
 Hrajeme si s atomy  TZV. OPÁČKO (pracuj s předešlými dokumenty)  
Co už víme z minula? Ověř si na základě odpovědi na úkol 1 a četbou následujícího textu . 
 

1. Škrtni tu variantu tvrzení, která není pravdivá. 
a) Izotopy jsou atomy stejného prvku. ---------------- Izotopy jsou atomy různých prvků. 
b) Izotopy mají rozdílný počet protonů. -------------- Izotopy mají stejný počet protonů. 
c) Izotopy mají rozdílný počet neutronů. ------------- Izotopy mají stejný počet neutronů. 
 

Je mezi izotopy téhož prvku nějaký rozdíl? 
 
 
 
 

 
 

Z tabulky vidíme, že všechny izotopy mají stejný počet protonů a elektronů, ale izotop 13
6C je těžší než 

izotop 13
6C, protože má o neutron navíc.  

Hvězdička u izotopu 14
6C znamená, že izotop je radioaktivní (nestálý, samovolně se rozkládá). 

 

Čím více má atom částic v jádře (protonů a neutronů), tím větší má hmotnost. Izotopy se liší hmotností. 
Hmotnost atomu je převážně dána hmotností jádra (elektrony jsou proti nukleonům lehké, takže jejich 
hmotnost můžeme zanedbat). Izotopy ale mají různý počet neutronů, proto se liší hmotností! Izotop s více 
neutrony bude samozřejmě těžší než izotop s méně neutrony. 
 

Tabulka izotopů nejdůležitějších prvků. 
 

Prvek Izotop Rozšíření v přírodě (%) Izotopová hmotnost (u) Atomová hmotnost prvku (u) 

Vodík 

1
1H 99,985 1,0078 

1,008 2
1H 0,01492 2,0140 

3
1H

*
 0 3,01605 

Chlor 
35

17Cl 75,770 34,9689 
35,45 37

17Cl 24,229 36,9659 

Uran 
235

92U 0,7205 235,0439 
238,0 238

92U 99,274 238,0508 

Uhlík 

12
6C 98,893 12,0000 

12,01 
13

6C 1,107 13,0034 
14

6C* 0 14,00 

Kyslík 

16
8O 99,759 15,9949 

16,00 17
8O 0,0374 16,9991 

18
8O 0,2039 17,9992 

Fluor 
19

9F 100 18,9984 18,9984 

  u je atomová hmotnostní jednotka 
 

Izotopy poskytují stejné chemické reakce (mají stejné chemické vlastnosti), ale liší se fyzikálními 
vlastnostmi (hmotnost, bod varu). Zákon stálého poměru izotopů v přírodě říká, že složení jednotlivých 
prvků z izotopů je konstantní, nezávislé na tom, jakým způsobem byl prvek připraven. 
 

Například tvoje tělo je tvořeno z velké části atomy uhlíku. Téměř 99% těchto 
atomů je 12

6C, jen 1% je 13
6C. Nepatrné množství atomů je 14

6C*. Izotop 
uhlíku 14

6C* je radioaktivní. Pokud je člověk naživu, má v těle stálé množství 
těchto atomů (dostávají se do těla s potravou). Jakmile organismus zemře, 
nepřijímá potravu a atomy 14

6C se začnou rozpadat. Čím déle je organismus 
po smrti, tím méně je v jeho zbytcích atomů uhlíku 14

6C. Pokud zjistíme, jaké 
množství atomů 14

6C ve zbytcích organismu ještě zůstalo, můžeme 
odhadnout stáří nálezu. Tuto metodu využívají archeologové, pokud chtějí 
zjistit, jak starý byl mamut nebo pračlověk, kterého našli. Metoda se 
nazývá radiokarbonová metoda (radio = radioaktivní, carbon = uhlík). 

izotop 12
6C 13

6C 14
6C* 

počet elektronů 6 6 6 

počet protonů 6 6 6 

počet neutronů 6 7 8 



Zkus to . Vyber a označ správnou odpověď. 
 

1. Index vlevo dole u značky prvku vyjadřuje: 
 a) počet nukleonů 
 b) počet neutronů 
 c) počet protonů 
 d) elektronegativitu 
 

2. Index vlevo nahoře u značky prvku vyjadřuje: 
 a) počet nukleonů 
 b) počet protonů 
 c) počet neutronů 
 d) počet elektronů 
 

3. Atom se stejným protonovým i nukleonovým číslem se nazývá: 
 a) iont 
 b) molekula 
 c) izotop 
 d) nukleon 
 

4. Nukleonové číslo A udává: 
 a) součet protonů a elektronů 
 b) součet protonů a neutronů 
 c) součet neutronů a elektronů 
 d) součet protonů a nukleonů 
 

5. Protonové číslo je u značky prvku umístěno: 
 a) vlevo dole 
 b) vlevo nahoře 
 c) vpravo dole 
 d) vpravo nahoře 
 

6. Nuklenové číslo je u značky prvku umístěno: 
 a) vlevo dole 
 b) vlevo nahoře 
 c) vpravo dole 
 d) vpravo nahoře 
 

7. Kolik neutronů v jádře má izotop kyslíku 18
8O? 

 a) 8 
 b) 10 
 c) 18 
 d) 26 
 

8. Izotop chloru 35
17 Cl obsahuje: 

 a) 17 protonů, 17 elektronů a 18 neutronů 
 b) 35 protonů, 35 neutronů a 17 elektronů 
 c) 35 protonů, 35 elektronů a 17 neutronů 
 d) 17 protonů, 17 neutronů a 18 elektronů 
  

Co už umíme  
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. 
5) Definovat (vysvětlit) pojem chemický prvek. 
6) Používat značky a české názvy nejdůležitějších chemických prvků. 
7) Vysvětlit pojem izotop 


