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Fișă de lucru recapitulativă – Atomul. Tabelul periodic al elementelor 

 
1. Asociaţi elementele coloanei A cu elementele coloanei B.   

A B 

1. Atomul a) egale 
2. În învelişul electronic b) diferite 
3. Numărul atomic Z c) reprezintă nr. de protoni din nucleu 
4. Neutronii şi protonii d) reprezintă nr. nucleonilor din nucleu 
5. Numărul de masă A e) sunt particule subatomice din nucleu 
6. Protonii şi neutronii au sarcini electrice.... f) este încărcat negativ 
 g) este neutru din punct de vedere electric 
 h) se găsesc electroni 

2. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Pentru afirmaţiile false, scrieţi răspunsul corect. 
a) Un atom poate avea 6 protoni şi 7 electroni. 
b) Un atom poate avea 26 protoni şi 26 electroni. 
c) Un atom are masa concentrată în învelişul electronic. 
d) Un atom cu Z = 29 şi A = 64 are 35 neutroni.  
e) Nucleonii reprezintă totalitatea protonilor şi neutronilor din nucleu. 

3. Completează spațiile libere din următorul tabel:  

Simbol 
element 

Z A p+ e- n0 Poziția în tabelul periodic 

Grupa Perioada 

19K     20   
31P    15    

18Ar  40      

20Ca     20   
32S    16    

10Ne  20      

4. Care este valoarea lui Z pentru elementul care prezintă 8 e- pe stratul 3:  
a) 10; b) 18; c) 8. 

5. Cum vor fi repartizaţi electronii pe straturi în atomii elementelor cu numerele atomice Z = 16, Z = 18, Z = 3,                   
Z = 14, Z = 10, Z = 5?       
 
 
 
 

  
 
 
 
 

6. Consultând tabelul periodic, determinați elementele chimice care îndeplinesc condițiile de mai jos: 

a) are configurația electronică K-2 e- L-8 e- M-8 e- N-1 e- ............................ 
b) are numărul de ordine 36 ............................ 
c) este situat în perioada a 2-a, grupa 17 ............................ 
d) este al treilea element din perioada a 2-a ............................ 
e) gaz rar din perioada a 4-a ............................ 
f) primul element din grupa I B ............................ 

  
7. Corectați greșelile intenționat strecurate în afirmațiile de mai jos: 

a) Pe stratul L se pot afla maxim 9 e- .............................................................. 

b) Stratul M când este complet ocupat, conține 8 e- .............................................................. 
c) La elementul cu Z=12, electronul distinctiv este plasat 

pe stratul L 
.............................................................. 

d) H, He, Ne, Ar prezintă structuri stabile .............................................................. 
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