
Opakujeme pojmy  
1) Doplň písemně vyjádření pojmu: 
Co je protonové číslo a jak se značí: ____________________________________________________________ 

Co je nukleonové číslo a jak se značí: ___________________________________________________________ 

Co je valenční vrstva: ________________________________________________________________________ 

Co je valenční elektron: ______________________________________________________________________ 

Jak nazýváme jedním slovem částice, které jsou umístěny v jádře atomu: ______________________________ 

Co označuje neutronové číslo a jak se značí: ______________________________________________________  

 

2) Doplň obrazová schémata (k šipce přiřaď pojem dle výběru pod schématy): 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

3) Odpověz písemně na otázky: 

Proč je atom elektroneutrální částice? __________________________________________________________ 

Srovnej velikost protonu, elektronu a neutronu. Která z těchto mikročástic je nejmenší? __________________ 

 

 

1. valenční elektron      2. jádro atomu 3. valenční vrstva 4. proton 5. obal atomu 6. vrstvy obalu 7. neutron 



Chemický prvek 
Látka složená z atomů se stejným protonovým číslem se nazývá chemický prvek. 
Příklady: 
všechny atomy s protonovým číslem Z = 6 jsou atomy prvku, který nazýváme uhlík. 
všechny atomy s protonovým číslem Z = 8 jsou atomy prvku, který nazýváme kyslík. 
všechny atomy s protonovým číslem Z = 11 jsou atomy prvku, který nazýváme sodík. 
všechny atomy s protonovým číslem Z = 16 jsou atomy prvku, který nazýváme síra. 
všechny atomy s protonovým číslem Z = 26 jsou atomy prvku, který nazýváme železo. 
Připomenutí protonového čísla: 
Z - udává počet protonů v jádře a zároveň také počet elektronů v obalu atomu (atom je elektroneutrální). 
 

Každý chemický prvek má svůj mezinárodní symbol (značku). Většinou je to první písmeno latinského 
názvu prvku (píšeme ho velkým písmenem) a případně nějaké další písmeno z latinského názvu (píšeme 
ho malým písmenem). 
Např: Bor má značku B (z lat. Bor), brom má značku Br (z lat. Bromum), zlato má značku Au (z lat. Aurum) atd. 
 
Pomocí tabulky, která udává údaje o některých prvcích, vypracuj následující úkoly: 

 
1) Vyhledej v tabulce protonová čísla a urči, kolik 

protonů mají tyto prvky: 

Na ____ Al ____ Fe ____ Br ____ Cr ____ Ag ____ Hg ___ 

 

2) Podle protonového čísla urči, o jaký prvek se jedná. 

Urči český název i značku prvku: 

Z = 3: __________________________________________ 

Z = 9: __________________________________________ 

Z = 47: _________________________________________ 

Z = 79: _________________________________________ 

Z = 11: _________________________________________ 

Z = 15: _________________________________________ 

Z = 35: _________________________________________ 

 

3) Atomy prvků mají ve svém obalu: 

4 elektrony: _____________________________________ 

16 elektronů: ____________________________________ 

24 elektronů: ____________________________________ 

14 elektronů: ____________________________________ 

50 elektronů: ____________________________________ 

O které prvky se jedná? Zapiš český název a značku prvku. 


