
Co už víme  
Protonové číslo se značí Z a udává počet protonů (p+) v jádře.  
Protože atom jako celek je elektroneutrální, udává protonové číslo zároveň i počet elektronů (e-). 
Jednoduše počet + musí být roven počtu - (+ = -). 
 

Dále již víme, že shluk atomů, které mají stejnou strukturu, neboli mají stejné protonové číslo, nám vytváří 
látku, kterou nazveme obecně prvek.  
(Celkem je známo asi 120 prvků, ale jen 90 z nich se vyskytuje v přírodě. Ostatní prvky jsou připraveny uměle.) 
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), zlato má značku Au (z lat. Aurum) atd. 
 

Co se teď dozvíme, abychom si mohli hrát   
Protonové číslo se zapisuje se vlevo dole ke značce prvku (tzv. dolní index). 
 
 
 
 
Tenhle ten zápis nám teď říká: 
že atom dusíku má v jádře atomu 7 protonů. 
že atom dusíku má v obalu atomu 7 elektronů. 
 

Tak si jdeme hrát  
 

1) Místo X doplň za pomocí tabulky značku prvku  
a uveď také český název. 

  7X: N, dusík (příklad ) 

33X: _________________________ 

82X: _________________________ 

29X: _________________________ 

19X: _________________________ 

10X: _________________________ 

20X: _________________________ 

  1X: _________________________ 

  7X: _________________________ 

80X: _________________________ 

  8X: _________________________ 

53X: _________________________ 

12X: _________________________ 

43X: _________________________ 

14X: _________________________ 

17X: _________________________ 

  6X: _________________________ 

26X: _________________________ 

78X: _________________________ 

30X: _________________________ 

  3X: _________________________ 
 



2) S pomocí tabulky (výše) vyber správnou odpověď na otázku. (zakroužkuj, podtrhni, označ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Co ještě dále víme  
Protonům a neutronům se dohromady říká nukleony, protože jsou oboje umístěny v jádře atomu. 
Nukleonové číslo (A) je součet protonů (Z) a neutronů (N) v jádře: 

 
 
 

Co se teď dozvíme, abychom si mohli opět hrát   
Nukleonové číslo se zapisuje vždy vlevo nahoru ke značce prvku (tzv. horní index). 

 

 
 

 
 
 
 
 
Tak jdeme opět na to  
 

1) Určete dle ukázky počet protonů (p+), neutronů (n0) a elektronů (e-) u těchto prvků, uveďte také český 
název prvku dle tabulky výše. Doplňujte místo čáry ____ (čáru vymaž a doplň za pomocí kláves). 

 
: p+ = 8, n0 = 8, e- = 8, název prvku = kyslík 
 

 
: p+ = _____, n0 = _____, e- = _____, název prvku = ____________________ 
 
 
: p+ = _____, n0 = _____, e- = _____, název prvku = ____________________ 
 
 

 
: p+ = _____, n0 = _____, e- = _____, název prvku = ____________________ 
 

 

Tenhle ten zápis nám teď říká: 
- že atom dusíku má v jádře atomu 7 protonů. 
- že atom dusíku má v obalu atomu 7 elektronů. 
- že celkový počet částic v jádře (nukleony = protony + neutrony) atomu dusíku je 14. 
- že atom dusíku má v jádře atomu 7 neutronů [když od nukleonového čísla (A) odečtu číslo protonové (Z)]. 
 

1. Atomy chloru mají v jádře: 
35 protonů 
17 protonů 
35 elektronů 
17 elektronů 
 

4. Protonové číslo uhlíku je: 
4 
5 
6 
7 
 

3. Atom síry má v obalu:  
16 protonů 
16 elektronů 
32 protonů 
32 elektronů 
 

2. Atomy, které mají v jádře 35 protonů, jsou atomy: 
bromu 
fosforu 
hořčíku 
zlata 
 


