
                          Periodická soustava prvků 
 
 
     Periodickou soustavu prvků sestavil v roce 1869 ruský vědec Dimitrij Ivanovič 
Mendělejev. Seřadil 63 tehdy známých prvků do period (vodorovných řad) podle rostoucí 
relativní atomové hmotnosti a zároveň do skupin (svislých řad) podle podobných vlastností. 
V periodické soustavě prvků (zkratka PSP) ponechal Mendělejev volná místa pro zařazení 
dosud neobjevených prvků a předpověděl i jejich vlastnosti. 
     V současnosti tvoří PSP 118 prvků a stále se rozšiřuje. V periodách jsou dnes prvky 
seřazeny podle rostoucího protonového čísla (za Mendělejevia nebyla známa existence 
protonů, neutronů a elektronů), ve skupinách podle podobných vlastností. 
     Periodický zákon: vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonových čísel. 
 
                                            Dlouhá forma PSP 
                              (pozn.: k zakoupení v papírnictví) 
     Je to nejpoužívanější tabulka v posledních letech. Skládá se ze 7 period (značeny 
arabskými číslicemi) a 16 skupin (značeny římskými číslicemi a písmeny A,B). 
     Některé skupinové názvy prvků: 
I.A skupina – alkalické kovy (kromě vodíku) 
II.A skupina – kovy alkalických zemin 
VI.A skupina – chalkogeny 
VII.A skupina – halogeny 
VIII.A skupina – vzácné plyny 
VIII.B skupina – triády kovů 
14 prvků v 6. periodě za lanthanem 57La – lanthanoidy 
14 prvků v 7. periodě za aktiniem 89Ac – actinoidy 
prvky za uranem 92U – transurany 
     Rozdělení prvků podle umístění ve skupinách: 
1. Nepřechodné prvky – jsou ve skupinách I.až VIII.A. Dělí se na s-prvky (I. A II.A  
    skupina) a p-prvky (III. až VIIII.A skupina) podle orbitalů s a p. 
2. Přechodné prvky = d-prvky – jsou ve skupinách I. až VIII.B. 
3. Vnitřně přechodné prvky = f-prvky, patří zde lanthanoidy a actinoidy. V zájmu   
     přehlednosti se tyto prvky vyčleňují zvlášť dolů pod PSP. 
 
                       Vztahy a zákonitosti v PSP 
1. Růst protonového čísla – každý následující prvek má protonové číslo o 1 větší než  
    předcházející prvek. Protonové číslo je zároveň pořadové číslo prvku v PSP. 
2. Růst relativní atomové hmotnosti – hodnota relativní atomové hmotnosti vzrůstá zároveň  
    s rostoucím protonovým číslem (až na vyjímky, např. dvojice prvků Co – Ni). 
3. Chemická podobnost prvků – prvky podobných vlastností mají stejný počet valenčních 
    elektronů umístěných ve stejných typech orbitalů. Valenční elektrony = elektrony  
    v poslední vrstvě umístěné nad elektrony nejbližšího nižšího vzácného plynu.  
    U nepřechodných prvků je počet valenčních elektronů daného prvku roven číslu skupiny,  
    ve které se prvek nachází.  
         Např. všechny prvky I.A skupiny mají 1 valenční elektron umístěný v orbitalu s. 
    Tyto prvky pak reagují obdobným způsobem = mají podobné chemické vlastnosti. 
    Všechny prvky V.A skupiny mají 5 valenčních elektronů – 2 v orbitalu s a 3 v orbitalu p 
    a zase podobné reakce. 
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