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Periodická tabulka prvků

Prvky jsou uspořádány podle vzrůstajícího atomového čísla.
Jsou uspořádány do skupin a period.
Ve skupinách jsou prvky se stejným počtem valenčních elektronů.
Díky podobné elektronové konfiguraci mají podobné chemické
vlastnosti. Skupin je celkem 18.
V periodách jsou prvky jejichž valenční elektrony obsazují stejnou
energetickou hladinu. Všechny dosud známé prvky jsou v periodách
1—8.
Dále můžeme prvky rozdělit do čtyřech bloků, podle typu orbitalu,
který obsadil poslední elektron. Známe čtyři bloky - s, p, d a f.
Podle fyzikálních a chemických vlastností rozdělujeme prvky do tří
velkých skupin — kovy, polokovy a nekovy.
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Skupiny

1. skupina (Alkalické kovy): Hana Líbá Na Křižovatce Robustního
Cestáře Frantu
2. skupina (Kovy alkalických zemin): Běžela Magda Caňonem,
Srazila Banán Ramenem
13. skupina (Triely): Byl Alexej Gagarin Indickým Tlumočníkem?
14. skupina (Tetrely): Copak Si Gertruda Snědla Plombu
15. skupina (Pentely): Náš Pan Asistent Sbírá Bikiny
16. skupina (Chalkogeny): Ó Slečny Sejměte Tenké Podkolenky
17. skupina (Halogeny): Franta Cloumal Bromem Jako Atlet
18. skupina (Inertní plyny): Helena Nese Arašídy Králi Xenonu Ráno
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Periodicita vlastností prvků

Vlastnosti prvků odpovídají umístění prvku v PSP. Podobnost prvků v
rámci skupiny PSP je dána podobnou konfigurací valenční elektronové
vrstvy.
Atomový poloměr v periodě klesá s rostoucím protonovým číslem, je
to dáno zvyšujícím se nábojem jádra, které pak silněji přitahuje
elektrony zaplňující valenční slupku. V rámci skupiny roste se
stoupajícím protonovým číslem.
Elektronegativita v periodě narůstá, ve skupině postupně klesá.
Ionizační energie klesá v rámci skupiny, v rámci periody roste.
Redoxní vlastnosti v levé části tabulky jsou redukční činidla (H, Na,
Ca, Mg) a v pravé oxidační (F, O, Cl).
Acidobazické vlastnosti v levé části tabulky jsou zásadotvorné prvky
(Na, K, Ca, Mg) a v pravé kyselinotvorné (F, Cl, S).
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Autor: Mirek2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodicky_zakon.svg
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Atomové poloměry

Autor: StringTheory11. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empirical_atomic_radius_trends.png
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Atomové a iontové poloměry

Autor: Popnose. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomic&ionicradii.svg 8 / 10
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První ionizační energie

Autor: Sponk. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?lang=cs&title=File:First_Ionization_Energy.svg
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