
ČÁSTICE LÁTEK 

Jako učenec Démokritos jsem žil ve Starověkém Řecku před více jak 2000 lety.  
Předpokládal jsem, že všechny látky se skládají z malých částic, které jsem nazval atomy.  
Dle mě jsou tyto atomy nedělitelné, neměnné a je jich velmi mnoho druhů. 
 
atom pochází z řeckého atomos = nedělitelný 
 

 
 
K této teorii jsem se vrátil já John Dalton na přelomu 18. a 19. století. 
Tvrdil jsem, že: 
- látky se skládají z malých částic zvaných atomy 
- atomy nelze vytvořit, zničit ani rozdělit 
- atomy jednoho prvku jsou stejné (mají stejnou hmotnost i vlastnosti) 
- atomy různých prvků mají rozdílné vlastnosti a rozdílnou hmotnost 
- atomy se slučují na molekuly v poměrech malých celých čísel. (např. voda H2O obsahuje 2   
  atomy vodíku a 1 atom kyslíku, poměr prvků je 2:1 (čti dvě ku jedné).  
 

Můžeme všechny tyhle výroky považovat za pravdivé i dnes? Vyjádři se písemně: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Co je tedy atom? 
Atom je velmi malá částice. Je tak malinký, že ho nemůžeme vidět ani nejlepším mikroskopem. Každá látka je 
tvořena miliony těchto částic. Například čtyři biliony atomů sodíku by vedle sebe vytvořily tečku na konci věty. 

 

 

 

 

 

 
Co už víme  

Látky se skládají z velkého počtu atomů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síra na tomto obrázku se skládá z bilionů atomů síry. 

Hromádka mědi se také skládá z bilionů atomů, ale atomy mědi jsou odlišné od atomů síry. 

 

Atomy síry se liší od atomů mědi, 

proto vypadá měď a síra jinak a obě 

látky mají také různé vlastnosti. 

https://edu.ceskatelevize.cz/atomy-slozeni-a-vznik-5e4421d0e173fa6cb524a829
https://edu.ceskatelevize.cz/slozeni-atomu-5e441a3df2ae77328d0a6a0e


Abychom mohli předpovídat vlastnosti látek, musíme důkladně prozkoumat atom zevnitř. 
 

Něco z toho už myslím známe . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přehled částic v atomu: 

  

 

 

 

Dobře si prohlédni údaje v tabulce. Urči, zda je tvrzení pravdivé (Ano) nebo nepravdivé (Ne). 

1. Proton má přibližně stejnou hmotnost jako elektron.  

2. Proton má přibližně stejnou hmotnost jako neutron.  

3. Jádro atomu obsahuje protony a elektrony.  

4. Pro proton se používá symbol p.  

5. Elektron je kladně nabitý.  

6. Elektron je mnohem lehčí než proton nebo neutron.  

7. Obal atomu je záporně nabitý.  

8. Obal atomu obsahuje neutrony.  

9. Zkratka pro neutron je Ne.  

10. Atom se skládá z jádra a obalu.  

Doplň schéma: 

Doplň text: 

Atom je základní stavební jednotka _____________________. 

Skládá se z kladně nabitého jádra a záporně nabitého _____________________. 

Jádro atomu je složeno z kladně nabitých protonů (značí se ____) a elektricky neutrálních neutronů (značí se _____).  

V ____________________________ atomu jsou záporně nabité _____________________________ (značí se e-).  

Atom drží pohromadě díky elektrostatickým silám mezi ___________________________________ nabitým jádrem 

a záporně nabitým ___________________. 

Počet _________________________ (p+) v jádře atomu je vždy shodný s počtem ________________________ (e-). 

Proto je atom jako celek elektricky neutrální.  

Způsob rozmístění a vzájemného spojení elektronů (e-), _____________________ (p+) a __________________ (n0) 

označujeme jako stavbu neboli strukturu atomu. 

proton 

elektron 

neutron 

jádro atomu 

obal atomu 


