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Složení a struktura atomu



Atom

Atom je částice popsaná přibližně
před 200 lety, která se již nedá
chemickými postupy dělit. Velikost 
částce je 10-10 metru

Atom je tvořen jádrem a elektrono-
vým obalem



Jádro atomu

Tvoří ho kladně nabité protony a 
elektricky neutrální neutrony
Celkový náboj jádra je vždy kladný
Hmotnost protonu a neutronu je 
přibližně stejná (1,67x10-27 kg)
Rozměr jádra je přibližně 100000x 
menší než rozměr atomu



Elektronový obal atomu

Tvoří ho záporně nabité elektrony
Velikost elektrického náboje je stejná
jako u protonu (1,602x10-19 C)
Počet elektronů je v atomu shodný     
s počtem protonů - atom je tedy 
elektricky neutrální
Hmotnost elektronu je 1840x menší
než protonu a neutronu



Zápis složení atomu

Z - protonové číslo - udává počet protonů v jádře a  je shodné
s pořadovým číslem prvku v periodické tabulce prvků

A - nukleonové číslo - udává počet nukleonů - to je společný 
název pro protony a neutrony

Platí - počet neutronů je A - Z

XA
Z



Důležité pojmy 

Prvek je látka tvořená atomy se stejným 
protonovým číslem 

Nuklid je látka tvořená atomy se stejným 
protonovým i nukleonovým číslem 

Izotop má stejné protonové a rozdílné
nukleonové číslo - většina atomů je tvořena 
směsí izotopů



Příklady zápisu složení
prvků

Na23
11

Obsahuje 23 nukleonů, tedy 11 protonů,  
12 neutronů a 11 elektronů

F19
9
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Obsahuje 19 nukleonů, tedy 9 protonů, 
10 neutronů a 9 elektronů
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• Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro 
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

• Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


