),  (4, 3, 4) 
 
 

SISTEMA   PERIÒDIC.     PROPIETATS   PERIÒDIQUES  

 
A.1.-  Quants períodes hi ha al Sistema Periòdic? 
          Quants elements conté cada període? 
 
A.2.-  Quants grups hi ha al Sistema Periòdic? 

 
A.3.-  Feu la configuració electrònica de tots els elements dels  quatre primers períodes 
del Sistema Periòdic. 
 
A.4.-  A partir de l'activitat anterior, raoneu amb què podem relacionar el nombre 
d'elements que caben en cada període del SP. 
 
A.5.-  Assenyaleu quin és l'electró diferenciador en cada grup  del  SP. 
         Indiqueu també el nombre i tipus d'electrons  dels  orbitals  més externs, els de 
l'anomenada capa de valència. 
 
A.6.-  Dibuixeu una silueta del SP buida i assenyaleu els blocs s, p, d i f,  segons el tipus 
d'electrons diferenciadors. ¿Aquest esquema et recorda alguna classificació d'elements 
feta abans?. 
 
A.7.-  Classifiqueu aquests elements segons la seua estructura electrònica:  8O ; 10Ne ;  

11Na ;  12Mg ;  16S ;  17Cl ;  18Ar ;  20Ca ;  26Fe ;  92U ;  53I ;  58Ce.   

Digues el grup  i el període  al que pertany cadascun  (sense mirar el S.P.). 
 
A.8.-  Escriu la  configuració  de  la  capa  de  valència  del següents elements:  a) Un 

element del grup 2  i 4 t.  període.     b) Un element del  5é  període i grup 12.    c) 
Un element del 3 r.  període i grup 17.    d) Un element del 2 n. període i grup 15. 
 
A.9.-  Donades les configuracions següents: 

a)  element  A:  1s2 2s2 2p3 
b)  element  B:  1s2 2s2 2p6 3s1 
c)  element  C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 

Indica el grup, el període, el símbol i el nom de cada element químic. 
 
A.10.-  Per a cadascú dels elements, escriu la configuració electrònica i indica quin 
element és i el grup i període que pertany:       Z = 19, 5, 2, 12, 26, 38, 16. 
 
A.11.-  Dibuixa un Sistema Periòdic mut amb les casselles dels períodes i grups i 
assenyala on es troben els metalls i els no metalls. 
 
A.12.-  Escriu les configuracions electròniques de:   Cl- ,  O2- ,  Na+ ,  Ca2+ 
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A.13.-  Ordena de menor a major radi:  Si,  Pb,  Ge,  C,  Sn. 
 
A.14.- Ordena de menor a major radi:  S,  Mg,  Al,  Ar,  Na. 
 
A.15.- Ordena els següents elements en ordre creixent a l’energia d’ionització: 

Mg,  Ba,  Be,  Ca,  Ra. 
 

A.16.-  Quin és el nombre atòmic del primer element del sisè període? 
 

ACTIVITATS  DE  REFORÇ   

 

1.- (A)  Indica què significa aquesta combinació de nombres quàntics: 

(5, 3, -2, ½) ,   (2, 2, 1, ½) ,   (4, 0, 2, -½) ,   (1, 0, 0, ½) ,   (3, 1, 0, -½)  
      Ordena´ls segons l’energia, de menor a major,. 
 
(B) Dibuixa aquestos orbitals en un diagrama de cel.les:  3s2 ,   3d4 ,   4f 9 ,  1d 2 ,  2p3  

 
2.-   Utilitzant el model de Bohr, tenim l’electró de l’àtom d’hidrogen al nivell n = 3.  

A) En quin estat està? 
B) Podrà emetre un fotó d’energia  1’943 · 10 –18 J? 
C) Quina serà la longitud d’ona de la radiació necessària per a passar de l’estat 

fonamental a l’òrbita tercera? 
D) Fes un diagrama d’energia dels apartats anteriors. 

Dades:    E1  =  - 2’186 · 10- 18 J                  h = 6’63·10-34 J·s 
 
3.-  Escriu les configuracions electròniques de: 

18 Ar ,   33 As3 - ,    63 Eu ,    24 Cr2 +   
 
4.-   Completa el quadre 

element A Z p+ n e- 
Se 79  34   
I-   53 74  

Ba    81 56 
Cr2+ 52    22 
Zn  30  35  

 
5.-   Raona: 
(A) Quants electrons com a màxim hi ha en un orbital? 
(B) Teoria quàntica de Planck 
(C) Quina informació ens proporciona cadascun dels nombres quàntics? 

 
6.-  Completa aquesta taula resum dels models atòmics per ordre cronològic i 
esquemàticament. 
 Model atòmic Idees introduïdes de l’àtom Fets que explica Fets que no explica 

1 R    
2 B    
 


