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Periodinė elementų lentelė 
Periodinė elementų lentelė sutelkia visus žinomus cheminius elementus į informacinį masyvą. 

Istorinis žvilgsnis – elementų klasifikacija 

1864 metais J.A.R. Newlandsas pasiūlė elementus klasifikuoti pagal didėjančią 
atominę masę, elementams priskiriant eilės numerius ir suskirstant juos į septynias 
grupes, turinčias savybes, glaudžiai susijusias su pirmaisiais septyniais tuomet 

žinomais elementais: vandeniliu, ličiu, beriliu, boru, anglimi, azotu ir deguonimi. 

Šis santykis buvo vadinamas oktavų dėsniu pagal analogiją su septyniais muzikos skalės intervalais. 

1869 m., dėl daugybės elementų savybių ir atominio svorio koreliacijos, ypatingas dėmesys 
skiriamas valentingumui, Mendelejevas pasiūlė periodinį dėsnį, pagal kurį „elementai išdėstyti pagal 
atominių svorių dydį periodiškai keičiasi jų savybės “. 

Rusijos chemikas ir išradėjas Dmitrijus Mendelejevas laikomas periodinės lentelės „tėvu“. 1860 -
aisiais Mendelejevas buvo žinomas dėstytojas universitete Sankt Peterburge, Rusijoje. Kadangi tuo 
metu nebuvo modernių organinės chemijos vadovėlių rusų kalba, Mendelejevas nusprendė parašyti 
vieną iš jų ir kartu spręsti netvarkingų elementų problemą. 

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

Sudėti elementus bet kokia tvarka būtų gana sunku. Tuo metu buvo žinoma mažiau nei pusė 
elementų, o kai kuriems iš jų buvo pateikti neteisingi duomenys. Tai buvo tarsi darbas prie tikrai 
sunkios dėlionės. 

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

Galiausiai Mendelejevas parašė galutinį savo laikų chemijos vadovėlį pavadinimu „Chemijos 
principai“ (du tomai, 1868–1870). Dirbdamas prie jo, jis padarė svarbų atradimą, kuris labai 



prisidėjo prie dabartinės periodinės lentelės kūrimo. Užrašęs elementų savybes ant kortelių, jis 
pradėjo jas dėlioti tam tikra tvarka didindamas atominį svorį, kol jis pastebėjo reguliariai 
atsirandančius tam tikro tipo elementus. Tris dienas intensyviai dirbdamas prie šio „galvosūkio“, 
Mendelejevas sakė sapnavęs, kad visi elementai, kaip reikalaujama, susideda į savo vietas. 
Atsibudęs iškart parašė juos ant popieriaus lapo - tik vienoje vietoje atrodė reikalinga korekcija, 
vėliau sakė jis. 

Mendelejevas sudėjo elementus pagal atominę masę ir valentingumą. Jis ne tik paliko vietą lentelėje 
dar neatrastiems elementams, bet ir numatė penkių šių elementų bei jų junginių savybes. 1869 m. jis 
pateikė išvadas Rusijos chemijos draugijai. Jo nauja periodinė sistema buvo paskelbta Vokietijos 
chemijos periodiniame leidinyje „Zeitschrift fϋr Chemie“. 

Lotharas Meyeris savarankiškai padarė panašią išvadą, paskelbtą pasirodžius Mendelejevo darbui. 

Prisiminti – periodinis dėsnis 

 dėsnis, kad elementų savybės yra periodinės jų atominių skaičių funkcijos.
 Dar vadinamas Mendelejevo dėsniu  - kad cheminės ir fizinės elementų savybės periodiškai

kinta, kai elementai yra išdėstyti pagal jų atominį svorį

Periodinės lentelės struktūra 

Elementai yra išdėstyti iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią didėjančio atominio skaičiaus tvarka. 
Tvarka paprastai sutampa su didėjančia atomine mase. 

Kad tikslus elemento atominis svoris turi mažai reikšmės jo padėčiai periodinėje sistemoje, rodo 
kiekvieno elemento izotopai - atomai, turintys tą patį atominį skaičių, bet skirtingi atominiai svoriai. 
Cheminės elemento izotopų savybės iš esmės yra vienodos, ir visi elemento izotopai užima tą pačią 
vietą periodinėje sistemoje, nepaisant jų atominės masės skirtumų. 

Periodinėje elementų lentelėje yra visi aptikti ar gauti cheminiai elementai; jie yra išdėstyti pagal jų 
atominį skaičių septyniais horizontaliais periodais, o lantanoidai ir aktinoidai nurodyti toliau 
atskirai. 

Periodai yra skirtingo ilgio. 
Pirmiausia yra vandenilio periodas, susidedantis iš dviejų elementų - vandenilio, 1 ir helio, 2. 
Tada yra du aštuonių elementų periodai: pirmasis trumpas periodas, nuo ličio, 3, iki neono, 10; ir 
antrasis trumpas periodas - nuo natrio, 11 iki argono, 18. 
Cheminių elementų išdėstymas lentelėje vadinamas periodine elementų sistema. Šioje sistemoje 
cheminiai elementai išdėstyti ir sunumeruoti pagal atomo branduolyje esantį protonų skaičių 
(atominį skaičių). 
Toliau seka du 18 elementų periodai: pirmasis ilgas periodas, nuo kalio 19 iki kriptono, 36; ir 
antrasis ilgas periodas - nuo 37 rubidžio iki 54 metų ksenono. 
Pirmasis ilgasis 32 elementų periodas - nuo cezio, 55 iki radono, 86 - yra sutraukiamas į 18 
stulpelių, nesant lantanoidų (kurie nurodyti atskirai žemiau), o tai leidžia likusiems 18 elementų, 
kurie yra labai panašūs savybes, atitinkančias pirmojo ir antrojo ilgo periodo elementus, kurie turi 
būti talpinami tiesiai po šiais elementais. 
Antrasis ilgasis periodas taip pat sutraukiamas į 18 stulpelių (grupių), praleidus aktinoidus 



Remiantis Los Alamos nacionaline laboratorija, elemento periodo numeris reiškia aukščiausią 
energijos lygį, kurį užima to elemento elektronas (nesužadintoje būsenoje). 

7 perioduose cheminiai elementai eina iš kairės į dešinę didėjančia tvarka. Didėjant protonų skaičiui 
(atomo numeriui) atomo branduolyje, atitinkamai didėja ir papildomų elektronų skaičius išoriniame 
atomo sluoksnyje. Periodo numeris rodo, kiek elektronų turi to periodo elementų atomai. Vertikaliai 
išdėstyti cheminių elementų stulpeliai vadinami grupėmis. Iš viso yra 18 grupių. Elementai, esantys 
vienoje grupėje, turi panašią atomo sandarą, t.y. jie turi vienodą elektronų skaičių išoriniame 
sluoksnyje. 

Elementų klaisfikavimas į grupes 

Šešios inertinės dujos - helis, neonas, argonas, kriptonas, ksenonas ir radonas - atsiranda šešių 
užpildytų periodų pabaigoje ir sudaro 18 (0) periodinės sistemos grupę. Įprasta horizontalias lentelės 
elementų serijas vadinti periodais, o vertikalias - grupėmis. 
Periodinė elementų sistema vaizduojama lentele, yra įvairių jos grafinių variantų. Lentelėje yra 118 
elementų. Elementai lentelėje išdėstyti periodais (eilutėmis) ir grupėmis (stulpeliais). Yra 7 periodai 
ir 18 grupių 

Septyni elementai nuo ličio iki fluoro ir septyni atitinkami elementai nuo natrio iki chloro yra 
suskirstyti į septynias grupes: 1 (Ia), 2 (IIa), 13 (IIIa), 14 (IVa), 15 (Va), 16 (VIa) ir atitinkamai 17 
(VIIa). 

Pirmoji grupė, šarminiai metalai, be ličio ir natrio, apima metalus nuo kalio iki francio. 
Ypatingą vietą užima 1 periodo 1s elementai H(1s1) ir He (1s2). H – reaktyvus, dalyvauja daugelyje 
cheminių reakcijų, o He, kurio s sluoksnis užpildytas – labai inertiškas. 2 ir 3 perioduose pereinant iš 
2 (II A) į 13 (III A) grupę pereinama nuo elementų ns prie nsp išorinių elektronų konfigūracijos, t. y. 
iš s į p elementus. Tai lemia didelius elementų savybių pokyčius, nes prie valentinių s elektronų 
prisideda p elektronai – susilpnėja arba išnyksta elementų metališkosios savybės, pakinta cheminio 
aktyvumo pobūdis, sumažėja lydymosi temperatūra ir kita. 

Nors vandenilis yra įtrauktas į 1 grupę (Ia), savo cheminėmis savybėmis jis nėra panašus į šarminius 
metalus ar halogenus. Tačiau jam yra priskirtas oksidacijos skaičius +1 tokiuose junginiuose kaip 
vandenilio fluoridas, HF ir −1 tokiuose junginiuose kaip ličio hidridas, LiH; ir todėl jis gali būti 
laikomas panašiu į atitinkamai 1 grupės (Ia) elementą ir 17 grupės (VIIa) elementą šių dviejų tipų 
junginiuose, pirmiausia užimant Li, o paskui ličio fluorido F vietą, LiF. 

Tiesą sakant, vandenilis yra pats individualiausias elementas: joks kitas elementas nepanašus į jį. Tai 
unikalus elementas, vienintelis elementas, kurio negalima patogiai laikyti grupės nariu. 
Kairėje lentelės pusėje yra išsidėstę metalai. Metalų savybės: neskaidrūs, turi metalinio blizgesio, 
praleidžia elektros srovę ir šilumą, kambario temperatūroje yra kietosios medžiagos (išskyrus 
gyvsidabrį (Hg)), kalūs. Gyvsidabris yra blizgantis metalas, kambario temperatūroje skystas ir lakus. 
Metalų pavyzdžiai: litis, natris, magnis, auksas. Dešinėje lentelės pusėje išsidėstę nemetalai. Jie 
neturi metalinio blizgesio, blogai praleidžia elektros srovę ir šilumą, yra nekalūs ir trapūs. Gali būti 
kietosios (anglis, siera), dujinės (deguonis, helis) ir skystosios (bromas) medžiagos. Tie cheminiai 
elementai, kurie turi tarpinių savybių tarp metalų ir nemetalų, yra vadinami pusmetaliais. Nėra 
vienintelio būdo atskirti pusmetalius nuo metalų, bet paprastai pusmetaliai yra puslaidininkiai, o 
metalai – laidininkai. Jie šsidėstę įstrižai nuo boro iki polonio. 



Lentelės skaitymas 

Periodinėje lentelėje yra labai daug svarbios informacijos: 

Atomo numeris (Atominis skaičius): protonų skaičius atome vadinamas to 
elemento atominiu skaičiumi. Protonų skaičius apibrėžia, koks tai elementas, ir 
taip pat lemia chemines elemento savybes. Pavyzdžiui, anglies atomai turi šešis 

protonus, vandenilio atomai turi vieną, o deguonies atomai - aštuonis. 
Atominis simbolis: atominis simbolis (arba elemento simbolis) yra santrumpa, pasirinkta atstovauti 
elementui („C“ anglies, „H“ - vandenilis ir „O“ - deguonis ir kt.). Šie simboliai naudojami 
tarptautiniu mastu ir kartais būna netikėti. Pavyzdžiui, volframo simbolis yra „W“ 
(Angliškai ir prancūziškai šis elementas vadinamas tungsten (švedų k. tung sten – sunkus akmuo). 
Be to, atominis aukso simbolis yra „Au“, nes lotyniškai auksas yra „aurum“. 

Atominis svoris: Standartinė elemento atominė masė yra vidutinė elemento masė atominės masės 
vienetais. Atskiri atomai visada turi sveiką skaičių atominės masės vienetų; tačiau periodinėje 
lentelėje esanti atominė masė nurodoma kaip dešimtainis skaičius, nes ji yra įvairių elemento 
izotopų vidurkis. Vidutinį elemento neutronų skaičių galima rasti atimant iš atominės masės protonų 
skaičių (atominį skaičių). 

Į periodinę cheminių elementų sistemą įrašyti iš karto keturi nauji elementai. Jų numeriai 113, 115, 
117, 118 ir jie visiškai užpildo septintąją lentelės eilę. 
Visi naujai įtraukti elementai yra supersunkūs ir radioaktyvūs, pirmą kartą atrasti dar prieš kelis 
metus, tačiau ilgai truko duomenų patikrinimas. Tai pirmasis periodinės elementų sistemos pokytis 
nuo 2011 metų. 

Kol kas elementų 113, 115, 117 ir 118 pavadinimai tik darbiniai ir susideda iš trijų raidžių, 
atitinkančių jų eilės numerį: Uut (ununtrijus), Uup (ununpentijus), Uus (ununseptijus) ir Uuo 
(ununoktijus). 

Teisė elementams sugalvoti tikrus pavadinimus ir žymėjimus priklauso jų atradėjams, po to 
pavadinimus tvirtina Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga (IUPAC). 
Didelio atominio skaičiaus elementai gaunami iš kitų, lengvesnių. Siekdami gauti elementą 
ununseptijų (117), mokslininkai berklio (²⁴⁹Bk) atomo branduolius, kuriuose yra 97 protonai, 
bombardavo kalcio izotopo (⁴⁸Ca) branduoliais, turinčiais 20 protonų. 
Periodinis dėsnis ir periodinė elementų sistema suvaidino svarbų konstruktyvų vaidmenį patikrinant 
ir patikslinant daugelio elementų savybes. 

Interactive  periodic table https://www.chemickeprvky.cz/ 







Elektronų pasiskirstymas kvantiniuose lygmenyse 

Kaip ir bet kuri sistema, elektronai siekia energijos minimumo. Kad tai pasiektų, jie turi būti tam 
tikros būsenos - pasiskirstę orbitalėse pagal šiuos dėsningumus: 

Paulio principas: atome negali būti elektronų su vienodais keturiais kvantiniais 
skaičiais. 
Hundo taisyklė : elektronai išsidėsto vienodose orbitalėse taip, kad jų sukinių 
suma būtų maksimali. 
Klečkovskio taisyklė: energetinės būsenos užpildomos tokia seka, kad 
pagrindinio ir šalutinio kvantinių skaičių suma būtų minimali, o, esant pastoviai 

n+l reikšmei, pirmiausia užpildomos būsenos, kurių n mažesnis. 

Papildomam skaitymui: 

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 



Izotopai 

Bet kurio elemento konkretaus izotopo simbolis rašomas dedant masės skaičių kaip viršutinį indeksą 
kairėje elemento simbolio pusėje. Atominis skaičius kartais rašomas kaip indeksas prieš simbolį, 
tačiau kadangi šis skaičius apibrėžia elemento tapatybę, kaip ir jo simbolis, jis dažnai praleidžiamas. 
Pavyzdžiui, magnis yra trijų izotopų mišinys, kurių kiekvieno atominis skaičius yra 12, o masės - 
atitinkamai 24, 25 ir 26. Šie izotopai gali būti identifikuoti kaip 24Mg, 25Mg ir 26Mg. Šie izotopų 
simboliai skaitomi kaip „elementas, masės skaičius“ ir gali būti simbolizuojami pagal šį rodmenį. 
Pavyzdžiui, 24 Mg yra skaitomas kaip „magnis 24“ ir gali būti parašytas kaip „magnis-24“ arba 
„Mg-24“. 25Mg yra skaitomas kaip „magnis 25“ ir gali būti parašytas kaip „magnis-25“ arba „Mg-
25“. Visų magnio atomų branduolyje yra 12 protonų. Jie skiriasi tik tuo, kad 24Mg atomo 
branduolyje yra 12 neutronų, 25Mg atomo - 13, 26Mg - 14 neutronų. 
Masės numeris 4, krūvis 2+, atominis skaičius 2 

Masės numeris 24, krūvis 2+, atominis skaičius 12 

Atominė masė 

Kadangi kiekvienas protonas ir kiekvienas neutronas prisideda prie maždaug vieno amv prie atomo 
masės, o kiekvienas elektronas - daug mažiau, vieno atomo atominė masė yra maždaug lygi jo 
masės skaičiui (sveikam skaičiui). 
Tačiau vidutinė daugumos elementų atomų masė nėra sveikieji skaičiai, nes dauguma elementų 
natūraliai egzistuoja kaip dviejų ar daugiau izotopų mišiniai. 
Elemento masė, parodyta periodinėje lentelėje arba išvardyta atominių masių lentelėje, yra svertinė, 
vidutinė visų izotopų, esančių natūraliai to elemento mėginyje, masė. 
Atominė masė, atominis svoris (M) – santykinis dydis, rodantis, kiek kartų cheminio 
elemento atomo masė didesnė už standartinį atominės masės vienetą (amv), kuris yra lygus 
1/12 anglies izotopo 12C masės. 
Pavyzdžiui, elementas boras susideda iš dviejų izotopų: apie 19,9% visų boro atomų yra 10B, kurių 
masė yra 10,0129 amv, o likę 80,1% yra 11B, kurių masė yra 11,0093 amv. 

Apskaičiuota, kad vidutinė boro atominė masė yra: 
boro vidutinė masė = (0,199 × 10,0129 amv) + (0,801 × 11,0093 amv) = 1,99 amv + 8,82 amv 
= 10,81 amv 

Svarbu suprasti, kad nė vienas boro atomas nesveria tiksliai 10,8 amv; 10,8 amv yra vidutinė visų 
boro atomų masė, o atskiri boro atomai sveria maždaug 10 amv arba 11 amv. 

Vidutinės atominės masės apskaičiavimas 

Centrinėje Indianoje aptiktame meteorite yra tauriųjų dujų neono pėdsakų, paimtų iš saulės vėjo per 
meteorito kelionę per Saulės sistemą. Dujų mėginio analizė parodė, kad jos sudarė 91,84% 20Ne 
(masė 19,9924 amv), 0,47% 21Ne (masė 20,9940 amv) ir 7,69% 22Ne (masė 21,9914 amv). Kokia 
yra vidutinė neono masė saulės vėjo metu? 



Sprendimas 
vidutinė masė = (0,9184 × 19,9924 amv) + (0,0047 × 20,9940 amv) + (0,0769 × 21,9914 amv) 
= (18,36 + 0,099 + 1,69) amv = 20,15 amv 
Vidutinė saulės vėjo neono atomo masė yra 20,15 amv. (Vidutinė sausumos neono atomo masė yra 
20,1796 amv. Šis rezultatas rodo, kad galime rasti nedidelių natūralių izotopų gausos skirtumų, 
priklausomai nuo jų kilmės.) 

Užduotis 

Nustatyta, kad magnio mėginyje yra 78,70% 24Mg atomų (masė 23,98 amv), 10,13% 25M atomų 
(masė 24,99 amv) ir 11,17% 26M atomų (masė 25,98 amv). Apskaičiuokite vidutinę Mg atomo 
masę. (24.31 amv) 

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 

Užduotis 

Natūraliai esantį chlorą sudaro 35Cl (masė 34,96885 amv) ir 37Cl (masė 36,96590 amv), vidutinė 
masė 35,453 amv. Kokia procentinė Cl sudėtis pagal šiuos du izotopus? 

Sprendimas 
Vidutinė chloro masė yra frakcija, kuri yra 35Cl didesnė už 35Cl masę, plius frakcija, kuri yra 37Cl 
didesnė už 37Cl masę. 
vidutinė masė = (35 Cl dalis × 35 Cl masė) + (37 Cl frakcija × 37 Cl masė) 
Jei leisime x pavaizduoti 35Cl trupmeną, tai frakcija, kuri yra 37Cl, pavaizduota 1,00 - x. 
(Frakcija, kuri yra 35Cl + frakcija, kuri yra 37Cl, turi sudaryti iki 1, taigi 37Cl dalis turi būti lygi 
1,00 - 35Cl dalis.) Pakeitus tai į vidutinės masės lygtį, turime: 
35,453 amv = (x × 34,96885 amv) + [(1,00 - x) × 36,96590 amv] 



35.453 = 34.96885x + 36.96590 - 36.96590x 
1,99705x = 1,513 
x = 1,513 
1,99705 = 0,7576 
Taigi sprendžiant gaunamas derlius: x = 0,7576, o tai reiškia, kad 1,00 - 0,7576 = 0,2424. Todėl 
chlorą sudaro 75,76% 35Cl ir 24,24% 37Cl. 

Šaltiniai: 
1. Chemistry. Openstax College.
2. Nelson : Chemistry 11.
3. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Periodic_Table_of_the_Elements_in_Pictures

.pdf 




