
Atóm 

 

História 

1.Demokritos a Leukippós( Grécko)- látky sa skladajú z malých nedeliteľných častíc - atómov 

( gr. atomos- nedeliteľný) 

2.John Dalton ( zač. 19.storočia) 

• Atómová hypotéza- základ atómovej teórie stavby hmoty 

  1. prvky zložené z nedeliteľných atómov. Atómy jedného prvku rovnaké, atómy odlišných 

prvkov sa líšia hmotnosťou a vlastnosťami 

  2. Pri reakcii dochádza k spájaniu preskupovaniu, oddeľovaniu atómov. atómy nevznikajú, 

nezanikajú a nemenia sa na iné atómy 

  3. Zlučovaním atómov 2  a viacerých prvkov vznikajú zlúčeniny ( pripadá v nej na 1 atóm 

určitého prvku vždy rovnaký počet atómov iného prvku) 

  → zákon zachovania hmotnosti a zlučovacích pomerov 

3. Joseph John Thomson( 1897) 

• Pudingový model atómu- atómy rovnomerné gule zložené so záporne nabitými 

elektrónmi, ktoré plávajú obklopené polievkou kladného náboja 

• Objav elektrónu- atóm obsahuje elektrón, určil jeho náboj, katódové žiarenie 

obsahuje prúd záporne nabitých častíc 

4.Ernest Rutherford (1911) 

• objav protónu- identifikoval alfa častice ako jadrá atómov hélia, určil ich kladný náboj 

a výskyt protónu v jadre 

• bombardovanie tenkej fólie zlata kladnými časticami, malinká časť častíc 

neprechádzala cez fóliu bez odchýlky, odrazili sa späť 

→v atóme sa nachádza veľmi malá časť, ktorá je kladne nabitá- jadro 

→99% hmotnosti je sústredených v jadre 

• planetárny model atómu- okolo kladne nabitého jadra obiehajú po kružniciach 

záporné elektróny 

5.Niels Bohr (1911)- vysvetlil stavbu atómu na vodíku 

• Bohrové postuláty 

1. elektrón sa môže bez vyžarovania energie pohybovať okolo jadra len po 

orbitáloch, energia elektrónu je kvantovaná( nadobúda určité hodnoty) v závislosti od 

polomeru kružnice, po ktorej sa pohybujú 

2. elektrón prijíma alebo vyžaruje energiu iba pri prechode z jedného orbitálu na 

druhý (pri prechode na vzdialenejšie orbitály energiu prijíma, pri návrate na bližší 

orbitál energiu vyžaruje) 

6.James Chadwick (1932) 

• Objav neutrónu- vyvrátil teóriu, že jadro obsahuje iba kladne nabité častice 

• Nobelová cena 1935 

7. Louis de Broglie, Werne Heisenberg, Max Born, Erwin Schrödinger (1924-1926) 

• Kvantová( vlnová) mechanika- elektrón má dvojaký(duálny) charakter- správa sa ako 

častica aj ako vlnenie 



1.Vlnový charakter- vyskytuje sa iba v určitom energetickom stave, pri prechode do 

iného stavu pohltí alebo vyžiari určitú hodnotu energiu ( kvantum) 

2. Časticový (korpuskulárny) charakter- presnú polohu výskytu a rýchlosť elektrónu 

nemožno určiť, možno vypočítať jej pravdepodobnosť ( grafické znázornenie 

pravdepodobnosti je orbitál) 

 

Atóm- základná stavebná častica látky zložená z jadra a obalu 

A. Jadro atómu 

• 99% hmotnosti atómu 

• Obsahuje nukleóny( lat.nucleous-jadro) 

• Kladne nabité 

 

     Protón 

• Častica s kladným nábojom 1,602.10-19C 

• Nachádza sa v jadre 

• Hmotnosť sa približne rovná hmotnosti atómu vodíka 1,6748.10-27kg (1,0086u) 

• Počet udáva protónové číslo 

 

    Neutrón 

• Častica bez náboja 

• Nachádza sa v jadre 

• Hmotnosť približne rovnaká ako protón 1,6726. 10-27kg (1,0072u) 

• Počet udáva neutrónové číslo 

 

Nukleónove (hmotnostné) číslo (A)- udáva počet nukleónov( protónov a neutrónov v jadre) 

Protónové( atómové) číslo (Z)- udáva počet protónov v jadre 

• U elektroneutrálneho atómu aj počet elektrónov v obale 

• Udáva poradie prvku v PSP 

Neutrónové číslo (N)- udáva počet neutrónov v jadre 

 
Prvok- chemicky čistá látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom 

 

 

 

 

 

 

Nuklidy- látky zložené z atómov s rovnakým protónovým a nukleónovým číslom, umiestnené 

v PSP na rovnakom mieste 

Molekula- častica zložená z 2 alebo viacerých zlúčených atómov 

Izobary- nuklidy rozličných prvkov rovnaké nukleové číslo, odlišné protónové 



Izotony- nuklidy rozličných prvkov, s odlišným nukleovým a protónovým číslom 

Izotopy- (gr.isos-rovnaký, topos-miesto)- nuklidy toho istého prvku s rovnakým protónovým 

a rôznym nukleónovým číslom 

• takmer rovnaké chemické vlastnosti 

• nemožno oddeliť pomocou chemických reakcií 

• väčšina prvkov sa vyskytuje v prírode v zmesí izotopov( jeden výrazne zastúpenejší)- 

urán, uhlík, vodík ( hliník mononuklidický) 

• zastúpenie izotopov v prvku je stále 

 

Izotopy vodíka 
1

1H-prótium 2
1H-deutérium 3

1H-trítium 

99,98% vodíka 

 
• Nie je rádioaktívny 
• spektroskopia a pri jadrových fúziách 
• Voda obohatená o deutérium ťažká 
voda (chladič reaktorov a moderátor 
neutrónov, pre nižšie organizmy jedovatá, 
pre cicavce menej 

 

• rádioaktívny, 
• vznik pri kozmickej 

činnosti, pri 
jadrových 
výbuchoch 

• s kyslíkom vytvára 
superťažkú vodu 

 

B. obal atómu 


