


BLOKI konfiguracyjne
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Elektrony

Elektrony sparowane - dwa elektrony zajmujące ten sam poziom 

orbitalny, a więc elektrony o takiej samej energii, ale różniące się tylko 

orientacją spinu. 

Elektron niesparowany - tylko jeden elektron na danym poziomie 

orbitalnym.
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Reguła Hunda
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Reguła Hunda
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Reguła Hunda
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Reguła Hunda
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Konfiguracja elektronowa

Konfiguracja elektronowa to zapis rozmieszczenia elektronów w powłokach 
i podpowłokach atomu lub jonu. Rozmieszczenie elektronów w atomie 

można przedstawić za pomocą różnych zapisów konfiguracji elektronowej. 

Powłoki elektronowe - konfiguracja w systemie powłokowym. 

Popowłoki elektronowe - konfiguracja w systemie podpowłokowym. 

Poziomy orbitalne - konfiguracja w systemie klatkowym.
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Konfiguracja elektronowa

9



Konfiguracja elektronowa

Konfiguracja 6C 
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Konfiguracja elektronowa

Konfiguracja 19K 
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Konfiguracja elektronowa

Konfiguracja 32Ge
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Rdzeń atomowy i Elektrony walencyjne

Rdzeń atomowy (zrąb atomowy) - część atomu składająca się z jądra 
atomowego i elektronów niewalencyjnych. Elektrony rdzenia 

atomowego nie uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych. 

Elektrony walencyjne - elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań 

chemicznych przez pierwiastek. Są to elektrony słabo związane z 

jądrem atomowym.
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Elektrony walencyjne

W atomach pierwiastków grup głównych do elektronów walencyjnych 

należą wszystkie elektrony z powłoki zewnętrznej.  

W atomach pierwiastków grup pobocznych do elektronów 

walencyjnych należą wszystkie elektrony z powłoki zewnętrznej oraz 
niektóre elektrony z powłoki drugiej od zewnątrz. 

Dla pierwiastków bloku d liczba elektronów walencyjnych jest równa 
numerowi grupy.
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Elektrony walencyjne

Fragment konfiguracji elektronowej opisujący elektrony walencyjne 

jest nazywany konfiguracją walencyjną.  

W atomach pierwiastków bloku s są to tylko elektrony ns 

W atomach pierwiastków bloku p są to elektrony ns i np 

W atomach pierwiastków bloku d są to elektrony ns i (n-1)d
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Konfiguracja elektronowa

16



Konfiguracja elektronowa
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Konfiguracja orbitalna atomu kryptonu
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Promocja elektronowa

Promocja elektronowa - to zaburzenie kolejności zapełniania podpowłok elektronowych 

niektórych pierwiastków grup pobocznych, w którego wyniku rozmieszczenie elektronów w 

atomie odpowiada korzystnemu energetycznie rozkładowi ładunku. 
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Stan wzbudzony

W wyniku dostarczenia energii do atomu, jego elektrony mogą 

„przeskakiwać” na wyżej energetycznie poziomy orbitalne, czyli z 

poziomu orbitalnego o niższej energii na poziom orbitalny o wyższej 

energii.
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Stan wzbudzony
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Konfiguracja elektronowa
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Grupy układu okresowego

Grupy - pionowe kolumny w układzie okresowym. 

Grupa zawiera pierwiastki o podobnych właściwościach. Każda grupa 

ma nazwę pochodząca od nazwy pierwiastka rozpoczynającego daną 

grupę.
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Grupy układu okresowego

Grupy dzielą się na główne - 1,2 i od 13 do 18 oraz poboczne od 3 do 

12.
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Grupy układu okresowego

Grupa jest uporządkowaną według wzrastających liczb atomowych 

kolumną pierwiastków, których atomy mają charakterystyczną 

konfigurację walencyjną i tę samą liczbę elektronów walencyjnych.  

Numer grupy określa liczbę elektronów walencyjnych.
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Grupy układu okresowego

Okresy - poziome szeregi w układzie okresowym. 

W okresie znajdują się pierwiastki o właściwościach zmieniających się 
stopniowo - od reaktywnych metali do reaktywnych niemetali. Na 

końcu każdego okresu znajduje się niereaktywny helowiec. 

Okres jest uporządkowanym według wzrastających liczb atomowych 

szeregiem pierwiastków, których atomy zawierają identyczną liczbę 

powłok elektronowych (numer okresu określa liczbę powłok)
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Elektroujemność

Elektroujemność pierwiastka jest to zdolność jego atomu do przyciągania elektronów. 
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Promień atomowy

Promienie atomów w grupie zwiększają się wraz 

ze wzrostem liczby atomowej Z pierwiastka.  

Atom każdego kolejnego pierwiastka w grupie 

ma o jedną powłokę elektronową więcej od 

atomu pierwiastka, który go poprzedza.
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Promień atomowy

Promienie atomów w okresie zmniejszają się wraz ze wzrostem liczby 

atomowej Z pierwiastka.  

Atom każdego kolejnego pierwiastka w okresie ma większy ładunek 
dodatni jądra od atomu pierwiastka, który go poprzedza. 

Im więcej protonów w jądrze ma atom, tym mocniej przyciąga elektrony. 

29



Energia jonizacji

Energia jonizacji - jest to minimalna ilość energii potrzebna do oderwania 

jednego elektronu od atomu. 

atom → kation + elektron 

Usunięcie elektronu z atomu wymaga doprowadzenia energii - jest to proces 

endoenergetyczny. 

Najłatwiej usuwa się pierwszy elektron - energia potrzebna do jego 

oderwania to pierwsza energia jonizacji.
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Energia jonizacji

Druga energia jonizacji to energia potrzebna do usunięcia drugiego 

elektronu po uprzednim usunięciu pierwszego. Jest ona większa niż 

pierwsza.  

Energie jonizacji pierwiastków zmieniają się okresowo w miarę 

wzrostu liczby atomowej - pierwiastkiem o najwyższej energii jonizacji 

jest helowiec.
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Energia jonizacji
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Energia powinowactwa elektronowego

Powinowactwo elektronowe - jest to energia uwalniania podczas 

przyłączenia elektronu przez drobinę. 

atom + elektron → anion 

Przyłączeniu elektronu do obojętnego atomu powoduje uwolnienie 

energii - jest to proces egzoenergetyczny. 
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Przykład 1.

Zapisz pełną oraz skróconą konfigurację elektronową podpowłokową: 

Ca, Ca2+, Cl i Cl-.
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Przykład 2.

Zapisz pełną oraz skróconą konfigurację elektronową podpowłokową 

jonów: 31Ga3+, 33As3- i 16S2-.
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Zależności w układzie okresowym
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Zależności w układzie okresowym

• rośnie liczba protonów i elektronów 

• maleje promień atomowy 

• rośnie energia jonizacji 

• rośnie powinowactwo elektronowe 

• maleje charakter metaliczny 

• rośnie elektroujemność
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Zależności w układzie okresowym
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Zależności w układzie okresowym

• rośnie promień atomowy i jonowy 

• maleje energia jonizacji 

• maleje elektroujemność 

• rośnie charakter metaliczny 

• rośnie aktywność chemiczna metali 

• maleje aktywność chemiczna niemetali 

• zwiększa się liczba powłok elektronowych
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