
PROPRIETĂȚI DERIVATE 
DIN CONFIGURAȚIA 
ELECTRONICĂ

CARACTERUL METALIC



CONFIGURAȚII STABILE

Elementele din grupa 18 a sistemului periodic au fost
denumite de-a lungul timpului gaze inerte, gaze rare,
iar mai nou gaze nobile, datorită faptului că acestea au
o tendință redusă de a forma compuși.

Acest fapt se explică prin faptul că au configurație
electronică stabilă. Pentru heliu (2He) acesta este 1s2 și
se numește dublet, iar pentru celelalte (10Ne, 18Ar,

36Kr, 54Xe, 86Rn, 118Og), configurația pe ultimul strat
este ns2np6 și se numește octet.



CONFIGURAȚII STABILE

Atomii celorlalte elemente au tendința de a-și forma
pe ultimul strat o configurație stabilă, asemănătoare cu
cea a gazelor nobile.

Pentru metalele din blocul s și p, acest lucru se poate
realiza prin cedarea electronilor de pe ultimul strat:

11Na: 1s22s22p63s1
ష

1s22s22p6

13Al: 1s22s22p63s23p1
ష

1s22s22p6

19K: 1s22s22p63s23p64s1
ష

1s22s22p63s23p6



CONFIGURAȚII STABILE

Pe lângă configurațiile de dublet și octet sunt
configurații stabile și cele care se termină în d5 sau d10.
Aceste configurații sunt caracteristice metalelor din
blocul d.

26Fe:1s22s22p63s23p63d64s2
ష

1s22s22p63s23p63d5

30Zn: 1s22s22p63s23p63d104s2 
ష

1s22s22p63s23p63d10

21Sc: 1s22s22p63s23p63d14s2
ష

1s22s22p63s23p6



IONI POZITIVI

Speciile chimice în care numărul de electroni din
învelișul electronic este diferit de numărul de protoni
din nucleu se numesc ioni. Ionii sunt specii chimice
care au sarcină electrică.

Ionii în care numărul de electroni din învelișul
electronic este mai mic decât numărul de protoni din
nucleu se numesc ioni pozitivi. Sarcina unui ion
pozitiv este dată de diferența dintre numărul de protoni
și numărul de electroni, fiind pozitivă.



IONI POZITIVI

11Na: 1s22s22p63s1
ష

1s22s22p6 Na+

13Al: 1s22s22p63s23p1
ష

1s22s22p6 Al3+

19K: 1s22s22p63s23p64s1
ష

1s22s22p63s23p6 K+

26Fe:1s22s22p63s23p63d64s2
ష

1s22s22p63s23p63d5 Fe3+

30Zn: 1s22s22p63s23p63d104s2 
ష

1s22s22p63s23p63d10 Zn2+

21Sc: 1s22s22p63s23p63d14s2
ష

1s22s22p63s23p6     
Sc3+



ENERGIA DE IONIZARE

Energia absorbită în procesul de îndepărtare a unui
electron dintr-un atom în stare gazoasă se numește
energie de ionizare.

Energia de ionizare este cu atât mai mare cu cât
electronul cedat este mai aproape de nucleu, și cu cât
numărul de electroni cedați este mai mare.

În grupă, energia de ionizare scade de sus în jos, iar în
perioadă aceasta crește de la stânga la dreapta.



CARACTERUL METALIC

Proprietatea atomilor unui element de a ceda electroni
și de a se transforma în ioni pozitivi se numește
caracter metalic sau caracter electropozitiv.

Elementele chimice cu caracter metalic pronunțat au
comportare chimică de metal.

2Na+O2→Na2O2 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Caracterul metalic al unui element este cu atât mai
pronunțat cu cât energia sa de ionizare este mai mică.



CARACTERUL METALIC

În grupă, caracterul metalic crește de sus în jos, iar în
perioadă acesta crește de la dreapta la stânga.



SERIA ACTIVITĂȚII

În seria activității metalelor, acestea sunt așezate în
ordine descrescătoare a caracterului metalic:

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb,
H, Cu, Bi, Sb, Hg, Ag, Pt, Au

Poziția metalelor în seria activității determină modul
în care acestea se comportă în reacțiile chimice.
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TĂRIA BAZELOR

Caracterul metalic influențează și tăria caracterului
bazic al hidroxizilor metalelor. Astfel, cu cât un metal
are caracterul metalic mai pronunțat, cu atât caracterul
bazic al hidroxidului acestuia este mai pronunțat.

Na Mg Al

Scade caracterul metalic

NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3

Bază tare Bază slabă
Bază insolubilă cu 
caracter amfoter


