
Utrwalenie wiadomości o budowie atomu i układzie okresowym pierwiastków 

chemicznych. 

1. Wyjaśnij co oznaczają pojęcia: atom, jądro atomowe, proton, neutron, 

elektron, powłoka elektronowa, elektron walencyjny. 

 

2. Podaj nazwy liczb oznaczonych literami A i Z za pomocą których można 

opisać dany pierwiastek. Podaj, jakie dane dotyczące budowy atomu 

można określić na podstawie tych liczb 

Liczba A to ……………………………………………………………………………………………… 

Pozwala ona ustalić ………………………………………………………………………………… 

Liczba A to ……………………………………………………………………………………………… 

Pozwala ona ustalić ………………………………………………………………………………… 

 

3. Określ dla poszczególnych atomów:   
9

4X 27
13Y 35

17Z 

Liczba protonów ……… 

Liczba elektronów …… 

Konfiguracja 

elektronowa [……………] 

Liczba elektronów 

walencyjnych ………… 

Liczba protonów ……… 

Liczba elektronów …… 

Konfiguracja 

elektronowa [……………] 

Liczba elektronów 

walencyjnych ………… 

Liczba protonów ……… 

Liczba elektronów …… 

Konfiguracja 

elektronowa [……………] 

Liczba elektronów 

walencyjnych ………… 

 

4. Odszukaj w układzie okresowym symbole pierwiastków z zadania 2. i 

uzupełnij tabelę: 

Pierwiastek Grupa Okres Nazwa Symbol 

     

     

     

 

5. Określ, które zdanie jest Prawdziwe (P), a które fałszywe (F) 

 Symbole pierwiastków chemicznych są jednakowe we wszystkich 

językach …… 

 Pierwiastek chemiczny jest to substancja zbudowana z atomów o 

takiej samej liczbie atomowej …… 

 Atom jest najmniejsza kulistą, niepodzielną częścią pierwiastka …… 

 W środku atomu są ułożona na przemian elektrony i protony …… 

 W każdym atomie znajduje się jednakowa liczba elektronów i 

protonów …… 

 Elektrony walencyjne to elektrony z ostatniej powłoki elektronowej 

pierwiastka …… 

 W pierwszej i drugiej grupie układu okresowego pierwiastków 

chemicznych znajdują się niemetale …… 

 Liczba dotycząca pierwiastka i oznaczona literą Z to liczba masowa 

…… 

 Pionowa kolumna w układzie okresowym pierwiastków to grupa …… 

 

6. Narysuj modele atomów 

14
7N   4

2He   23
11Na 

 



7. Rozwiąż logogryf 

1) Obojętna cząstka elementarna znajdująca się w jądrze atomowym 

pierwiastka 

2) Ujemna cząstka elementarna znajdująca się w przestrzeni około 

jądrowej w atomie pierwiastka 

3) Metal szlachetny o liczbie atomowej Z = 79 

4) Zajmują 18. grupę układu okresowego pierwiastków chemicznych 

5) Nazwisko twórcy układu okresowego pierwiastków chemicznych 

6) Nazwa pierwiastka odkrytego przez Marię Skłodowską – Curie 

7) Przestrzeń w atomie, gdzie znajdują się elektrony 

8) Zjawisko odkryte przez Marię Skłodowską – Curie 

9) Elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce w atomie 

10) Poziomy rząd w układzie okresowym pierwiastków chemicznych 

11) Środek atomu skupiający jego masę 

12) Liczba dotycząca pierwiastka i oznaczona literą Z to liczba 

………………… 

13) Międzynarodowe oznaczenie pierwiastka 

14) Pierwiastek o symbolu Ca 

15) W układzie okresowym pierwiastków znajdują się w grupach 13 – 18 

16) Numer pionowej kolumny w układzie okresowym pierwiastków 

chemicznych 

17) Dodatnio naładowana cząstka elementarna znajdująca się w jądrze 

atomowym pierwiastka 

18)  „Czarny” pierwiastek w układzie okresowym 

19) Dyfuzja to inaczej samorzutne …………………… się substancji 

20) Najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości 

21) Wyrażamy ją w unitach (u) 

22) Pierwiastki, które stanowią większą część w układzie okresowym 

pierwiastków chemicznych 

23) Prawo, które przyczyniło się do stworzenia układu okresowego 

pierwiastków 

24) Pierwiastek o Z = 11 

25) Substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


