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Budowa atomu - przypomnienie:

chmura 
elektronowa

relacje wielkości:   jądro / atom            1 cm / 1 km

Atom: jądro atomowe (+) nukleos 
chmura elektronowa(-) 
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mp = 1,0073u 
mn = 1,0087u 

mp ≈ mn ≈ u 

Jądro atomowe

pamiętaj
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Chmura elektronowa

pamiętaj

jak obliczyć ładunek elementarny qp czy qe ???

qe = 96 500 C
6,02x1023

stała Faradaya
liczba Avogadro



Witold Bekas SGGW© www.bekas.pl

procentowe

Niektóre  cząstki  elementarne 

cząstki elementarne zbudowane są z kwarków 

zderzacz hadronów 

wypada to wiedzieć!
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Podstawowe pojęcia chemiczne:

liczba atomowa Z  (inaczej liczba porządkowa pierwiastka chemicznego)     

   liczba protonów (p) w jądrze atomowym 

liczba masowa A    
   liczba nukleonów (p i n) w jądrze atomowym 
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65 Zn2+  kation cynku  jądro 30p + 35n 
30 chmura 28e 
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Podstawowe pojęcia chemiczne cd.:
pierwiastek chemiczny    
   – zbiór atomów o jednakowej liczbie atomowej Z

izotopy    
   – atomy tego samego pierwiastka różniące się    
     liczbą neutronów (n) 
   – atomy o identycznej Z i różnej A

np. jeśli Z = 24 to pierwiastkiem jest chrom Cr 
  jeśli rozpatruję chrom Cr, to jego Z = 24 24Cr

18 n                20 n prot H    deuter D   tryt T

D2O   2H2O 
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Podstawowe pojęcia chemiczne cd.:

izobary   
   – atomy o jednakowej liczbie masowej A i różnej 
      liczbie atomowej Z

izotony    
   – atomy o identycznej liczbie neutronów 

2 n 2 n 20 n 20 n

n = A − Z
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Wielkości atomów:

1Å = 1 angstrem = 10-8 cm = 10-10 m

małe cząsteczki  ≈ 10−10 m 
duże cząsteczki  ≈ 10−9 m 
cząstki koloidalne  ≈ 10−9 -10−7 m

warto 
pamiętać

relacje 1 cm / 1 km
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Masy atomów:
masy atomów niezwykle małe  ~ 10−27  10−26  10−25 kg

unit  jma  ajm  dalton

masa atomowa  
– liczba wskazująca ile razy masa 1 atomu jest większa od u (jma)

masa cząsteczkowa  
– liczba wskazująca ile razy masa 1 cząsteczki jest większa od u (jma) 
   masa cząsteczkowa to suma mas atomowych
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masa atomowa  
– liczba wskazująca ile razy masa 1 atomu jest większa od u (jma)
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Podstawowe pojęcia chemiczne:
Mol – jednostka liczebności materii

wzorzec mola 12,00000000… g 12C
6,02 • 1023 atomów C liczba Avogadro

Masa molowa – masa  6,02 • 1023  drobin materii 
                              wyrażona w jednostkach masy [g] [kg] 

Jeśli masę atomową lub cząsteczkową substancji wyrażę  
w gramach to uzyskuję masę molową tej substancji.
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drobin
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MFe = 56 u 
MFe = 56 g/mol

MNaOH = 40 u 
MNaOH = 40 g/mol

masa cząsteczkowa 
masa molowa

masa atomowa 
masa molowa

0,040 kg/mol

0,056 kg/mol

MCl = 35,5 u 
MCl2 = 71 u

masa atomowa 
masa cząsteczkowa

MCl = 35,5 g/mol atomów 
MCl2 = 71 g/mol cząsteczek 

masa molowa (atomów) 
masa molowa (cząsteczek)

Ważne !!!
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Objętość molowa gazów doskonałych:

22,4 dm3
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Prawa gazowe:

p1v1 p2v2

T2T1
= T [K]  !!!

równanie stanu gazu doskonałego

pv = nRT
równanie Clapeyrona

n - liczba moli 
R - stała gazowa

R = 8,313 J/mol.K

T [K]    0o C = 273 K, 0 K = -273o C
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Gęstość krystalicznego KF wynosi 2,48 g/cm3. Ciało stałe ma 
strukturę sześcienną z jonami K+ i F- na przemian w odległości 
2,605x10-10 m między środkami. Na podstawie tych danych oblicz 
przybliżoną wartość liczby Avogadro.

ile jonów jest umieszczonych wzdłuż 1 boku a 

odp. z obliczeń
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Srebro składa się z dwóch izotopów 107Ag i 109Ag. Przyjmując 
masę atomową srebra 107,87 u oblicz skład izotopowy srebra.

uproszczenie
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a na egzaminie:

Podaj liczbę cząstek elementarnych występujących w następujących 
atomach lub jonach: 
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Pozajądrowa budowa atomu

bardzo szybki ruch e

h - stała Plancka
energia „nieciągła” w postaci porcji energii - kwantów

- ni - częstotliwość
h = 6,626 ·10–34 J·s 

Max Planck 
1858-1947
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1913 Niels Bohr

1885-1962
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1924  de Broglie dualistyczna koncepcja światła

dla fotonu

a

a a

1892-1987

De Broglie wysunął hipotezę, że dwoiste, korpuskularno-falowe zachowanie się 
jest cechą nie tylko promieniowania lecz również materii. Tak samo jak z fotonem 
stowarzyszona jest pewna fala świetlna, która "rządzi" jego ruchem, tak i cząstce 
materialnej (np. elektronowi) przypisana jest pewna, określająca jej ruch fala 
materii.
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Heisenberg i Schrödinger podstawy mechaniki falowej 

n, l, m - głównej, pobocznej i magnetycznej



Witold Bekas SGGW© www.bekas.pl

Werner Heisenberg                    Erwin Schrödinger

1901-1976 1897-1961
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Schrödinger wymyślił urządzenie oddziałujące na kota, zamkniętego w pojemniku z trucizną 
(np. z trującym gazem). Do szczelnego pojemnika wkładamy: żywego kota, źródło 
promieniotwórcze w postaci jednego atomu, który może wyemitować cząstkę promieniowania 
jonizującego oraz detektor promieniowania (np. licznik Geigera-Müllera), który w chwili 
wykrycia cząstki uwalnia trujący gaz. Po zamknięciu pojemnika po pewnym czasie mamy 50% 
prawdopodobieństwo, że kot jest martwy, i takie samo prawdopodobieństwo, że jest nadal 
żywy. Tak sugerowałby tzw. zdrowy rozsądek. Jeśli nastąpi radioaktywny rozpad i licznik go 
zarejestruje, zostanie uruchomiony mechanizm, który uwolni truciznę, wtedy kot zginie. Jeśli 
rozpad nie będzie miał miejsca, zwierzę nadal będzie cieszyło się życiem.
Z opisu kwantowo-mechanicznego wynika jednak coś innego – przed otwarciem pojemnika kot 
jest jednocześnie i martwy, i żywy. Jako obiekt kwantowy, znajduje się on równocześnie w 
każdym z możliwych stanów (tzw. superpozycji). Dopiero otwarcie pojemnika i sprawdzenie 
jego zawartości redukuje układ do jednego stanu – następuje załamanie funkcji falowej kota, i 
dopiero w momencie poczynienia obserwacji kot przyjmuje jeden, konkretny stan. W tym 
przypadku mamy tylko dwa możliwe stany - kot jest martwy albo żywy.
Zgodnie z regułami tzw. interpretacji kopenhaskiej, do momentu przeprowadzenia pomiaru, tzn. 
stwierdzenia, co dzieje się z kotem, jego stan jest fundamentalnie nieokreślony – kot jest 
jednocześnie żywy i martwy. Fizycy mówią o superponowanym stanie żywego i martwego kota. 
Dopiero pomiar rozstrzygnie jego losy. Występowanie superpozycji stanów jest zjawiskiem 
powszechnym w świecie mikroskopowych obiektów.
Eksperyment kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, co wynika z faktu, że jest niemożliwy do 
przeprowadzenia w świecie makroskopowym. Przedmioty dostępne nam do obserwacji w 
naszej skali składają się z obiektów podlegających prawom mechaniki kwantowej. Jednak, ze 
względu na bardzo dużą liczbę tych obiektów, ich poszczególne stany uśredniają się, nie 
pozwalając obserwować efektów kwantowych. 
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powłoki elektronowe

K, L, M, N, O, P, Q
1,   2,  3,  4,  5,  6,  7 = n 

nr okresu = liczbie powłok e

główna liczba 
kwantowa  

= nr powłoki

liczby pierwiastków w okresach
1:  2 
2:  8 
3:  8 
4: 18 
5: 18 
6: 32 
7: pozostałe 

np: 

 Z= 21  4 okres KLMN 

 Z= 13  3 okres KLM 

 Z= 50  5 okres KLMNO 

max. e na powłokach: K2L8M18N32    2n2
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grupy w układzie okresowym

główne (A) 8        poboczne (B) 10 
 1 - 20                         21 - 30 
31 - 38                         39 - 48 

    49 - 56    
57La 

P 
I 
O 
N 
O 
W 
E

grupy główne - blok s i p 
rozbudowywana ostatnia powłoka e (podpowłoka s lub p) 

grupy poboczne - blok d 
rozbudowywana przedostatnia powłoka e (podpowłoka d) 
na ostatniej 2 lub 1 e

20, 10, 8, 10, 8
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liczby kwantowe
energia e−     (nr powłoki e−)n – główna  

l – poboczna  kształt podpowłoki e−

l = 0  
1 orbital  s

l = 1  
3 orbitale  p
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l = 2  
5 orbitali  d

l = 3  
7 orbitali  f

l = 0  s 
l = 1  p 
l = 2  d 
l = 3  f

pamiętaj !!!
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m – magnetyczna – opisuje wpływ pól  
magnetycznych na 
orientację  przestrzenną 
orbitali 

m = −l … −1, 0, 1… +l 
np. gdy l=2  to m =-2,-1,0, 1 lub 2

ms – magnetyczna spinowa

ms = ½ lub − ½
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Zakaz Pauliego:

w jednym atomie nie mogą istnieć dwa elektrony,  
których stan byłby opisany za pomocą tego samego 
zestawu czterech liczb kwantowych.

Wolfgang Pauli
1900 - 1958
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Reguła Hunda:
przy zapełnianiu kolejnych orbitali elektronami wszystkie 
orbitale odpowiadające danej podpowłoce(tzw. orbitale 
zdegradowane o tych samych liczbach kwantowych n i l) 
zostają zapełnione najpierw po jednym elektronie o spinie 
równoległym, a dopiero potem drugim elektronem o 
spinie przeciwstawnym.

Friedrich Hund 
1896-1997
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Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny wykład !


