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Πρόλογος  
 

Το τεύχος αυτό είναι το πρώτο από τα δυο τεύχη του Τετραδίου Σπουδής για τη Χημεία της 

Α Λυκείου. Αφορά τα δυο πρώτα κεφάλαια της ύλης και έρχεται να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά με το σχολικό εγχειρίδιο, βοηθώντας στην εξάσκηση της θεωρίας.  

Σε κάθε ενότητα υπάρχει μια υπενθύμιση των βασικών στοιχείων της θεωρίας, καθώς και 

αρκετές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας προς επίλυση.  

Με το Τετράδιο Σπουδής της Χημείας είναι εύκολο για τον/την κάθε μαθητή/τρια να 

κατανοήσει πλήρως τη θεωρία και να αποκτήσει πολύ καλή εξοικείωση με τις ασκήσεις.  

    Αγγελική Δήμου  
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1.3. Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - 

Μαζικός αριθμός – Ισότοπα 
 

Στόχοι της διδακτικής ενότητας 

✓ Μαθαίνουμε για τα δομικά σωματίδια.  

✓ Κατανοούμε τη διαφορά μεταξύ μορίων – ατόμων – ιόντων  

✓ Μαθαίνουμε για τα υποατομικά σωματίδια.  

 

Στοιχεία Θεωρίας 

 

• Κάθε σώμα αποτελείται από απειροελάχιστα σωματίδια, τα δομικά σωματίδια ή δομικές μονάδες 

της ύλης. Αυτά χωρίζονται σε: Άτομα – Μόρια – Ιόντα 

 

• Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου που μπορεί να πάρει μέρος στο 

σχηματισμό χημικών ενώσεων και παραμένει αναλλοίωτο στις χημικές αντιδράσεις.  

Τα άτομα συνήθως προσομοιάζονται με «μοντέλα» - σφαίρες.  

 

Εικόνα 1. Προσομοίωση ατόμων (άτομα υδρογόνου, οξυγόνου και άνθρακα) 

 

• Μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο μιας καθορισμένης χημικής ουσίας που μπορεί να υπάρχει 

σε ελεύθερη κατάσταση και να διατηρεί τις ιδιότητες της ουσίας από την οποία προέρχεται. 

Υπάρχουν μόρια χημικών ενώσεων (αποτελούνται από διαφορετικά είδη τόμων) και μόρια 

χημικών στοιχείων (αποτελούνται από ίδια είδη τόμων). Είναι ομάδες ατόμων με καθορισμένη 

διάταξη στο χώρο.  

Επομένως, άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα άτομα 

και να σχηματίσει μόρια. 
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Εικόνα 2. α) μόριο χημικής ένωσης (υδροχλώριο – HCl) β) μόριο χημικού στοιχείου (Cl2) 

• Ατομικότητα ενός χημικού στοιχείου ονομάζεται ο αριθμός που δείχνει από πόσα άτομα 

αποτελείται το μόριο του χημικού στοιχείου (Χω). 

i. Μονοατομικά: ευγενή αέρια, μέταλλα 

ii. Διατομικά: H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 

iii. Τριατομικά: Ο3 

Ο όρος της ατομικότητας δεν έχει νόημα σε χημικές ενώσεις. 

 

Εικόνα 3. α) μοριακό οξυγόνο με ατομικότητα 2 (Ο2) β) οξυγόνο με ατομικότητα 3 (Ο3 – όζον) 

• Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Ο πυρήνας καταλαμβάνει μια πολύ 

μικρή περιοχή στο κέντρο του ατόμου. Αποτελείται από τα θετικά πρωτόνια και τα ουδέτερα 

νετρόνια, άρα είναι θετικά φορτισμένος.  

 

• Όλη σχεδόν η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον πυρήνα. Τα ηλεκτρόνια 

περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, άρα ο μεγαλύτερος όγκος 

του ατόμου είναι κενός. Τα ηλεκτρόνια καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου, 

γιατί ο πυρήνας δεν υφίσταται καμιά μεταβολή. 

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε τα εξής για τα υποατομικά σωματίδια: 

i. Πρωτόνια (p): θετικά φορτισμένα σωματίδια στον πυρήνα, φέρουν στοιχειώδες φορτίο +e.  

ii. Νετρόνια (n): ουδέτερα σωματίδια στον πυρήνα με μάζα περίπου ίση με του πρωτονίου. 

iii. Ηλεκτρόνια (e): αρνητικά φορτισμένα σωματίδια που περιφέρονται , φέρουν φορτίο –e, μάζα 

1836 φορές μικρότερη από τη μάζα του πρωτονίου 
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Εικόνα 4. Προσομοίωση ατόμου  

• Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και σε κάθε άτομο ισχύει ότι ο αριθμός των πρωτονίων 

ισούται με τον αριθμό των ηλεκτρονίων (p = e).  

 

• Τα ιόντα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα άτομα ή συγκροτήματα ατόμων. Τα άτομα 

μετατρέπονται σε ιόντα με αποβολή ή πρόσληψη ηλεκτρονίων. Υπάρχουν μονοατομικά ή 

πολυατομικά ιόντα και σε ανιόντα ή κατιόντα. Θετικά φορτισμένα ιόντα ονομάζονται 

κατιόντα ενώ αρνητικά φορτισμένα ιόντα λέγονται ανιόντα. Η ουδετερότητα δεν ισχύει στα 

ιόντα που είναι φορτισμένα σωματίδια . 

 

• Ατομικός αριθμός (Ζ) ενός χημικού στοιχείου είναι ο αριθμός των πρωτονίων στον πυρήνα. 

Αποτελεί την ταυτότητα του στοιχείου. Μαζικός αριθμός (Α) ενός ατόμου ονομάζεται ο 

συνολικός αριθμός των νουκλεονίων (πρωτόνια + νετρόνια) στον πυρήνα του ατόμου (Α = Ζ 

+ Ν). Γενικός συμβολισμός ατόμου: 𝜲𝜡
𝜜 . 

 

• Ισότοπα είναι τα άτομα που έχουν τον ίδιο ατομικό αλλά διαφορετικό μαζικό αριθμό. 

Πρόκειται για άτομα του ίδιου στοιχείου, οπότε έχουν την ίδια χημική συμπεριφορά. 

 

• Ισοβαρή είναι τα άτομα που έχουν τον ίδιο μαζικό άλλα διαφορετικούς ατομικούς αριθμούς. 

Πρόκειται για άτομα διαφορετικών στοιχείων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Ασκήσεις 

 

Άσκηση 1 

Να αντιστοιχήσετε το χημικό στοιχείο της στήλης 1 με την ατομικότητά του στη στήλη 2.  

Χημικό Στοιχείο 
1. φθόριο 

2. αλουμίνιο 
3. οξυγόνο 

4. όζον 

Ατομικότητα 
α) 1 
β) 2 
γ) 3 

δ) περισσότερες από μια 
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5. νάτριο 
6. θείο 

 
 

 

 

Άσκηση 2 

Να εξηγήσετε το λάθος σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.  

1) Όταν γράφουμε Η2 αναφερόμαστε στο άτομο του υδρογόνου. 

2) Η ατομικότητα του SO3 είναι 4.  

3) Σε κάθε άτομο το πλήθος των νετρονίων είναι ίσο με το πλήθος των ηλεκτρονίων. 

4) Δύο ισότοπα είναι άτομα διαφορετικών στοιχείων.  

5) Υπάρχει άτομο με 3 ηλεκτρόνια και 2 πρωτόνια. 

6) Το ιόν Κ+ είναι ανιόν. 

7) Το ιόν Ca2+ έχει προκύψει με πρόσληψη δυο ηλεκτρονίων από το αντίστοιχο άτομο. 

8) Ένα ανιόν έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από ένα κατιόν.  

 

Άσκηση 3 

Το άτομο του καλίου (Κ) έχει 19 πρωτόνια και 20 νετρόνια.  

α) ποιος είναι ο ατομικός του αριθμός; 

β) πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο Κ;  

γ) ποιος είναι ο μαζικός του αριθμός;  

 

 

Άσκηση 4 

Το ιόν του χλωρίου (Cl-) έχει στον πυρήνα του 17 πρωτόνια και 18 νετρόνια.  

α) πρόκειται για ανιόν ή κατιόν;  

β) ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του Cl και ποιος ο μαζικός του αριθμός;  

γ) πόσα ηλεκτρόνια έχει το ιόν Cl- και πόσα το άτομο του Cl; 
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δ) ένα άτομο ενός στοιχείου έχει στον πυρήνα 17 πρωτόνια και 19 νετρόνια. Για ποιο 

στοιχείο πρόκειται;  

 

 

 

 

Άσκηση 5 

Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα.  

Χημικό στοιχείο Ζ Α 
Πλήθος 

πρωτονίων 

Πλήθος 

νετρονίων 

Πλήθος 

ηλεκτρονίων 

Κ (κάλιο) 19 39    

Cl (χλώριο)  35 17   

Μg (μαγνήσιο) 12   12  

Ο (οξυγόνο)    8 8 

Να (νάτριο) 11   12  

 

Άσκηση 6 

Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα.  

Χημικό στοιχείο Ζ Α 
Πλήθος 

πρωτονίων 

Πλήθος 

νετρονίων 

Πλήθος 

ηλεκτρονίων 

Al3+ (κατιόν αργιλίου) 13 27    

F- (ανιόν φθορίου)  19 9   

Ca2+ (κατιόν ασβεστίου) 20   20  

N3- (ανιόν αζώτου)    7 10 

Li+ (κατιόν λιθίου) 3   4  

S2- (ανιόν θείου)    16 18 
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Άσκηση 7 

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας. 

Άτομο / Ιόν Ζ Α p n e 

Ca 20   20  

S2-  32 16   

Al    14 13 

Na+1 11 23    

Br 35 80    

N3-    7 10 

 

 

Άσκηση 8 

Το άτομο ενός χημικού στοιχείου Λ έχει μαζικό αριθμό 86 και τα νετρόνια στον πυρήνα του 

είναι κατά 12 περισσότερα από τα πρωτόνια. Να υπολογιστεί: 

α) ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Λ 

β) τα νετρόνια του ατόμου του στοιχείου Λ 

γ) τα ηλεκτρόνια στο άτομο του Λ  

δ) τα ηλεκτρόνια στο ιόν Λ+. 

 

 

 

 

 

Άσκηση 9 

Το άτοµο ενός χηµικού στοιχείου Χ περιέχει 15 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ποιος είναι ο 

ατομικός και ποιος ο µαζικός αριθµός του ατόµου; 
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Άσκηση 10 

Το ιόν Al3+ περιέχει στον πυρήνα του 14 νετρόνια και είναι ισοηλεκτρονιακό με το ιόν του 

χλωρίου 9F-. Βρείτε τον ατομικό και μαζικό αριθμό του ΑΙ.   

 

 

 

Άσκηση 11 

To άτομο ενός χημικού στοιχείου Σ έχει μαζικό αριθμό 63 και τα νετρόνια στον πυρήνα του 

είναι κατά 5 περισσότερα από τα πρωτόνια. Να υπολογίσεις τον ατομικό αριθμό τα νετρόνια 

και τα ηλεκτρόνια του Σ και του ιόντος του Σ2-. 

 

 

 

 

 

Άσκηση 12 

Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 𝐴2𝑥−1
2𝑍  & 𝐴2𝑥−1

2𝑍+3  

Α) Αν τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα να υπολογιστεί ο ατομικός αριθμός τους. 

Β) Αν ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Α είναι ίσος με Ζ, να υπολογιστεί ο μαζικός αριθμός 

σε κάθε περίπτωση. 

 

 

 

  






