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Elektrónová konfigurácia 

 

• usporiadanie elektrónov v elektrónovom obale atómu v jednotlivých orbitáloch                

3p1 

3- hlavné kvantové číslo ( energia orbitálu, číslo vrstvy 3) 

p-vedľajšie kvantové číslo l=1( tvar orbitálu osmička) 

1-počet elektrónov v orbitály p 

 

Pravidlá ( princípy) obsadzovania orbitálov elektrónmi 

1.Výstavbový princíp ( minimálnej energie) 

• Elektróny obsadzujú jednotlivé hladiny podľa vzrastajúcej energie 

• Najprv sa zapĺňajú orbitály s nižšou potom s vyššou energiou 

•  

 

 

• Výstavbový trojuholník 

 

 

 

 

 

2.Pauliho vylučovací princíp 

• V jednom atóme sa nemôžu nachádzať dva elektróny, ktoré majú všetky 4 kvantové 

čísla rovnaké, musia sa líšiť aspoň štvrtým kvantovým číslom ( 1/2 a -1/2) spinovým 

kvantovým číslom- rotáciou 

• Energetická hladina môže byť obsadená najviac dvoma elektrónmi s antiparalelným 

spinom 

  

3. Hundovo pravidlo (maximálnej multiplicity) 

• Orbitály s rovnakou energiou sa vždy najprv zapĺňajú elektrónmi s rovnakým 

spinom, až potom elektrónmi s opačným spinom 

• Nespárené elektróny v degenerovanom orbitále majú rovnaký spin 

• Pravidlo maximálnej multiplicity, maximálnej nespárovanosti elektrónov 

 

Rámčekové diagramy 

• Všetky orbitály sa označujú rovnakým rámčekom 

• V degenerovaných orbitáloch sa rámčeky spoja do jedného celku- rámčeky sú 

rozdelené na toľko častí koľko druhov určitého orbitálu existuje 

• Elektróny v rámčekoch znázorňuje šípkou 

• Smer šípky udáva spin elektrónu 
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Úplný zápis elektrónovej konfigurácie    6C: 1s2 2s2 2p2 

 

Skrátený zápis konfigurácie - podľa elektrónovej konfigurácie predchádzajúceho vzácneho 

plynu 

6C: 1s2 2s2 2p2 

2He: 1s2 

6C: [2He]: 2s2 2p2 

Valenčná vrstva 

• vrstva najvzdialenejšia od jadra s najvyššou energiou  

1. Neprechodné prvky- s -prvky (ns
1-2) a p-prvky (ns

1-2 
np

1-6) 

2. Prechodné prvky- d-prvky ................dvojvrstva ns
1-2

 (n-1)d
1-10

 

3. Vnútorne prechodné prvky- f-prvky............trojvrstva ns
2
, (n-2)f 

1-14
 (n-1)d

1-10
 

 

Valenčné elektróny 

• Elektróny nachádzajúce sa na najvzdialenejšej vrstve od jadra( s najvyššou energiou) 

• Určujú chemické vlastnosti atómu 

• Podieľajú sa na vzniku chemickej väzby 

• Ich počet určuje číslo skupiny PSP ( neprechodné prvky rímske, prechodné arabské) 

Napr. 7 N : 1s2 2s2 2p3  (dusík je v 2.perióde PSP, valenčnom vrstvou je teda druhá, na druhej 

vrstve má 5 elektrónov) 

Ionizácia- proces, pri ktorom z elektroneutrálneho atómu vznikajú ióny 

Ión- častica s kladným alebo záporným celkovým nábojom 

Rozdelenie 

1. Katión- častica s kladným nábojom, vzniká odtrhnutím elektrónu z 

elektroneutrálneho atómu, energiu je potrebné dodať 

 

2. Anión- častica so záporným nábojom, vzniká prijatím elektrónu k elektroneutrálnemu 

atómu, energia sa uvoľní 

 

Ionizačná energia ( I ) 

• Jednotka kJ/mol 

• energia potrebná na odtrhnutie elektrónu z atómu alebo iónu v plynnom stave 

• Udáva pevnosť viazania elektrónu v atóme (miera ochoty vzniku katiónu z atómu) 

• Nízke hodnoty ionizačnej energie majú prvky ľahko tvoriace katióny ( alkalické kovy) 

• I1< I2 < I3 ( I1 odtrhnutie e od elektroneutrálneho atómu, zo vzdialenejšej vrstvy,  I2- od 

iónu, od vrstvy bližšie k jadru) 

• V PSP rastie smerom doprava a nadol 

 

Elektrónová afinita (A) 

• Jednotka kJ/mol 

• Energia, ktorá sa uvoľní pri vzniku aniónu z atómu  v plynnom stave 

• Miera ochoty vzniku aniónu z atómu 

• Prvky s vysokou elektrónovou afinitou ľahko tvoria anióny ( halogény) 


