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§ 2.6 Διάσπαση του νερού – Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 

1) Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χημικά στοιχεία και ποιες είναι χημικές ενώσεις;  
α. Υδρογόνο  β. νερό  γ. αλάτι  δ. Ζάχαρη  ε. θείο  
ζ. Άνθρακας  γ. αμμωνία  στ. χαλκός  θ. Διοξείδιο του άνθρακα 

2) Η χημική ένωση διοξείδιο του άνθρακα αποτελείται από οξυγόνο και άνθρακα με αναλογία μαζών: 
m οξυγόνου/ m άνθρακα = 8 / 3 
Πόσα g οξυγόνου υπάρχουν σε μια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που περιέχει 96 g άνθρακα; 

3) Η χημική ένωση μονοξείδιο του άνθρακα αποτελείται από οξυγόνο και άνθρακα με αναλογία μαζών:  
m οξυγόνου/ m άνθρακα = 4 / 3 
Πόσα g οξυγόνου υπάρχουν σε μια ποσότητα 56 g μονοξειδίου του άνθρακα; 
 
 

§ 2.9 ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ – ΙΟΝΤΑ 
1) Στο άτομο ενός στοιχείου υπάρχει ένα νετρόνιο παραπάνω από τον αριθμό των πρωτονίων και ο 
μαζικός αριθμός του είναι A = 35. Ποια είναι η δομή του πυρήνα του ατόμου; 

2) Το στοιχείο Α έχει Ζ = 37. Ποιος είναι ο μαζικός αριθμός του αν στον πυρήνα υπάρχουν 9 νετρόνια 
περισσότερα από τα πρωτόνια; 

3) Το άτομο του στοιχείου Α περιέχει δύο πρωτόνια λιγότερα από τα νετρόνια και έχει Ζ = 6. Ποιος είναι 
ο μαζικός αριθμός του; 

4) Ο μαζικός αριθμός ενός στοιχείου είναι 114 και στον πυρήνα του ατόμου του υπάρχουν 48 πρωτόνια. 
Πόσα νετρόνια και πόσα ηλεκτρόνια υπάρχουν στο άτομο αυτού του στοιχείου; 

5) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα: 

6) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα: 

 

Στοιχείο    Ζ    A 
Αριθμός 

πρωτονίων 

Αριθμός 

ηλεκτρονίων 

Αριθμός 

νετρονίων 

Άργυρος            47       65 

Νομπέλιο   102   259    

Υδράργυρος     80        122 

Θείο        16       20 

Αργίλιο     27          13   

 

 

Στοιχείο           Ζ          Α 
Αριθμός 
 πρωτονίων 

       Ν 
Αριθμός 
 ηλεκτρονίων 

A 11   12  

Β  40  20  

Γ    8 6 

Δ 1 2    

Ε  235 92   

 



 

7) Ένα σωματίδιο που έχει 15 πρωτόνια , 16 νετρόνια και 17 ηλεκτρόνια είναι ανιόν , κατιόν, ή ουδέτερο 
άτομο; 

8) Ποια από τα παρακάτω σωματίδια είναι ιόντα;  
α. 9p, 10n, 9e  β. 9p, 10n, 10e  γ. 11p, 12n, 11 e   δ. 11p, 12n, 10e 
Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου και να προσδιορίσεις το φορτίο τους. 
 
9) Δίνεται το κάλιο με συμβολισμό 19 Κ +1 . Τι είδους ιόν είναι ; Πόσα ηλεκτρόνια διαθέτει στην 
ουδέτερη κατάσταση;  
 
10) Το άτομο του αζώτου έχει Ζ=7 και Α=14. Αν το ανιόν του αζώτου έχει αρνητικό φορτίο 
-3 , να βρεις πόσα πρωτόνια, πόσα ηλεκτρόνια και πόσα νετρόνια έχει το ανιόν αυτό; 
 
11) Τι είδους ιόν σχηματίζεται και ποια η δομή του κατά την απόσπαση ενός ηλεκτρονίου από το άτομο 
του καλίου, που έχει Ζ = 19 και Α = 39; 

12) Αν το ανιόν του χλωρίου έχει φορτίο -1, περιέχει 18 ηλεκτρόνια και 20 νετρόνια, ποιος είναι ο 
μαζικός αριθμός του; 

13) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα: 

14) Ποια είναι η δομή και το φορτίου του ιόντος που έχει 18 ηλεκτρόνια, Ζ = 17 και A = 35; 

15) Ένα ανιόν έχει φορτίο -1, έχει 10 ηλεκτρόνια και A = 19. Ποια η δομή του ιόντος και του ατόμου του 
στοιχείου; 

 

§ 2.10 Σύμβολα χημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων 
 
1) Να γράψετε τα σύμβολα των παρακάτω χημικών στοιχείων: 

Υδρογόνο , Οξυγόνο, Άνθρακας, Άζωτο, Θείο, Φωσφόρος, Πυρίτιο, Φθόριο, Χλώριο, Ιώδιο,  
Σίδηρος, Αλουμίνιο, Χαλκός, Ψευδάργυρος, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Υδράργυρος. 

 
2) Να γράψετε τους μοριακούς τύπους των παρακάτω χημικών ουσιών: 

Υδροχλώριο, Μονοξείδιο του άνθρακα, Μεθάνιο, Αμμωνία, Διοξείδιο του άνθρακα, Χλώριο, Όζον, Άζωτο, 
Οξυγόνο, Φωσφόρος, Ήλιο. 

14)  

Στοιχείο Χλώριο Νάτριο 

Ατομικός αριθμός  11 

Μαζικός αριθμός 35  

Φορτίου ιόντος -1 + 1 

Χαρακτηρισμός ιόντος   

Αριθμός πρωτονίων στον πυρήνα του ιόντος 17  

Αριθμός νετρονίων στον πυρήνα του ατόμου  12 

Αριθμός ηλεκτρονίων στο ιόν   

 


