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7. Współczesny obraz atomu  
 
 
 
7.1. Kwantowo-mechaniczny obraz atomu wodoru [1] 
 
 Podstawy falowego modelu atomu zgodnego z faktami obserwowanymi w przyrodzie 
stworzył Erwin Schrődinger. Sformułował on różniczkowe równanie fali opisującej 
zachowanie elektronu w atomie zwane równaniem Schrődingera. W istotny sposób różni się 
ono od równań opisujących zależność wychylenia od położenia i czasu jak np. fali w strunie. 
Funkcja falowa Schrődingera nie opisuje drgań realnie istniejącej materii. Drga coś co 
nazywamy funkcją falową ψ, która jest abstrakcyjnym tworem matematycznym - liczbą 
zespoloną1. Związek funkcji falowej  ψ,  z rzeczywistością polega na tym, że 
prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest kwadratem jej modułu (iloczynem ψ··ψ*, 
gdzie ψ* jest funkcją zespoloną sprzężoną z ψ).  

Przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w atomie 
utożsamiamy z  kształtem chmury elektronowej i nazywamy  orbitalem. 

Podkreślmy, że rozwiązanie równania nie wskazuje ani miejsca, w którym elektron się 
znajduje, ani toru, po którym się porusza, a jedynie rozkład przestrzenny 
prawdopodobieństwa znalezienia elektronu.  

Naturalnym układem współrzędnych dla orbitali jest sferyczny układ odniesienia (rys. 
7.1), w którym współrzędnymi są: odległość  r  od środka (w którym jest jądro atomu) oraz 
dwa kąty  φ, θ. 

                                                 
1 Liczba zespolona ma postać  = a + bi,  gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi a  1−=i  jest jednostką 
urojoną. Liczba zespolona względem  Ψ  ma postać  ψ* = a - bi. Iloczyn  Ψ ψ* =(a+bi)(a-bi) =a2 - b2i2 jest liczbą 
rzeczywistą, bo i2 = -1  
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Orbital przedstawia przestrzenną falę stojącą  Przypomnijmy, że w przypadku struny 

fala stojąca może powstać tylko wtedy, gdy na długości struny mieści się całkowita 
wielokrotność  n  połówek fali. Liczba  n  określa falę stojącą.  Podobna sytuacja występuje w 
atomie. Jednak w trójwymiarowym atomie, do opisu stojącej fali prawdopodobieństwa 
potrzebne są trzy liczby całkowite zwane liczbami kwantowymi: główna liczba kwantowa  n  
orbitalna lub poboczna liczba kwantowa  l,  oraz magnetyczna liczba kwantowa  ml.  Liczby 
te mogą przyjmować wartości całkowite wyszczególnione w tabeli  7.1. Tabela zawiera 
również ograniczenia dla wartości maksymalnych jakie przyjmować mogą kolejne liczby 
kwantowe. Na przykład maksymalna wartość liczby kwantowej  l  musi być o jeden mniejsza 
od głównej liczny kwantowej  n. Do kompletu trzech wymienionych liczb kwantowych 
zaliczyć należy spinową liczbę kwantową elektronu  s,  która może przyjmować dwie 
wartości połówkowe:  ±1/2. Warunki powyższe ograniczają liczbę możliwych liczb 
kwantowych dla kolejnych wartości głównej liczby kwantowej  n, co pokazano w tabeli 7.2.  
 
Tabela 7.1.  Liczby kwantowe opisujące stan orbitali elektronowych 
 
n =  1,  2,  3,   4,  5, 6,  …  główna liczba kwantowa 
       K,  L,  M,  N,  O,  P         oznaczenia (rzadko stosowane) 
l =  0,  1,  2,   3,   4,  5, …,   n-1    orbitalna (poboczna)  l. kwantowa 
      s,  p,   d,   f,   g,   h   oznaczenia  
m = 0,  ±1,   ±2, …,  ±l    magnetyczna liczba kwantowa 
s  =  ±1/2      spinowa liczba kwantowa 
 
 
7.2. Stany  s  elektronu w atomie wodoru 
  
 Wodór jest najprostszym pierwiastkiem, bo ma tylko jeden elektron. Stąd na jego 
przykładzie prześledzimy wpływ liczb kwantowych, a tym samym poziomów energetycznych 
na kształt i wielkość orbitali. Rozkłady radialne prawdopodobieństwa znalezienia elektronu 
zależą od pierwszych dwóch liczbach kwantowych: n i l pokazano na rysunku 7.2. 
Szczególnie proste są one dla stanów  s,  dla których zarówno orbitalna jak i magnetyczna 
liczba kwantowa wynosi zero:  l = 0,  ml = 0.  Oczywiście jako część radialna mają one 
symetrię sferyczną (są kuliste) i nie zależą od kątów  θ, φ, zatem stanowią pełen opis orbitali 
typu s. Najprostszy jest stan kwantowy elektronu 1s odpowiadający liczbom n=1 i l=0 z 

Rys. 7.1. Porównanie  
prostokątnego układu 
współrzędnych  ( x. y, z)  
z układem sferycznym  
(r, θ, φ).  
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rozkładem prawdopodobieństwa pokazanym na rysunku 7.2a.  Z wykresu odczytujemy, że w 
miarę oddalania się od centrum (jądra) prawdopodobieństwo znalezienia elektronu rośnie i 
osiąga maksimum w odległości odpowiadającej promieniowi pierwszej orbity Bohra 
równemu  r0 = 0,53 10-10m, którą  na rysunku 6.12 przyjęto jako jednostkę długości 
promienia. Z dalszym wzrostem odległości  r  prawdopodobieństwo maleje dość gwałtownie, 
a poczynając od wartości  4r0  jest to powolny spadek asymptotyczny do zera, co oznacza, że 
w żadnej rozsądnej odległości nie jest dokładnie zerem. Niekiedy jako umowną granicę 
orbitalu przyjmuje się powierzchnię kulistą, wewnątrz której mieści się 90% 
prawdopodobieństwa. 
 
Tabela 6.2. Liczba możliwych stanów kwantowych dla kolejnych wartości głównej liczby 
kwantowej n.  Przykładowe oznaczenie 3d  oznacza, że główna liczna kwantowa n = 3,  a 
orbitalna liczba kwantowa  l = 2 jest oznaczona symbolem d 
 

n l 
oznaczenie; wartość 

ml Liczba miejsc 
(uwzględniono  spin) 

1 1s                   0 0 2 
2 2s                   0 

2p                  1 
0 

-1, 0,  1 
2 
6 

3 3s                   0 
3p                  1 
3d                  2 

0 
-1, 0,  1 

-2, -1, 0,  1,  2 

2 
6 
10 

4 4s                    0 
4p                   1 
4d                   2 
4f                    3 

0 
-1, 0,  1 

-2, -1, 0,  1,  2 
-3, -2, -1, 0,  1,  2,  3 

2 
6 
10 
14 

   5  5s                    0 
5p                   1 
5d                   2 

    5f                    3  
    5g                   4.. 

0 
-1, 0,  1 

-2, -1, 0,  1,  2 
         -3, -2, -1, 0,  1,  2,  3 
     4, -3, -2, -1, 0,  1,  2,  3, 4 

2 
6 
10 

                 14 
                 18 

    6    
 
  
 Stany  s  występują również dla wyższych wartości głównej liczby kwantowej  n.  Na 
rysunku 7.2b pokazano wykres dla stanu  2s (dla  n = 2,  l = 0). Zauważmy, że fala stojąca ma 
co najmniej dwukrotnie większe rozmiary od fali dla stanu  1s. Ma dwa maksima oddzielone 
minimum o wartości zero, czyli węzłem. W rzeczywistości jest to kulista powierzchnia 
węzłowa o promieniu około 2r0 (promień Bohra). Maksimum bliższe centrum jest znacznie 
niższe, a promień wykresu o znaczącej wartości prawdopodobieństwa jest znacznie większy.  
Dla wartości 3s (rys. 7.2d)  orbital jest jeszcze rozleglejszy rzędu 20 ro i ma trzy maksima o 
rosnących amplitudach i promieniach około  r0,  4 r0,  13 r0 . Oczywiście są one oddzielone 
dwoma kulistymi powierzchniami węzłowymi o promieniach rzędu 2 r0  i  7 r0. Dla kolejnych 
wyższych wartości głównej liczby kwantowej, nie pokazanych już na rysunku, wzrastają: 
wartość maksymalna promienia, liczba maksimów i powierzchni węzłowych.   
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 Rys. 7.2. Wykresy rozkładu prawdopodobieństwa znalezienia elektronu dla kilku wartości 
liczb kwantowych [9]. Jednostką na osi  r  jest promień orbity Bohra  r0. Trójkątem na osi  r  
oznaczono wartość oczekiwaną prawdopodobieństwa.  
 
  
 Przypomnijmy, że rysunek 7.2 przedstawia tylko wykres zależności gęstości 
prawdopodobieństwa  ψ··ψ*  od odległości. W stanach  1s  nie ma żadnych zależności 
kątowych i rozkład jest taki sam we wszystkich kierunkach w przestrzeni a ma kształt kuli 
mgły otaczającej jądro. Jednak nie jest to kula o stałej gęstości. W miarę zbliżania się do 
atomu gęstość mgły wzrasta i osiąga maksimum w odległości  ro  od centrum, po czym już 
znacznie szybciej maleje, by centrum zmaleć do zera. Stany  1s i 2s zilustrowano rysunkiem 
7.3,  na którym na kulisty kształt orbitalu nałożono wykres zależności gęstości 
prawdopodobieństwa od promienia.   Rysunki te oddają wiernie tylko kształt chmury 
elektronowej, ale nie odzwierciedlają prawdziwego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa, 

 
b) 2s,  n=2, l=0 

d) 3s,  n=3, l=0 

e) 3p,  n=3, 
l=1 

f) 3d,  n=3, l=2 

a) 1s,  n=1, l=0 

c) 2p,  n=2, l=1 

r   w jednostkach  ro 
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które na przykład dla stanu 1s  powoli narasta w miarę zbliżania się do centrum, osiąga 
maksimum i znowu maleje do zera w centrum, co odzwierciedla wykres 7.2a. 
 Dodajmy, że elektron faktycznie wypełnia objętość orbitalu, o czym świadczy 
kulistość atomu wodoru. Jest to również zgodne z zasadą nieoznaczoności Heisenberga, dla 
której niepewność położenia elektronu ma rozmiary orbitalu. Więc elektron jest obecny w 
całej objętości kuli. Zapamiętajmy: 

 
atom wodoru w stanie  1s  moglibyśmy porównać z kłębkiem mgły o gęstości 

zmieniającej się z odległością od jądra (w sposób pokazany na rysunku 7.3). 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 

         
Rys. 7.4 Przekrój funkcji falowej orbitali  1s, 2s, 3s 
          
      
          
  7.3. Orbitale stanów   p  atomu wodoru                                                             
                     
 Dla stanów kwantowych p, d,  f, … o budowie chmury elektronowej współdecydują 
wartość magnetycznej liczby kwantowej  ml.  Jednak orbitale dla różnych wartości 
magnetycznej liczby kwantowej ml są rozróżnialne tylko wtedy, gdy osi współrzędnych 
kartezjańskich wyróżniają słabe pola magnetyczne i elektryczne.  

             
                   
Rys. 7.5.  Orbitale stanów  2p dla  n=2,  l=0,  ml=0, ±1. 
 
 Orbitale dla wyższych wartości liczb kwantowych mają coraz bardziej złożone 
kształty.  Dla przykładu na rysunku 7.6 przedstawiono orbitale stanu  3d, dla którego 
możliwych jest pięć wartości  magnetycznej liczby kwantowej:  ml = 0,  ± 1  oraz  ± 2, które 

   
  

  

 
  

Rys. 7.3. Rozkład gęstości 
prawdopodobieństwa 
znalezienia elektronu wewnątrz 
orbitali 1s i 2s  atomu wodoru. 
 

Powierzchnie 
węzłowe Węzeł 
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odpowiadają pięciu orbitalom pokazano na rysunku 7.5. Dodajmy, że na rysunku 7.5 
uwzględniono również rozkład radialny dla stanu 2p (rys. 7.2c).  Orbitale te przypominają 
hantle a ich powierzchnia – ósemki. Wszystkie hantle są ustawionych osią symetrii w 
kierunkach wzajemnie prostopadłych. Jądro atomu znajduje się dokładnie w punkcie, w 
którym łączą się obydwie części chmury i ten punkt wyznacza położenie płaszczyzny 
węzłowej (zaznaczonej na rysunku 7.5) prostopadłej do osi hantla, na której 
prawdopodobieństwom znalezienia elektronu jest równe zero. Wszystkie trzy orbitale  p  
nałożone na siebie i zsumowane dają sferyczny rozkład podobny do orbitala 1s. Dodajmy 
jeszcze, że warunkiem ujawnienia się kształtu orbitali jest wyróżnienie dwóch kierunków w 
przestrzeni za pomocą pola magnetycznego i elektrycznego.  
 Orbitale  3d  pokazano na rysunku 7.6. Orbitale odpowiadające wyższym wartościom 
głównej liczby kwantowej są jeszcze bardziej skomplikowane, a zainteresowany czytelnik 
może je znaleźć w Internecie [13]. 

 

 
         
 Rys. 7.6. Orbitale 3d  dla n=3, l=2, oraz magnetycznej liczby kwantowej  ml = 0, ±1, ±2. 
 

W atomie wodoru elektron zajmuje tylko jeden z omawianych powyżej stanów. 
Stanem o najniższej energii jest stan  1s.  Do stanów o wyższej energii: 2s, 2p, 3s, 3p, 3d,  …  
atom przechodzi po wzbudzeniu, czyli pochłonięciu kwantu światła o energii równej 
dokładnie różnicy pomiędzy energiami orbitali. Jest to zgodne z trzecim postulatem Bohra. 
Atom wzbudzony szybko pozbywa się nadmiaru energii przechodząc do stanu o najniższej 
energii emituje przy tym kwant światła. Porównanie orbitalnego modelu Bora z modelem 
kantowo-mechanicznym dla atomu wodoru znajdzie czytelnik również w materiałach 
internetowych [10]. Dodajmy, że wszystkie orbitale dla różnych wartości magnetycznych 
liczb kwantowych stanowiących komplet dla wartości danej pobocznej liczby kwantowej po 
zsumowaniu daje zawsze symetrię sferyczną.  
 Można zapytać jaki związek z elektronem mają omawiane orbitale lub powłokami; 
gdzie jest ten elektron? Przecież jest obiektem 1000-krotnie (czyli o trzy rzędy wielkości) 
mniejszym od jądra atomu, a orbital ma rozmiary całego atomu, więc o pięć rzędów wielkości 
większe. Odpowiedź brzmi: 
 

W atomie elektron zajmuje całą objętość orbitalu. 
 
W stanach 1s ma symetrię kulistą. Orbitale typu  p, d, f  i wyższe nie mają symetrii 
sferycznej, co oznacza, że atom wodoru wzbudzony do takiego stanu nie jest kulą. 
Zachowanie elektronu opisane teorią Schrődingera przypomina zachowanie się fotonu przy 
przechodzeniu przez podwójną szczelinę (rozdz. 4.5). Elektron jest równocześnie w całym 
orbitalu, podobnie jak foton jest równocześnie na wszystkich możliwych drogach pomiędzy 
źródłem światłą i ekranem. 
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7.4. Orbitale atomów wieloelektrodowych 
 

Każdy pierwiastek ma liczbę elektronów równą jego liczbie atomowej. Zatem hel ma 
2 elektrony, lit – 3,  a uran aż 92. Nasuwa się pytanie jak wyglądają chmury elektronowe w 
atomach wieloelektrodowych. Rozważania nasze będą dotyczyły atomów nie wzbudzonych, 
w których stany kwantowe są obsadzane kolejno poczynając od stanów o najniższej energii, 
przy czym poziomy energetyczne wzrastają w kolejności pokazanej w tabeli 6.3. Przy 
obsadzaniu przez elektrony kolejnych stanów kwantowych obowiązuje  

zakaz Pauliego: Stany kwantowe elektronów w jednym atomie 
muszą różnić się przynajmniej jedną liczbą kwantową. 

 
Atom helu (He) ma dwa elektrony. W najniższym stanie energetycznym zajmują one 

orbitale o tych samych liczbach kwantowych n = 1, l = 0, ml = 0, a różnią się jedynie spinem; 
jeden z nich ma spin  s = -1/2, a drugi  s = +1/2. Taką budowę powłoki elektronowej 
oznaczamy symbolem 1s2.  Obydwa elektrony  zajmują ten sam orbital i  przenikają się 
wzajemnie, czyli zajmują dokładnie to samo miejsce w przestrzeni, a równocześnie nie 
mieszają się zachowując indywidualne własności. W atomie helu elektrony silniej 
przyciągane przez jądro o ładunku +2e niż w atomie wodoru. zagęszczają się wokół jądra. 
Średnica chmury jest mniejsza.  

Kolejny atom – lit (Li) ma trzy elektrony. W atomie helu zostają zapełnione wszystkie 
orbitale odpowiadające głównej liczbie kwantowej  n = 1 i trzeci elektron musi zająć wyższy 
poziom energetyczny 2s, i budowę powłoki oznaczamy symbolem 1s2 2s1. Elektrony 1s2 są 
jeszcze silniej związane z jądrem niż w helu i zajmują jeszcze mniejszy obszar, za to elektron 
2s1 jest znacznie rozleglejszy niż dla stanu 1s i tworzy część zewnętrzną chmury.  

W atomie berylu (Be) wypełniają się obydwa dostępne stany 2s2. 
W kolejnym pierwiastku w borze (B) zaczyna się wypełnianie orbitalu  2p, w którym 

pozostaje do obsadzenia sześć stanów (Tab. 6.2). Przy obsadzaniu tego orbitalu obowiązuje 
jeszcze jedna prawidłowość -  

reguła Hunda: W atomie powinno być jaknajwięcej elektronów niesparowanych. 
 

Elektronami sparowanymi nazywamy dwa elektrony zajmujące ten sam stan kwantowy 
określony liczbami kwantowymi  n,  l,  ml  a różniące się spinem (s = 1/2  i  s = -1/2). 
Zapełnione orbitale typu  s  w których są dwa miejsca dla elektronów, muszą zawsze zawierać 
sparowane elektrony. W przepadku orbitali typu  p  mamy już trzy miejsca odpowiadające 
trzem wartościom magnetycznej liczby kwantowej  ml = 0, ±1.  Do ich wypełnienia potrzeba 
sześciu elektronów. I wtedy zgodnie z regułą Hunda najpierw zapełnione zostają stany o 
różnych wartościach magnetycznej liczby kwantowej  ml = 0, 1, -1 elektronami o spinie  s = 
+1/2, a dopiero czwarty elektron będzie miał spin  s = -1/2 i w orbitalu będzie jeden elektron 
sparowany i dwa niesmarowane. Kolejne elektrony 5 i 6 będą stanowiły pary dla pozostałych 
dwóch niesmarowanych elektronów.  
 Tak więc w kolejnym pierwiastku – węglu (C) mamy dwa niesmarowane elektrony w 
stanie  2p,  a w azocie (N) – aż trzy, w tlenie (0)  już tylko dwa, w fosforze (F) jeden a w 
neonie (Ne) wszystkie elektrony są sparowane. Zauważmy, że w neonie zostają zapełnione 
wszystkie dostępne stany  2s2  i 2p6.  Taki zapełniony orbital ma strukturę sferyczną, a 
wszystkie elektrony są bardzo silnie związane z jądrem i nie uczestniczą w reakcjach 
chemicznych. Jest gazem szlachetnym. W dalszych pierwiastkach atomy z wypełnionymi 
orbitalami  s i p  są są gazami szlachetnymi. W argonie (Ar) zapełnione są orbitale  3s i 3p, w  
Kryptonie (Kr) – orbitale 4s  i  4p,  a w ksenonie  (Xe) – 5s  i  5p.  
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Okres 

IA 
1 

IIA 
2 

IIIA 
13 

IVA 
14 

VA 
15 

VIA 
16 

VIIA 
17 

VIIIA 
18 

1 1H 
     1s1 

            2He 
      1s2 

2 3Li 
    1s22s1 

4Be 
    1s22s2 

5B 
1s22s22p1 

6C 
1s22s22p2 

7N 
1s22s22p3 

8O 
1s22s22p4 

9F 
1s22s22p5 

10Ne 
1s22s22p6 

3 
11Na 

   1s22s2 
p63s1 

12Mg 
1s22s2                 
2p63s2 

13Al  
1s22s2                 
2p63s23p1 

14Si  
1s22s2                 

2p63s23p2 

15P 
1s22s2                 

2p63s23p3  

16S  
1s22s2                 
2p63s23p4 

17Cl  
1s22s2                 
2p63s23p5 

18Ar  
1s22s2                 
2p63s23p6 

 

 
 

Tab. 6.4. Wypełnianie kolejnych stanów kwantowych w pierwszych dwóch okresach układu 
okresowego (a i b). Porównanie z układem okresowym (c) pozwala zrozumieć związek 
zapełnienia powłok elektronowych z własnościami chemicznymi pierwiastków.  

 

Nazwa L.a. Symb. 1s 2s 2p 3s 
Wodór 1 H 1 - - - 

Hel 2 He 2 -   
Lit 3 Li 2 1   

Beryl 4 Be 2 2   
Bor 5 B 2 2 1  

Węgiel 6 C 2 2 2  
Azot 7 N 2 2 3  
Tlen 8 N 2 2 4  

 Fluor 9 F 2 2 5  
Neon 10 Ne 2 2 6  

Nazwa L.a. Symb. 1s-2p 3s 3p 3d 
Neon 10 Ne 10 - - - 
Sód 11 Na 10 1   

Magnez 12 Mg 10 2   
Glin 13 Al 10 2 1  

Krzem 14 Si 10 2 2  
Fosfor 15 P 10 2 3  
Siarka 16 S 10 2 4  
Chlor 17 Cl 10 2 5  
Argon 18 Ar 10 2 6  

Tab. 6.3. Kolejność zapełniania orbitali 
elektronowych jest następująca: 

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 
4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 

6p → 7s → 5 f → 6 d → 7 p. 
Obrazuje to schemat pokazany obok. 

 

a b         

c 
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Reguła Hunda decyduje o własnościach magnetycznych pierwiastków  Cr,  Mn,  Fe,  Co,  Ni,  
w których zapełnia się orbital  3d  z pięcioma wartościami  ml = 0, ±1, ±2  i dziesięcioma 
miejscami dla elektronów. Spiny niesmarowane decydują o wartości momentu 
magnetycznego danego atomu.  
 
 
 
7,5. Własności chemiczne pierwiastków 
 
 Tabela 7.4 zawiera zestawienie różnych sposobów prezentacji stanów kwantowych 
atomów układu okresowego.  Zestawienie to ułatwia dostrzeżenie związków między budową 
orbitali a własnościami chemicznymi pierwiastków. Wspomnieliśy już o gazach szlachetnych, 
które tworzą grupę  VIIIA  w układzie okresowym.  
 Grupa  VIIA  obejmuje pierwiastki (m.i. F, Cl, Br), którym brakuje tylko jednego 
elektronu do kompletu charakterystycznego dla gazów szlachetnych. Tworzą one łatwo takie 
związki chemiczne w których mogą uzupełnić brakujący elektron. Mogą to być pierwiastki 
grupy  IA, które mają na ostatniej powłoce tylko jeden elektron słabo związany z atomem. 
Przykładem może być sól kuchenna  (NaCl)  
 W grupie  VIA  brakuje dwóch elektronów do orbitali gazów szlachetnych. Te 
pierwiastki łatwo tworzą związki chemiczne, w których mogą zyskać dwa elektrony jak to 
jest w wodzie  (H2O), w której tlen uzupełnia dwa elektrony dwóch atomów wodoru.  
Tak więc mechanika kwantowa tłumaczy wiele własności fizycznych i chemicznych 
pierwiastków. Tłumaczy ona również budowę kryształów i wiele własności fizycznych ciał 
stałych w tym półprzewodników stanowiących podstawę współczesnej techniki 
informatycznej.  

 
 
 
6.6. Podsumowanie 
 

1. Podstawowym źródłem informacji o budowie atomu są widma optyczne. 
2. Atom składa się z bardzo małego (10-15m) dodatni naładowanego jądra atomu o i 

powłoki elektronowej (10-10m).  
3. Powszechnie znany i możliwy do wyobrażenia model atomu Bohra oparty na 

sztucznych postulatach nie tłumaczy zachowania atomu. 
4. W świecie atomowym i subatomowym obowiązuje zasada nieoznaczoności  

Heisenberga, zgodnie z którą nie są określone równocześnie położenie i pędu cząstki. 
Nie można również poznać energii i czasu dla elektronu w atomie. 

5. Determinizm w fizyce polegający na możliwości obliczenia przyszłych zdarzeń na 
podstawie znajomości stanu obecnego nie jest możliwy. Zasada Heisenberga 
zaprzecza możliwości dokładnego poznania stanu obecnego. 

6. W mechanice kwantowej stany elektronów w atomie opisuje się za pomocą funkcji 
falowej nie mającej bezpośredniej interpretacji w fizyce klasycznej. Kwadrat tej 
funkcji jest miarą gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w atomie. 

7. Funkcja falowa opisuje stany kwantowe elektronów w atomie stanowiące rodzaj 
przestrzennej fali stojącej charakteryzowanej czterema liczbami kwantowymi: główną, 
orbitalną, magnetyczną i spinową. 

8. Mechanika kwantowa tłumaczy budowę atomów, ich własności chemiczne i fizyczne i 
stanowi najważniejszy element teorii chemii fizycznej.    



 100 

 
  

 
 
 

 
Literatura 
 

 
1. Kenneth W. Ford, 101 kwantowych pytań, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012 
2. Jim Al.-Khalili, Kwanty, przewodnik dla zdezorientowanych,  
  Prószyński i S-ka, Warszawa 2015 
3. William Rume-Rothery, Elektrony, atomy, metale i stopy, PWN. Warszawa 1955. 
4. Atom materiały dydaktyczne http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/bohr.html. 
5. Atom Bohra, java  http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap29/Bohr/app.htm.  
6. Orbitale atomowe http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital,    

  http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/schroedinger.html   
  http://orbitals.com/orb/ 

7. Arkadiusz Henryk Piekara, Nowe oblicze optyki, PWN, Warszawa 1968. 
8. R.P. Feinman, R.B. Lighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki t III, W.N.PWN 

Warszawa 2007 
9. Michael Mansfield, Colm O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons, 

Chichester, New York,  1998. 
 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/bohr.html
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap29/Bohr/app.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital
http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/schroedinger.html
http://orbitals.com/orb/

