
Stačí je číst . Tam kde bude prodloužená čára _______ doplň. 
 

Stavba atomu 
Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu. 

 

 

 

 

Atomové jádro  

Je asi 100 000 krát menší než celý atom.  
Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m! 
 

Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.  
 

 

 

 

 

Protonům a neutronům se dohromady říká nukleony, protože jsou oboje umístěny v jádře atomu. 
Jádro se latinsky řekne nucleus - odtud název nukleony. 
Součet protonů a neutronů v jádře udává nukleonové číslo, které se označuje velké tiskací A. 
 

Proton (značí se _____)  
Je mikročástice s nejmenším kladným nábojem. Jeho hmotnost je 1,6724·10-27 kg. 
Počet protonů v jádře udává protonové číslo, které se označuje velké tiskací Z. 
 

Neutron (značí se _____) 
Je mikročástice bez elektrického náboje. Má téměř stejnou hmotnost jako proton 1,6747·10-27 kg. 
Počet neutronů v jádře udává neutronové číslo, které se označuje velké tiskací N. Většinou se neuvádí.  
Jak tedy zjistit počet neutronů? 
Velmi jednoduše, když od nukleonového čísla (A) odečteme číslo protonové (Z): 

           N   =   A  –  Z 
(počet neutronů = počet nukleonů – počet protonů) 
Ukázka příkladu: 
Dusík má nukleonové číslo 14 a protonové číslo 7. Kolik má neutronů? 
N = A - Z 
N = 14 - 7 
N = 7 
Dusík má 7 neutronů v jádře. 
 

Tak trochu jednoduché matematiky a uvědomění . Doplň chybějící údaje (první sloupec je ukázkový): 
P+ = 12   P+ = 24   P+ = ___   P+ = 19   P+ = ___  

n0 = 12   n0 = 28   n0 = 24   n0 = ___  n0 = ___  

Z = 12   Z = ___   Z = 20   Z = ___   Z = 14   

A = 24   A = ___  A = ___  A = 39   A = 29       

N = 12   N = ___  N = ___  N = ___  N = ___    

_______________________ 

_______________________ 



Elektronový obal 
Je tvořen prázdným prostorem, ve kterém se pohybují elektrony. 
  

Elektron (značí se _____) 
Je mikročástice s nejmenším záporným nábojem.  
Elektrony jsou kolem jádra uspořádány ve vrstvách (slupkách).  
Tyto vrstvy označujeme čísly 1 - 7 nebo písmenky K - Q. 

> do 1. vrstvy (vrstvy K) se vejdou maximálně 2 elektrony (jedna dvojice elektronů). 
> do 2. vrstvy (vrstvy L) se vejde maximálně 8 elektronů (čtyři dvojice elektronů). 
> do 3. vrstvy (vrstvy M) se vejde maximálně 8 elektronů (čtyři dvojice elektronů). 

 
 
Nejjednodušší atom je atom vodíku. Má pouze 1 elektron v obalu. Tento elektron obsadí místo ve vrstvě 

nejblíže u jádra. Kolik vrstev má atom vodíku? _______ 

 

 

Atom helia má 2 elektrony v obalu. Oba dva elektrony umístíme do 1. vrstvy u jádra a vytvoří dvojičku 

(elektronový pár). Tím je tato vrstva zcela zaplněná. Kolik vrstev má atom helia? _______ 

 
 

 
Atom lithia má 3 elektrony v obalu. První dva elektrony umístíme do 1. vrstvy u jádra a vytvoří dvojičku 

(elektronový pár). Tím je tato vrstva zcela zaplněná. Třetí elektron umístíme do druhé vrstvy. 

Kolik vrstev má atom lithia? _______ 

 
 

 
Atom sodíku má 11 elektronů v obalu. První dva elektrony umístíme do 1. vrstvy u jádra a vytvoří 

elektronový pár. Tím je tato vrstva zcela zaplněná. Dalších 8 elektronů umístíme do druhé vrstvy, kde 

vytvoří čtyři elektronové páry. Poslední elektron umístíme do třetí vrstvy.  

Kolik vrstev má atom sodíku? _______ 

 

 
 
Atom železa má 26 elektronů v obalu. Kolik vrstev má atom železa? _______ 
 

 

 

Poslední obsazená vrstva elektronů (nejdál od jádra) se nazývá vnější (valenční) vrstva. Elektrony v této 
vrstvě mají nejvyšší energii a označují se jako valenční elektrony. 
 

Kolik valenčních elektronů mají předešlé ukázky struktury atomu: 

vodíku ______ 

helia ______ 

lithia ______ 

sodíku ______ 

železa ______ 



 

Atom je navenek elektricky neutrální = elektroneutrální (nemá žádný náboj - není ani kladný ani záporný).  
Jádro atomu má kladný náboj, protože obsahuje kladně nabité protony (kolik má jádro protonů, tolik má 
kladných nábojů). Aby byl atom elektroneutrální, musí mít stejný počet záporných nábojů = stejný počet 
elektronů v obalu (+ a - se vyruší). 
 

Atom kyslíku má 8 protonů (kladných částic) v jádře.  
Aby byl jeho atom elektroneutrální, musí mít také 8 elektronů (záporných částic) v 
obalu. Spočítej elektrony v obalu a utvrď se, že je to pravda . 
 

Kolik vrstev v obalu má atom kyslíku? _______ 

Kolik valenčních elektronů má atom kyslíku? ______ 

Kolik valenčních elektronových párů (double) má atom kyslíku? _____ 

Kolik valenčních nepárových elektronů (singl) má atom kyslíku? _____ 

 

Podle protonového čísla urči a doplň počet p+ a e-: 
Z = 2  Z = 9  Z = 47  Z = 79  Z = 10  Z = 15  Z = 35  Z = 11 

P+ = ___ P+ = ___ P+ = ___ P+ = ___ P+ = ___ P+ =___ P+ = ___ P+ = ___ 

e- = ___ e- = ___ e- = ___ e- = ___ e- = ___ e- = ___ e- = ___ e- = ___ 

 

Po dodělání této práce bys měl(a) umět: 
1. Popsat stavbu atomu. 
2. Vyjmenovat částice, ze kterých se skládá atom a uvést, jaký mají elektrický náboj. 
3. Vysvětlit význam protonového a nukleonového čísla. 
4. Podle protonového a nukleonového čísla určit počet protonů, elektronů a neutronů v atomu. 
 

 

 


