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V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

 Histórii klasifikácie prvkov

 Štruktúre periodickej tabuľky

 Klasifikácii prvkov
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Periodická tabuľka prvkov 

Periodická tabuľka prvkov usporiadúva všetky známe chemické prvky do informačného poľa.  

 

História klasifikácie prvkov 

 

V roku 1864 J.A.R. Newlands navrhol klasifikovať prvky v poradí rastúcich atómových 

hmotností, pričom prvky majú priradené poradové čísla od jednotky vyššie a sú rozdelené do 

siedmich skupín, ktoré majú vlastnosti úzko súvisiace s prvými siedmimi vtedy známymi prvkami: 

vodík, lítium, berýlium, bór, uhlík, dusík a kyslík. 

Tento vzťah bol nazvaný zákon oktáv, analogicky so siedmimi intervalmi hudobnej stupnice. 

 

Potom v roku 1869 v dôsledku rozsiahlej korelácie vlastností a atómových hmotností prvkov, 

s osobitným dôrazom na mocenstvo, počet jednoduchých väzieb, ktoré prvok môže vytvoriť, 

navrhol Mendelejev periodický zákon, podľa ktorého „prvky usporiadali podľa veľkosti 

atómových hmotností ukazujúcich periodickú zmenu ich vlastností.“ 

 

Ruský chemik a vynálezca Dmitrij Mendelejev je považovaný za „otca“ periodickej tabuľky. V 

60. rokoch 19. storočia bol Mendelejev obľúbeným prednášajúcim na univerzite v ruskom 

Petrohrade. Pretože v tom čase neexistovali žiadne moderné učebnice organickej chémie v ruštine, 

Mendelejev sa rozhodol napísať jednu a súčasne riešiť problém neusporiadaných prvkov. 
 

h 

https://kamenovo.cz/index.php/2018/04/23/puvodni-tabulka-prvku-mendelejeva-s-etherem-orgonem/ 

 

Usporiadanie prvkov v akomkoľvek poradí by bolo dosť ťažké. V tom čase bola známa menej ako 

polovica prvkov a niektoré z nich boli nesprávne popísané. Bolo to ako pracovať na skutočne 

ťažkej skladačke iba s polovicou dielikov a s niektorými časťami, ktoré sa zdeformovali. 

 

 

 

 



 

 

Mendelejev nakoniec napísal učebnicu chémie svojej doby s názvom „Zásady chémie“ (dva 

zväzky, 1868 - 1870). Ako na tom pracoval, prišiel na významný objav, ktorý výrazne prispel k 

rozvoju súčasnej periodickej tabuľky. Potom, čo napísal vlastnosti prvkov na 

karty, začal ich radiť na základe zvyšujúcej sa atómovej hmotnosti. Vtedy si 

všimol, že sa určité druhy prvkov pravidelne opakujú. Po troch dňoch 

intenzívnej práce na tejto „hádanke“ Mendelejev povedal, že sa mu sníval sen, 

v ktorom všetky prvky zapadli na svoje miesto. Keď sa zobudil, okamžite ich 

zapísal na papier - iba na jednom mieste urobil chybu, čo zistil neskôr.  

Mendelejev usporiadal prvky podľa atómovej hmotnosti a mocenstva. Nielenže nechal priestor 

pre prvky, ktoré ešte neboli objavené, ale predpovedal vlastnosti piatich z týchto prvkov a ich 

zlúčenín. V roku 1869 predložil zistenia Ruskej chemickej spoločnosti. Jeho nový periodický 

systém bol publikovaný v nemeckom chemickom periodiku Zeitschrift fϋr Chemie (Journal of 

Chemistry). 

Lothar Meyer nezávisle od Mendelejeva dospel k podobnému záveru, uverejnenému po objavení 

sa Mendelejevovho článku. 

Periodický zákon 

 vlastnosti prvkov sú periodickými funkciami ich atómových čísel. 

 hovorí sa mu aj Mendelejevov zákon. Pôvodne znel: chemické a fyzikálne vlastnosti 

prvkov sa periodicky opakujú, keď sú prvky usporiadané v poradí ich atómových 

hmotností.  
 

Periodická tabuľka 

Prvky sú usporiadané zľava doprava a zhora nadol v poradí podľa rastúceho atómového čísla. 

Poradie sa spravidla zhoduje so zvyšujúcou sa atómovou hmotnosťou. 

Presná atómová hmotnosť prvku má malý význam pre jeho polohu v periodickom systéme, 

ukazuje to existencia izotopov každého prvku - atómov s rovnakým atómovým číslom, ale rôznymi 

atómovými hmotnosťami. Chemické vlastnosti izotopov prvku sú v zásade rovnaké a všetky 

izotopy prvku zaujímajú v periodickom systéme rovnaké miesto napriek rozdielom v atómovej 

hmotnosti. 

 
Periodická tabuľka prvkov obsahuje všetky chemické prvky, ktoré boli objavené alebo vyrobené; 

sú usporiadané v poradí ich atómových čísel v siedmich horizontálnych periódach s nižšie 

uvedenými lantanoidmi (lantán, 57, lutetium, 71) a aktinoidy (aktinium, 89, lawrencium, 103). 

Periódy majú rôznu dĺžku. Najprv je tu perióda vodíka, ktorá pozostáva z dvoch prvkov vodíka 1 

a hélia 2. Potom existujú dve periódy po osem prvkov: prvá krátka perióda, od lítia, 3, po neón, 

10; a druhá krátka perióda, od sodíka, 11, po argón, 18. Nasledujú dve periódy po 18 prvkoch: 

prvá dlhá perióda, od draslíka, 19, po kryptón, 36; a druhá dlhá perióda, od rubídia, 37, po xenón, 

54. 

Prvá veľmi dlhá perióda - 32 prvkov, od cesia, 55, po radón, 86, je skrátená do 18 stĺpcov 

vynechaním lantanoidov (ktoré sú uvedené samostatne nižšie). To umožňuje zostávajúcich 18 

prvkov priradiť k zodpovedajúcim prvkom prvej a druhej dlhej periódy na základe ich podobných 

vlastností.  

 

Druhá veľmi dlhá perióda, od francia (87) po oganesson (118), je tiež skrátená do 18 stĺpcov 

vynechaním aktinoidov.  

https://www.youtube.com/watch?v=d-A8aHxjRvg


 

 

Číslo periódy znamená podľa Národného laboratória Los Alamos najvyššiu energetickú hladinu, 

ktorú elektrón daného prvku môže nadobudnúť (v základnom/neexitovanom stave). 

Počet elektrónov v perióde sa smerom doprava zvyšuje, rovnako aj smerom nadol v periodickej 

tabuľke. Preto, keď sa zvyšuje energetická hladina atómu, zvyšuje sa počet energetických úrovní. 

Prvky, ktoré zaberajú ten istý stĺpec v periodickej tabuľke (nazývaný „skupina“), majú identické 

konfigurácie valenčných elektrónov a v dôsledku toho majú podobné vlastnosti. Napríklad všetky 

prvky skupiny 18 sú inertné plyny.  

 

Klasifikácia prvkov do skupín 
 

Šesť vzácnych plynov - hélium, neón, argón, kryptón, xenón a radón - sa vyskytuje na konci 

šiestich ukončených periód a tvorí skupinu periodickej sústavy 18 (0). Horizontálne rady prvkov 

v tabuľke sa označujú ako periódy a vertikálne rady ako skupiny. 

 

Sedem prvkov lítium až fluór v druhej perióde a prvkov sodík až chlór v tretej perióde je 

zaradených do siedmich skupín, 1 (Ia), 2 (IIa), 13 (IIIa), 14 (IVa), 15 (Va), 16 (VIa) a 17 (VIIa). 

V štvrtej perióde sa nachádza 17 prvkov, od draslíka 19 po bróm 35, ktoré sa líši vo svojich 

vlastnostiach a považuje sa za skupinu 1–17 (Ia – VIIa) periodickej tabuľky prvkov. 

 

Prvá skupina, alkalické kovy, zahŕňa okrem lítia a sodíka aj kovy od draslíka až po francium, avšak 

nepatria sem veľmi podobné kovy skupiny 11 (Ib; meď atď.). Tiež druhá skupina kovov 

alkalických zemín zahŕňa berýlium, horčík, vápnik, stroncium, bárium a rádium, ale nie prvky 

skupiny 12 (IIb). Skupina bóru zahŕňa prvky a označujeme ju ako skupina 13 (resp. IIIa). Ďalšie 

štyri skupiny sú nasledujúce: skupina uhlíka 14 (IVa) pozostáva z uhlíka, kremíka, germánia, cínu, 

olova a flerovia; skupina dusíka 15 (Va) zahŕňa dusík, fosfor, arzén, antimón, bizmut a 

moscovium; skupina kyslíka 16 (VIa) zahŕňa kyslík, síru, selén, telúr, polónium a livermorium; a 

skupina halogénov 17 (VIIa) zahŕňa fluór, chlór, bróm, jód, astát a tennessín. 

 

Napriek tomu, že vodík je zaradený do skupiny 1 (Ia), svojimi chemickými vlastnosťami nie je 

veľmi podobný alkalickým kovom ani halogénom. Je mu však priradené oxidačné číslo +1 v 

zlúčeninách, ako je fluorovodík, HF, a -1 v zlúčeninách, ako je hydrid lítny, LiH; a môže byť preto 

považovaný za podobný prvku skupiny 1 (la), respektíve prvku skupiny 17 (VIIa), v zlúčeninách 

týchto dvoch typov, pričom v fluoride lítnom, LiF, nahradí najskôr Li a potom F. Vodík je v 

skutočnosti najindividuálnejším z prvkov: žiadny iný prvok sa mu nepodobá tak, ako sodík 

pripomína lítium, chlór pripomína fluór a neón zase hélium. Je to jedinečný prvok, jediný prvok, 

ktorý nemožno pohodlne považovať za člena žiadnej inej skupiny. 

 

Niekoľko prvkov každej dlhej periódy sa nazýva prechodné kovy. Medzi prechodné kovy 

zaraďujeme prvky od scandia, 21, po zinok, 30 (prechodné kovy skupiny železa); od ytria, 39, 

po kadmium, 48 (prechodné kovy skupiny paládia); a od hafnia, 72, po ortuť, 80 (prechodné kovy 

skupiny platiny). Podľa tejto definície prechodné kovy zahrnujú skupiny 3 až 12 (IIIb až VIIIb a 

Ib a IIb). 

 

 

Čítanie tabuľky 

Periodická tabuľka obsahuje obrovské množstvo dôležitých 

informácií: 

https://www.chemickeprvky.cz/


 

 

Atómové číslo: Počet protónov v atóme sa označuje ako atómové číslo tohto prvku. Počet protónov 

určuje, o aký prvok ide, a tiež určuje chemické správanie prvku. Atómy uhlíka majú napríklad šesť 

protónov, atómy vodíka jeden a atómy kyslíka osem. 

Označenie prvku: Označenie prvku je skratka tvorená značkou prvku („C“ pre uhlík, „H“ pre vodík 

a „O“ pre kyslík atď.). Tieto symboly sa používajú na medzinárodnej úrovni a sú medzinárodne 

platné. (Značka prvku je väčšinou odvodená od jeho latinského názvu. Symbol pre volfrám je 

napríklad „W“, pretože latinský názov pre tento prvok je wolfram. Tiež značka zlata je „Au“, 

pretože slovo zlato v latinčine je aurum). 

 

Atómová hmotnosť: Štandardná atómová hmotnosť prvku je priemerná hmotnosť prvku v 

jednotkách atómovej hmotnosti (amu). Jednotlivé atómy majú atómovú hmotnosť vždy uvedenú 

ako celé číslo jednotiek atómovej hmotnosti; avšak v periodickej tabuľke je atómová hmotnosť 

uvedená ako desatinné číslo, pretože ide o priemer rôznych izotopov prvku. Priemerný počet 

neutrónov pre prvok je možné zistiť odpočítaním počtu protónov (atómové číslo) od atómovej 

hmotnosti. 

 

Atómová hmotnosť pre prvky 93-118: V prípade prirodzene sa vyskytujúcich prvkov sa atómová 

hmotnosť vypočítava ako priemer hmotností izotopov daného prvku prirodzene zastúpených 

v prírode. Avšak pre laboratórne vytvorené trans uránové prvky (prvky s atómovým číslom vyšším 

ako 92) neexistuje „prirodzené“ množstvo. Preto je pravidlom uviesť v periodickej tabuľke 

atómovú hmotnosť izotopu s najdlhšou životnosťou. Tieto atómové hmotnosti by sa mali 

považovať za predbežné, pretože v budúcnosti by mohol byť vyrobený nový izotop s dlhším 

polčasom rozpadu. 

 

Do kategórie super ťažké prvky patria prvky s atómovým číslom vyšším ako 104. Čím väčšie je 

jadro atómu, ktoré sa zvyšuje s počtom protónov, tým je tento prvok vo všeobecnosti nestabilnejší. 

Podľa Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) sú tieto nadrozmerné prvky 

nestabilné a rozpadajú sa už po milisekundách na ľahšie prvky. Super ťažké prvky 113, 115, 117 

a 118 napríklad overil IUPAC v decembri 2015 a doplnil tak siedmu periódu. Ich atómové čísla, 

dočasné názvy a oficiálne názvy sú: 

 113: ununtrium (Uut), nihonium (Nh) 

 115: ununpentium (Uup), moscovium (Mc) 

 117: ununseptium (Uus), tennessín (Ts) 

 118: ununoctium (Uuo), oganesson (Og) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livescience.com/41416-facts-about-ununtrium.html
https://www.livescience.com/41424-facts-about-ununpentium.html
https://www.livescience.com/41459-facts-about-ununseptium.html
https://www.livescience.com/41460-facts-about-ununoctium.html


 

 

Interaktívna periodická tabuľka  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Zobrazenie energetických hladín podľa Aufbauovho princípu, známeho aj ako Madelungovo, 

Janetovo alebo Klechkovského pravidlo.  
 

 

Ďalšie literárne zdroje: 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table#/media/File:Klechkovski_rule.svg 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-

resources-for-ages-18-22.html 

https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm 

 

 

Izotopy 
 

Symbol pre konkrétny izotop akéhokoľvek prvku sa zapíše umiestnením hmotnostného čísla ako 

horného indexu naľavo od symbolu prvku. Atómové číslo býva zapísané ako dolný index 

predchádzajúci symbolu, ale keďže toto číslo definuje identitu prvku, často sa vynecháva. 

Napríklad horčík existuje ako zmes troch izotopov, každý s atómovým číslom 12 a s hmotnostným 

číslom 24, 25 a 26. Tieto izotopy možno identifikovať ako 24 Mg, 25 Mg a 26 Mg. Tieto izotopové 

symboly sa čítajú ako „prvok s hmotnostným číslom“. Napríklad 24 Mg sa číta ako „horčík s 

hmotnostným číslom 24“ a môže sa zapísať ako „horčík-24“ alebo „Mg-24“. 25 Mg sa číta ako 

„horčík s hmotnostným číslom 25“ a možno ho zapísať ako „horčík-25“ alebo „Mg-25“. Všetky 

atómy horčíka majú v jadre 12 protónov. Líšia sa iba počtom neutrónov, pretože 24Mg atóm má 

v jadre 12 neutrónov, 25Mg atóm má 13 neutrónov a 26Mg má 14 neutrónov. 

 

Hmotnostné číslo  4, náboj 2+, atómové číslo 2       He2+
2
4  

 

Hmotnostné číslo  24, náboj 2+, atómové číslo 12  Mg2+
12
24  

 

Atómová hmotnosť 

 

Pretože každý protón a každý neutrón prispievajú k hmotnosti atómu približne jedným amu a 

každý elektrón oveľa menšou hodnotou, atómová hmotnosť jedného atómu sa približne rovná jeho 

hmotnostnému číslu (celé číslo). 

Priemerné hmotnosti atómov väčšiny prvkov nie sú celé čísla, pretože väčšina prvkov existuje 

prirodzene ako zmes dvoch alebo viacerých izotopov. 

Hmotnosť prvku uvedeného v periodickej tabuľke alebo uvedeného v tabuľke atómových 

hmotností je priemerná hmotnosť všetkých izotopov prirodzene sa vyskytujúcej v prírode. 

Priemerná hmotnosť sa teda rovná súčtu hmotnosti každého jednotlivého izotopu vynásobeného 

jeho percentuálnym zastúpením. 

https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-for-ages-18-22.html
https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/periodictable/educational-resources-for-ages-18-22.html
https://www.lenntech.com/periodic/periodic-chart.htm


 

 

priemerná hmotnosť = Σi (percentuálne zastúpenie × izotopová hmotnosť) i 

Prvok bór sa napríklad skladá z dvoch izotopov: Asi 19,9% všetkých atómov bóru tvorí 10B 

s hmotnosťou 10,0129 amu a zvyšných 80,1% tvorí 11B s hmotnosťou 11,0093 amu. Priemerná 

atómová hmotnosť bóru sa vypočíta ako: 

priemerná hmotnosť bóru = (0,199 × 10,0129 amu) + (0,801 × 11,0093 amu) = 1,99 amu + 8,82 

amu 

= 10,81 amu. 

Je dôležité pochopiť, že žiadny jeden atóm bóru neváži presne 10,8 amu; 10,8 amu je priemerná 

hmotnosť všetkých atómov bóru a jednotlivé atómy bóru vážia buď približne 10 amu, alebo 11 

amu. 

 

Výpočet priemernej atómovej hmotnosti 

 

Meteorit nájdený v strednej Indii obsahuje stopy vzácnych plynov (neón) zachytených zo 

slnečného vetra počas cesty meteoritu slnečnou sústavou. Analýza vzorky plynu ukázala, že 

obsahoval 91,84% 20Ne (hmotnosť 19,9924 amu), 0,47% 21Ne (hmotnosť 20,9940 amu) a 7,69% 
22Ne (hmotnosť 21,9914 amu). Aká je priemerná hmotnosť neónu v slnečnom vetre? 

 

Riešenie 

Priemerná atómová hmotnosť = (0.9184 × 19.9924 amu) + (0.0047 × 20.9940 amu) + (0.0769 × 

21.9914 amu) = (18.36 + 0.099 + 1.69) amu = 20.15 amu 

Priemerná hmotnosť neónového atómu v slnečnom vetre je 20,15 amu. (Priemerná hmotnosť 

pozemského neónového atómu je 20,1796 amu. Tento výsledok ukazuje, že v prirodzenom 

množstve izotopov môžeme nájsť malé rozdiely v závislosti od ich pôvodu.) 

 

Úloha 

 

Zistilo sa, že vzorka horčíka obsahuje 78,70% 24Mg atómov (hmotnosť 23,98 amu), 10,13% 25Mg 

atómov (hmotnosť 24,99 amu) a 11,17% 26Mg atómov (hmotnosť 25,98 amu). Vypočítajte 

priemernú hmotnosť atómu Mg (24,31 amu). 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom 

 

build-an-atom-html-guide.pdf 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/isotopes-and-atomic-mass 

 

isotopes-and-atomic-mass-html-guide_en.pdf 
 

Výpočet percentuálneho zastúpenia 

 

Prirodzene sa vyskytuje chlór v dvoch izotopoch 35Cl (hmotnosť 34,96885 amu) a 37Cl (hmotnosť 

36,96590 amu).  Priemerná hmotnosť chlóru je 35,453 amu. Aké je percentuálne zloženie Cl z 

týchto dvoch izotopoch? 

 

Riešenie 

Priemerná hmotnosť chlóru je podiel, ktorý zodpovedá percentuálnemu zastúpeniu izotopov 35Cl  

a 37Cl, t.z. priemerná hmotnosť = (% 35Cl × hmotnosť 35Cl) + (% 37Cl × hmotnosť 37Cl). 

Ak necháme x reprezentovať percentuálny podiel izotopu 35Cl, potom percentuálny podiel izotopu  
37Cl predstavuje 1,00 - x. Doplnením x do rovnice dostaneme: 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/Periodic%20table/build-an-atom-html-guide.pdf
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/Periodic%20table/isotopes-and-atomic-mass-html-guide_en.pdf


 

 

 

35.453 amu = (x × 34.96885 amu) + [(1.00 − x) × 36.96590 amu] 

35.453 = 34.96885x + 36.96590 − 36.96590x 

1.99705x = 1.513 

x = 1.513/1.99705 = 0.7576 

Výsledok: x = 0.7576, čo znamená, že 1.00 − 0.7576 = 0.2424. Z toho vyplýva, že chlór 

pozostáva zo 75.76% izotopu 35Cl a z 24.24% izotopu 37Cl. 
 

Prehľad použitej literatúry: 

1. Chemistry. Openstax College. 

2. Nelson: Chemistry 11. 

3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Periodic_Table_of_the_Elements_in_Pict

ures.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


