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Počet částic v atomu
Atom je základní stavební částicí všech látek. Tvoří ho kladně nabité jádro a záporně nabitý elek-
tronový obal. Jádro atomu se skládá z protonů, částic s kladným nábojem, jejichž počet udává 
protonové (atomové) číslo Z a z neutronů, částic bez náboje, jejichž počet v jádře udává neutronové 
číslo N. Protony a neutrony nazýváme nukleony, jejich počet v jádře udává nukleonové 
(hmotnostní) číslo A, pro které platí: A = N + Z. Při zápisu píšeme A jako horní index před značku 

prvku (AX ) a Z jako dolní index před značku prvku (ZX ). Chemicky čistá látka složená z atomů se 
stejným protonovým číslem se nazývá prvek. 

� protonové číslo (někdy též atomové číslo) označuje počet protonů v jádře daného atomu. 

�  v elektricky neutrálním atomu se počet protonů rovná počtu elektronů tzn., že protonové číslo 
označuje také základní počet elektronů v atomech daného prvku

� protonové číslo se obvykle označuje symbolem Z, při zápisu daného prvku se zapisuje vlevo 
dolů před symbol (značku) prvku, např. 92U (pro uran)

� prvek je chemicky čistá látka, složená z atomů se stejným protonovým číslem

� nukleonové číslo (nazývané též hmotnostní číslo) udává celkový počet protonů a neutronů 
(tzn.všech nukleonů) v atomovém jádře

� nukleonové číslo se značí N a zapisuje se vlevo nahoru před značku prvku, např. 14N

� atomy jednoho prvku se mohou lišit nukleonovým číslem

Úkol1: Co je to izotop?
Atomy se stejným počtem protonů, ale různým počtem neutronů se nazývají izotopy. Většina prvků 
se vyskytuje jako směs více izotopů, ale v přírodě převládá jeden z nich. V přírodní směsi daného 
chemického prvku jsou tedy určitá procentuální zastoupení několika jeho izotopů. Izotopy se v 
periodické soustavě prvků zahrnují k jednomu prvku, protože je zde políčko pro prvek, ne pro 
jednotlivé izotopy. Izotopy jednoho prvku mají stejné chemické vlastnosti, liší se pouze svými 
fyzikálními vlastnostmi. Stabilita izotopu se určuje na základě poločasu přeměny. Stabilní izotopy ho 
mají nekonečný, jádra se samovolně nepřeměňují.

Úkol 2: Co je to nuklid?
Látky složené z atomů, jejichž jádra mají stejné protonové číslo (stejný počet protonů), stejné 
neutronové číslo (stejný počet neutronů) a tedy stejné nukleonové číslo (stejný počet nukleonů), se 
nazývají nuklidy.



Úkol 3: Je pravdivé tvrzení, že atomy dvou různých prvků (např. uhlíku a kyslíku), obsahují v jádře 
různý počet atomů?

In[1]:=

Manipulate@

8z, ElementData@z, "Name"D, ElementData@z, "Abbreviation"D<, 8z, 1, 92, 1<D

Out[1]=

z

81, hydrogen, H<

Izotopy prvků

Vyhledávání izotopů prvku podle názvu

In[2]:= IsotopeData@"Sodium"D

Out[2]= 8Sodium18, Sodium19, Sodium20, Sodium21, Sodium22, Sodium23,

Sodium24, Sodium25, Sodium26, Sodium27, Sodium28, Sodium29, Sodium30,

Sodium31, Sodium32, Sodium33, Sodium34, Sodium35, Sodium36, Sodium37<

Vyhledávání izotopů prvku podle protonového čísla

In[3]:= IsotopeData@20D

Out[3]= 8Calcium34, Calcium35, Calcium36, Calcium37, Calcium38, Calcium39,

Calcium40, Calcium41, Calcium42, Calcium43, Calcium44, Calcium45,

Calcium46, Calcium47, Calcium48, Calcium49, Calcium50, Calcium51,

Calcium52, Calcium53, Calcium54, Calcium55, Calcium56, Calcium57<

In[4]:= IsotopeData@92D

Out[4]= 8Uranium217, Uranium218, Uranium219, Uranium220, Uranium221,

Uranium222, Uranium223, Uranium224, Uranium225, Uranium226,

Uranium227, Uranium228, Uranium229, Uranium230, Uranium231,

Uranium232, Uranium233, Uranium234, Uranium235, Uranium236,

Uranium237, Uranium238, Uranium239, Uranium240, Uranium241, Uranium242<

Přehled stabilních a nestabilních izotopů prvků ( vodík až uran)

In[5]:= Manipulate@Grid@8IsotopeData@zD, IsotopeData@z, "Stable"D< êê Transpose,

Frame → AllD, 8z, 1, 92, 1<D

Out[5]=

z

Hydrogen1 True

Hydrogen2 True

Hydrogen3 False

Hydrogen4 False

Hydrogen5 False

Hydrogen6 False

Hydrogen7 False

2     04_Atom_počet_částic.nb



Počet neutronů v izotopech vybraných prvků:

In[6]:= IsotopeData@"Uranium", "NeutronNumber"D

Out[6]= 8125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150<

In[7]:= IsotopeData@"Hydrogen", "NeutronNumber"D

Out[7]= 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6<

Úkol 4: Doplňte počet částic u těchto prvků : C, Pt, Ca, Cr, Al.

Úkol 5 : U vybraných isotopů olova doplňte počet částic : 204Pb, 210Pb, 215Pb. 

Úkol 6: Určete počet elementárních částic u nuklidu 40Ca, 127I, 63Cu.

Úkol 7.: O jaký prvek se jedná, víte-li, že:

a) A=80, n0=46

b) e-=12, n0=12
c) p+=44, e-=44

Úkol 8: Určete počet částic v chloridovém aniontu  28Cl-1 a kationtu železitém 56Fe+3.

Zdroje

http : // www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom7.html
http://www.nabla.cz/obsah/chemie/chemicky-prvek-nuklid-izotop.php
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