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1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή 
ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός 
αριθμός - Ισότοπα 
 

Θεωρία 
 

3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; 
Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 

3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο στοιχείου; 
Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου, που παίρνει μέρος στο σχηματισμό των χημικών 

ενώσεων. 

Επισήμανση:  Το άτομο είναι ένα απειροελάχιστο σωματίδιο, με μέγεθος που ξεπερνά τα όρια της 

φαντασίας μας. Ωστόσο, νέες τεχνικές στην μικροσκοπία επιτρέπουν την παρατήρηση του και τον 

προσδιορισμό του μεγέθους του. 

3.3. SOS Τι ονομάζεται μόριο στοιχείου ή χημικής ένωσης; 
Μόριο είναι η ελάχιστη ποσότητα του στοιχείου ή της χημικής ένωσης που μπορεί να υπάρξει 

ελεύθερη, διατηρώντας τις ιδιότητες του στοιχείου ή της χημικής ένωσης. 

3.4. Ποιες είναι οι ιδιότητες των μορίων; 
Τα μόρια των χημικών στοιχείων συγκροτούνται από ένα είδος ατόμων. 

Παραδείγματα: O2 (Οξυγόνο), N2 (Άζωτο), O3 (Όζον), P4 (Φωσφόρος). 

 Τα μόρια των χημικών ενώσεων συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα είδη ατόμων. 

Παραδείγματα: H2O (Νερό), CH4 (Μεθάνιο), C12H22O11 (Ζάχαρη). 

 Τα μόρια είναι ομάδες ατόμων που έχουν καθορισμένη γεωμετρική διάταξη στο χώρο. 

Παράδειγμα: Η δομή του μορίου του νερού (Η2Ο) στο χώρο είναι η: 

 

3.5. SOS Τι ονομάζεται ατομικότητα στοιχείου;  
Ατομικότητα στοιχείου είναι ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα συγκροτείται το μόριο ενός 

στοιχείου.  

3.6. SOS  Πως χαρακτηρίζονται τα μόρια των στοιχείων ανάλογα με την 
ατομικότητά τους;  

 Μονοατομικά, όταν το μόριο του στοιχείου αποτελείται από ένα άτομο όπως του Ηλίου (He),  
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 Διατομικά, όταν το μόριο του στοιχείου αποτελείται από δύο άτομα όπως του οξυγόνου (Ο2) και του 

υδρογόνου (Η2), 

 Τριατομικά, όταν το μόριο του στοιχείου αποτελείται από τρία άτομα όπως του όζοντος (Ο3) κ.ο.κ.  

 Γενικότερα πολυατομικά όταν το μόριο του στοιχείου αποτελείται από περισσότερα από ένα άτομα. 

 

3.7. SOS Ποιες είναι οι ατομικότητες των μορίων των πιο γνωστών στοιχείων 
 ΜΟΝΟΑΤΟΜΙΚΑ:  

Ευγενή αέρια: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, και τα  μέταλλα σε κατάσταση ατμών. 

Επίσης, στις χημικές εξισώσεις γράφονται σαν μονοατομικά τα στοιχεία C, S και P. 

 ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ: Η2, Ο2, Ν2, F2, Cl2, Br2, I2. 

 ΤΡΙΑΤΟΜΙΚΑ: Ο3. 

 ΤΕΤΡΑΤΟΜΙΚΑ: P4, As4, Sb4. 

3.8. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν περισσότερες από μία ατομικότητες; 
Ναι. Για παράδειγμα το θείο (S) έχει ατομικότητα 2 ή 4 ή 6 ή 8. 

3.9. Πως γράφονται τα στοιχεία στις χημικές αντιδράσεις σύμφωνα με την 
ατομικότητά τους; 
Όλα τα στοιχεία εκτός από τα διατομικά γράφονται σαν μονοατομικά. 

3.10. SOS Ποιες χημικές ουσίες ονομάζονται ιόντα; 
Ιόντα είναι:  

 είτε φορτισμένα άτομα που λέγονται μονοατομικά ιόντα. 

Παραδείγματα: Na+ (κατιόν Νατρίου), Cα2+(κατιόν Ασβεστίου), S2-(ανιόν Θείου), Cl- (ανιόν Χλωρίου) 

 είτε φορτισμένα συγκροτήματα ατόμων που λέγονται πολυατομικά ιόντα. 

Παραδείγματα: NH4
+ (κατιόν Αμμωνίου), CO3

2- (Ανθρακικό ανιόν), H2PO4
- (Δισόξινο φωσφορικό 

ανιόν). 

3.11. SOS Ποια ιόντα ονομάζονται κατιόντα και ποια ανιόντα; Γράψτε αντίστοιχο 
παράδειγμα. 

 Τα ιόντα με θετικό ηλεκτρικό φορτίο ονομάζονται κατιόντα. 

Παράδειγμα: Nα+ (κατιόν Νατρίου) 

 Τα ιόντα με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο ονομάζονται ανιόντα. 

Παράδειγμα: Cl- (ανιόν Χλωρίου). 

3.12. SOS Πως σχηματίζονται τα κατιόντα και τα ανιόντα; 
Τα άτομα και τα συγκροτήματα ατόμων μετατρέπονται σε ιόντα με αποβολή ή με πρόσληψη ενός ή 

περισσοτέρων ηλεκτρονίων.  
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Συγκεκριμένα: 

 Αν αποβάλλει ηλεκτρόνια αποκτά τόσο θετικό φορτίο όσα τα ηλεκτρόνια που απέβαλε. 

Παράδειγμα: Το Nα+ (κατιόν Νατρίου) προήλθε από το άτομο του Νατρίου (Nα) με αποβολή ενός 

ηλεκτρονίου. 

 Αν προσλάβει ηλεκτρόνια αποκτά τόσο αρνητικό φορτίο όσα τα ηλεκτρόνια που προσέλαβε.  

Παράδειγμα: Το S2- (ανιόν Θείου) προήλθε από το άτομο του Θείου (S) με πρόσληψη δύο 

ηλεκτρονίων. 

3.13. Ποια είναι αναλογία ιόντων στον κρύσταλλο της ένωσης CaCl2 η οποία 
αποτελείται από ιόντα Ca2+ και ιόντα Cl-; 
Ο λόγος μιας τέτοιας ένωσης εκφράζεται από το λόγο των ιόντων της ως εξής: 

αριθμός κατιόντων απόλυτη τη τιμή αρνητικού φορτίου

αριθμός ανιόντων απόλυτη τιμή θετικού φορτίου
  

Αν κάνουμε εφαρμογή της σχέσης στα συγκεκριμένα ιόντα έχουμε: 

αριθμός κατιόντων 1

αριθμός ανιόντων 2
  

3.14. Από που προέρχεται η λέξη άτομο; 
Είναι ελληνική λέξη και προέρχεται από το στερητικό α και το ρήμα τέμνω. Σημαίνει αυτό που δεν 

τεμαχίζεται περισσότερο. Τότε τα ονόμασαν άτομους. 

3.15. SOS Πως περιγράφεται η δομή του ατόμου στο βιβλίο 
της Α΄ Λυκείου; 

1. Υπάρχει ένας χώρος που ονομάζεται πυρήνας. Ο πυρήνας συγκροτείται 

από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια.  

Επισήμανση: Τα πρωτόνια και τα νετρόνια, δηλαδή τα συστατικά του 

πυρήνα, ονομάζονται νουκλεόνια, από τη λέξη nucleus (= πυρήνας). 

2. Τα πρωτόνια (p), φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο 

3. Γύρω από τον πυρήνα και σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις απ΄ αυτόν, κινούνται τα ηλεκτρόνια (e), που 

φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο ίσο κατ’ απόλυτη τιμή με αυτό των πρωτονίων. 

4. Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, καθώς τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν αντίθετο στοιχειώδες 

ηλεκτρικό φορτίο και ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.  

5. Ο χώρος γύρω από τον πυρήνα, όπου κινούνται τα ηλεκτρόνια, καθορίζει το μέγεθος του ατόμου.  

Διευκρίνιση της πρότασης: Αν το άτομο ήταν ίσου μεγέθους με το Ολυμπιακό Στάδιο τότε ο πυρήνας θα 

είχε το μέγεθος του σημείου που ακουμπά η μπάλα για να εκτελεστεί η σέντρα σ’ ένα ποδοσφαιρικό 

παιχνίδι. 
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3.16. SOS  Ποια σωματίδια του ατόμου είναιι υπεύθυνα για τις χημικές ιδιότητές 
του ; 
Τα ηλεκτρόνια ευθύνονται για τη χημική συμπεριφορά των ατόμων. 

3.17. SOS  Ποια σχέση έχουν οι μάζες των σωματιδίων του ατόμου; 
Οι μάζες του πρωτονίου και του νετρονίου είναι περίπου ίσες (είναι ελάχιστα μεγαλύτερη η μάζα του 

νετρονίου) και μεγαλύτερες από τη μάζα του ηλεκτρονίου κατά 1836 φορές. 

Η μάζα του ατόμου είναι σχεδόν όλη συγκεντρωμένη στο χώρο του πυρήνα αφού στην ουσία ισχύει: 

m ατόμου = m πρωτονίων + m νετρονίων.  

3.18. SOS Ποιος είναι ο ορισμός του ατομικού αριθμού ενός ατόμου; 
Ο ατομικός αριθμός συμβολίζεται με Ζ και είναι ο αριθμός των πρωτονίων που περιέχονται στον 

πυρήνα του ατόμου ενός στοιχείου.  

Επισήμανση: Τα άτομα του ίδιου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό. Γι αυτό λέμε ότι καθορίζει το είδος 

του  ατόμου. 

Παράδειγμα: Ο ατομικός αριθμός του νατρίου (Na) είναι 11. Κάθε άτομο στη φύση που έχει στον 

πυρήνα του 11 πρωτόνια, είναι άτομο νατρίου (Na). 

3.19. Πόσα είναι τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου; 
Όσα και τα πρωτόνιά του, δηλαδή όσα ο ατομικός αριθμός Ζ.  

Διευκρίνιση της πρότασης: Στα άτομα, η τιμή του Ζ ισούται με  τον αριθμό των ηλεκτρονίων του. 

Αυτό συμβαίνει για να ισούται το συνολικό θετικό φορτίο των πρωτονίων του με το συνολικό αρνητικό 

φορτίο των ηλεκτρονίων του. Έτσι το άτομο εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο. 

Παράδειγμα: Ο ατομικός αριθμός του νατρίου (Na) είναι 11. Από αυτό συμπεραίνουμε αμέσως πως το 

άτομο του Na έχει 11 πρωτόνια και 11 ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα. 

3.20. SOS Ποιος είναι ο ορισμός του μαζικού αριθμού Α ενός ατόμου; 
Μαζικός αριθμός (Α) είναι ο αριθμός που ισούται με το άθροισμα των πρωτονίων (Ζ) και των 

νετρονίων (Ν) του πυρήνα του  ατόμου.    Α = Ζ + Ν 

Παράδειγμα: Ο μαζικός αριθμός του φθορίου (F) είναι 19 και ο ατομικός του αριθμός είναι 9. Άρα 

περιέχει 9 πρωτόνια και 19 νουκλεόνια.  

3.21. Πως συμβολίζεται το άτομο ενός στοιχείου Χ στο οποίο αναγράφονται ο Α και 
ο Ζ; 

X
A

Z  

Παράδειγμα: Ο μαζικός αριθμός του φθορίου (F) είναι 19 και ο ατομικός του αριθμός είναι 9. 

Συμβολίζεται:  19

9 F  

3.22. Πως προσδιορίζω τον αριθμό των νετρονίων του ατόμου; 
Από τον μαζικό αριθμό Α αφαιρώ τον ατομικό Ζ:     Ν = Α - Ζ 
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Παράδειγμα: Ο μαζικός αριθμός του φθορίου (F) είναι 19 και ο ατομικός του αριθμός είναι 9. Άρα ο 

αριθμός των νετρονίων του είναι:    19 – 9 = 10 νετρόνια.  Άρα στον πυρήνα του υπάρχουν 10 

νετρόνια. 

3.23. SOS  Ποια άτομα ονομάζονται ισότοπα;   
Ισότοπα ονομάζονται τα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό και διαφορετικό μαζικό αριθμό.  

Διευκρίνιση της πρότασης: Τα ισότοπα έχουν το ίδιο σύμβολο στοιχείου. 

Σημαντική γνώση: Το κάθε στοιχείο έχει ένα άτομο ή περισσότερα ισότοπα άτομα.  

Παράδειγμα: Ο άνθρακας (C) έχει τέσσερα ισότοπα:         

    
11

6 C    
12

6 C    
13

6 C   
14

6 C   Απ’ αυτά το πιο διαδεδομένο στη φύση είναι ο 12

6C  με ποσοστό παρουσίας 

99%.  
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Ερωτήσεις 
 

1. Ορισμοί: 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

Άτομα – μόρια – ιόντα  

3.24. Είναι σωστό να πούμε ότι δομικές μονάδες όλων των χημικών ενώσεων είναι τα μόρια ή όχι και 

γιατί; 

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: 

α. Άτομο είναι…....... 

β. Μόριο είναι…...... 

γ. Ιόν είναι…........ 

δ. Ατομικός αριθμός ενός…...... 

ε. Μαζικός αριθμός ενός…......... 

στ. Ισότοπα ονομάζονται τα άτομα τα οποία…......... 

3.25. Το μικρότερο σωματίδιο ύλης που μπορεί να υπάρχει σε ελεύθερη κατάσταση και να διατηρεί 

τις ιδιότητες της ουσίας στην οποία ανήκει είναι: 

α. το άτομο 

β. το μόριο 

γ. το ιόν 

δ. το ηλεκτρόνιο  

ε. το πρωτόνιο 

3.26. Τι εκφράζει ο αριθμός που δίνεται στο τέλος κάθε λανθασμένης πρότασης; 

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση στην έκφραση: «Η ταυτότητα ενός ατόμου είναι…» 

α. ο μαζικός του αριθμός 

β. ο αριθμός των νετρονίων του πυρήνα 

γ. ο αριθμός των ηλεκτρονίων που έχει 

δ. ο ατομικός αριθμός 

ε. η ατομικότητά του. 

3.27. Ένα μονοατομικό ιόν με θετικό φορτίο +2 προκύπτει από ένα άτομο όταν… 

α. αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια 

β. προσλάβει δύο ηλεκτρόνια 
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γ. προσλάβει δύο πρωτόνια 

δ. αποβάλλει δύο νετρόνια 

ε. προσλάβει δύο νετρόνια. 

ΑΛΛΕΣ: 

3.28. Από τις παρακάτω προτάσεις σωστή είναι η πρόταση: 

α. «Το μόριο αλλοιώνεται πάντα όταν συμμετέχει σε μια χημική αντίδραση».  

β. «Όταν ένα μόριο αποτελείται από δύο άτομα είναι οπωσδήποτε μόριο χημικού στοιχείου». 

γ. «Όλα τα ανιόντα ή τα κατιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα». 

3.29. Για να συγκροτηθεί ένα μόριο απαιτούνται τουλάχιστον …………………. άτομα. 

3.30. Η ύλη αποτελείται από πολύ μικρά, αόρατα σωματίδια, που ονομάζονται ........................ . Τα 

σωματίδια αυτά είναι τα ........................ , τα ............................... και τα ............................... . 

3.31. Τι ονομάζονται ιόντα; Γράψτε τους χημικούς τύπους:  

α) ενός μονοατομικού καντιόντος  β) ενός μονοατομικού ανιόντος 

γ) ενός πολυατομικού κατιόντος και δ) ενός πολυατομικού ανιόντος. 

3.32. Τα ιόντα είναι: 

α. ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια β. ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα γ. ηλεκτρικά φορτισμένα 

συγκροτήματα ατόμων  δ. άτομα ή συγκροτήματα ατόμων  ε. άτομα ή συγκροτήματα ατόμων με 

ηλεκτρικό φορτίο. 

3.33. Τα ιόντα διακρίνονται σε ........................... που έχουν ................... ηλεκτρικό φορτίο, όπως για 

παράδειγμα το ........................... και σε ............................. τα οποία έχουν ........................... ηλεκτρικό 

φορτίο, όπως το .................... . 

3.34. Δύο άτομα με τον ίδιο ατομικό αριθμό ανήκουν οπωσδήποτε στο ίδιο χημικό στοιχείο. Σ-

Λ 

3.35. Μια ιοντική χημική ένωση αποτελείται από ίσο αριθμό θετικών και αρνητικών ιόντων. 

3.36. Ένας κρύσταλλος θειικού αργιλίου αποτελείται από ένα τεράστιο πλήθος ιόντων Al
3+

 και 

SO4
2-

. 

i)  Ο λόγος 
 κρύσταλλοστον  κατιόντωνπλήθος

 κρύσταλλοστον ανιόντων πλήθος
  λ  , πρέπει να έχει την τιμή: 

α. 
2

3
  λ   β. 

2

3
 -  λ   γ. 

3

2
 -  λ   δ. 

3

2
  λ   ε. 

1

1
  λ   

 

ii)  Πώς προκύπτει αυτή η τιμή για το λόγο λ; 
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Ατομικότητα 

ΑΛΛΕΣ: 

3.37. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι 

λανθασμένες: 

α. H ατομικότητα του CO2 είναι 3.  β. H ατομικότητα του C35
17  είναι 17.  γ. H ατομικότητα του Ρ είναι 4. 

δ. H ατομικότητα του Ο είναι 8. 

3.38. Να συνδυάσετε τους αριθμούς με τα αντίστοιχα γράμματα: 

Χημικό στοιχείο Ατομικότητα 

1. υδρογόνο 

2. ήλιο 

3. όζον 

4. ατμός σιδήρου 

5. φωσφόρος 

6. θείο 

7. χλώριο 

α. 1 

β. 2 

γ. 3 

δ. 4 

ε. περισσότερο από μία 

 

ΑΛΛΕΣ: 

3.39. Υπάρχουν στοιχεία μονοατομικά, όπως το .................... διατομικά, όπως το ..................., 

τετρατομικά, όπως το ................ και με περισσότερες από μία ατομικότητες, όπως το .................. 

3.40. Να αντιστοιχήσετε κάθε χημικό στοιχείο της πρώτης στήλης με την ατομικότητά του στη 

δεύτερη στήλη: 

Χημικό στοιχείο Ατομικότητα 

νέο 1 

φωσφόρος 2 

άζωτο 4 

όζον 8 

θείο 3 

ιώδιο  

 

Ατομικός  Αριθμός - Μαζικός  Αριθμός -  Ισοβαρή - Ισότοπα:  

ΑΛΛΕΣ: 

3.41.  Ο ατομικός αριθμός εκφράζει: 

α. το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα μετρημένο σε Cb  

β. τον αριθμό των ηλεκτρονίων ενός μονοατομικού ιόντος 

γ. τον αριθμό των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου 
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δ. τον αριθμό των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόμου ενός στοιχείου 

ε. τον αριθμό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου. 

3.42. Ο ατομικός αριθμός ενός χημικού στοιχείου εξαρτάται από τις συνθήκες θερμοκρασίας 

και πίεσης. Σ-Λ 

3.43. Ο συνολικός αριθμός πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου χημικού 

στοιχείου ονομάζεται μαζικός αριθμός, γιατί καθορίζει τη μάζα του ατόμου. Σ-Λ 

3.44. Δύο άτομα με τον ίδιο μαζικό αριθμό ανήκουν οπωσδήποτε στο ίδιο χημικό στοιχείο. Σ-

Λ 

3.45. Ισότοπα ονομάζονται τα ....................... που έχουν τον ίδιο ............................. και 

διαφορετικό ................................., όπως για παράδειγμα τα  .................................. . 

3.46. Δύο άτομα με τον ίδιο ατομικό αριθμό ανήκουν οπωσδήποτε στο ίδιο χημικό στοιχείο. Σ-

Λ 

3.47. Δύο άτομα με διαφορετικό μαζικό αριθμό ανήκουν οπωσδήποτε σε διαφορετικά χημικά 

στοιχεία. Σ-Λ 

3.48. Τα ισότοπα άτομα έχουν: 

α. ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων β. ίδιο μαζικό και διαφορετικό ατομικό αριθμό 

γ. ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό αριθμό νετρονίων  

δ. ίδιο αριθμό πρωτονίων και διαφορετικό αριθμό ηλεκτρονίων. 

3.49. Ο συνολικός αριθμός πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόμου χημικού στοιχείου 

ονομάζεται μαζικός αριθμός, γιατί καθορίζει τη μάζα του ατόμου. Σ-Λ 

3.50. Ένα χημικό στοιχείο έχει έναν και μοναδικό μαζικό αριθμό. Σ-Λ  

3.51. Τα ισότοπα άτομα περιέχουν στον πυρήνα τους απαραίτητα διαφορετικό αριθμό 

νετρονίων. 

3.52. Δύο ή περισσότερα άτομα, αν και χαρακτηρίζονται από τον ίδιο μαζικό αριθμό μπορεί να 

ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία. 

3.53. Χαρακτηρίστε στην αντίστοιχη παρένθεση με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε 

λανθασμένη. 

Το άτομο του υδρογόνου ( Η
1

1 ) είναι το ελαφρύτερο σωματίδιο ύλης που υπάρχει. (    ) 

Τα άτομα του ίδιου στοιχείου είναι όμοια. (    ) 

Τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό. (    ) 

Τα άτομα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο μαζικό αριθμό. (    ) 

Υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη ατόμων, όσα και τα χημικά στοιχεία. (    ) 

3.54. Να διατάξετε τα άτομα A
40

19 , Β
35

17 , Γ
40

20 , Δ
40

18 : 

i)  κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού ηλεκτρονίων 

ii)  κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού νετρονίων 



 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ – ΧΗΜΙΚΟΣ. 

 

 10 

 

2. Μοριακά Μοντέλα. 

ΑΛΛΕΣ: 

3.55. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω χημικά σωματίδια σαν άτομα , μόρια χημικού στοιχείου ή μόρια 

χημικών ενώσεων: 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 
…….. 

 

4. Σχέση μαζών: 

ΑΛΛΕΣ: 

3.56. Ένα πρωτόνιο ζυγίζει περίπου όσο ένα ………… και είναι ………… φορές βαρύτερο από ένα …………… 
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Ασκήσεις 
 

1 Εύρεση σωματιδίων του ατόμου: 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

3.57. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 

Al27
13 ,  N14

7 ,  U235
92 ,  Fe56

26 ,  Pb207
82  

3.58. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα ιόντα: 

327
13 Al ,  

K39
19 ,  

Cl35
17

,  
232

16S   

3.59. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τους αριθμούς ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων σε άτομα ή 

ιόντα ενός αριθμού στοιχείων. Να απαντήσετε στα: 

α. Ποια από τα παρακάτω είναι ουδέτερα; 

β. Ποια είναι φορτισμένα θετικά; 

γ. Ποια είναι φορτισμένα αρνητικά; 

Άτομο ή ιόν 

Αριθμός e 

Αριθμός p 

Αριθμός n 

Α 

5 

5 

5 

Β 

10 

7 

7 

Γ 

28 

30 

36 

Δ 

36 

35 

46 

Ε 

5 

5 

6 

Ζ 

9 

9 

10 

 

 

3.60. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Στοιχείο Σύμβολο Ζ Α e
-
 p n 

Κάλιο  19 39    

Ιώδιο   127 53   

Υδράργυρος  80    122 

Βισμούθιο   209   83 

Ιόν 

ασβεστίου 

  40 18   

Ιόν χλωρίου   37 18   

Νέο  10 20    
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3.61. Το ρουβίδιο (Rb) έχει ατομικό αριθμό 37. Να βρείτε τον μαζικό αριθμό εκείνου του ισοτόπου του 

ρουβιδίου, στον πυρήνα του οποίου περιέχονται 9 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. 

3.62. Ο μαζικός αριθμός στοιχείου Χ είναι 39. Αν δίνεται ότι ο αριθμός των νετρονίων στον πυρήνα 

του είναι μεγαλύτερος κατά ένα από τον αριθμό των πρωτονίων, να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 

στοιχείου. 

 

ΑΛΛΕΣ: 

3.63. Για τα τρία σωματίδια να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 
 
3.64. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 
3.65. Να υπολογίσετε των αριθμό των ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων που περιέχει το άτομο 

κάθε χημικού στοιχείου: 16

8  , 
127

53  , 
35

17 Cl  

3.66. Να υπολογίσετε των αριθμό των ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων που περιέχει κάθε ιόν:  

K39
19 , 

16 2

8

 , 
127

53

 , 
35

17 Cl  

3.67. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί και στη συνέχεια να κατατάξετε τα άτομα των 

στοιχείων αρχίζοντας από αυτό που έχει τη μικρότερη μάζα προς αυτό που έχει τη μεγαλύτερη μάζα. Να 

εξηγήσετε την επιλογή σας. 
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3.68. Το άτομο του ιωδίου έχει μαζικό αριθμό Α = 127. Περιέχει 21 νετρόνια περισσότερα από τα 

πρωτόνια. Να υπολογίσετε τον ατομικό του αριθμό. 

3.69. Σωματίδιο έχει μαζικό αριθμό Α = 137 και φορτίο +2. Στον πυρήνα του σωματιδίου υπάρχουν 

27 νετρόνια περισσότερα από τα ηλεκτρόνια. Βρείτε τον ατομικό του αριθμό. 

3.70. Τα ιόντα 27Α+3, 35Β
-1, 32Γ-2 έχουν αντίστοιχα 10, 18 και 18 ηλεκτρόνια. Να κατατάξετε τα άτομα Α, 

Β, Γ κατά σειρά αυξανόμενου αριθμού νετρονίων. 

3.71. Ο μαζικός αριθμός ενός ατόμου Α είναι διπλάσιος από τον ατομικό αριθμό ενώ το ιόν Α
2-

 

έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δομή με το 11Na
+
. Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων και νετρονίων 

του ατόμου του Α. 

3.72. Το ιόν A
2+

 έχει μαζικό αριθμό 40 και ο αριθμός των ηλεκτρονίων του είναι κατά 2 

μεγαλύτερος από των νετρονίων. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν; 

 2. Μάζα  υποατομικών σωματιδίων: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

3.73. Η μάζα του πρωτονίου είναι 1,67·10
-24 

g και η διάμετρός του είναι 1 · 10
-15

 m. Nα υπολογίσετε 

την πυκνότητα ενός πρωτονίου σε g/cm
3
. 

ΑΛΛΕΣ: 

3.74. Για το σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ο άνθρακας ενώνεται με 

το οξυγόνο με αναλογία μαζών 3:8 αντίστοιχα. Πόσα g CO2 θα σχηματιστούν αν ανακατώσουμε:  

α) 75 g άνθρακα με 250 g οξυγόνου; β) 48 g άνθρακα με 120 g οξυγόνου; 

3.75. Για το σχηματισμό νερού  (Η2Ο), το οξυγόνο (Ο) ενώνεται με το υδρογόνο με αναλογία μαζών 

16:1 αντίστοιχα. Πόσα g Η2Ο  θα σχηματιστούν αν ανακατώσουμε:  

α) 80 g οξυγόνο με 6  g υδρογόνο; β) 48 g οξυγόνο με 3 g υδρογόνο; 

 


