
Atomy i cząsteczki - składniki materii. 
Masa atomowa i masa cząsteczkowa 

  



Dyfuzja  
- samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki  

drugiej substancji, gdy są one w bezpośrednim kontakcie ze sobą. 

 Dyfuzja atramentu w wodzie       Dyfuzja nadmanganianu potasu w wodzie 
  

Obserwacje:  Substancje wymieszały się ze sobą. 

 

Wniosek: Samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji między  

  drugiej substancji świadczy o ziarnistej budowie materii i  

  ciągłym ruchu cząstek, z których materia jest zbudowana. 

Doświadczenie nr 1. Obserwowanie zjawiska dyfuzji. (film, Nowa Era) 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017. 



Dyfuzja 



Dyfuzja zachodzi 

w cieczach  w ciałach stałych w gazach  

https://wybrykifizyki.blogspot.com/p/atomy-i-czasteczki.html 



Doświadczenie nr 2.  

Od czego zależy szybkość dyfuzji? film, (https://zpe.gov.pl/a/dyfuzja/D1BQgMqcJ) 

Szybkość dyfuzji zależy od  

temperatury,  

wielkości drobin,  

odległości pomiędzy nimi  

oraz od ich prędkości. 



Założenia atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii: 

John Dalton  

(1766 – 1844); 

angielski fizyk, chemik  

i meteorolog;   

twórca nowożytnej 

atomistycznej teorii 

materii. 

1. Atomy tego 

samego pierwiastka  

chemicznego  

są identyczne pod 

względem masy  

i rozmiarów. 

2. Atomy mają  

kształt kulisty. 

3. Atom jest najmniejszą 

cząstką pierwiastka 

chemicznego,  

która ma wszystkie 

cechy tego pierwiastka.  

4. Pierwiastek 

chemiczny jest 

zbiorem takich 

samych atomów. 

5. Atomy łączą się 

tworząc cząsteczki. 
6. Związek chemiczny 

jest zbiorem takich 

samych cząsteczek. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalton 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017. 

https://elmundosegundalton.weebly.com/teoriacutea-atoacutemica 



Rozmiary i masa atomów 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017. 



Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, (Bureau International des Poids et Mesures),  BIPM  

- instytucja naukowa zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI. 

 

Organizacja  przechowuje wzorce miar, prowadzi okresowe porównywanie z wzorcami 

narodowymi, koordynuje prace narodowych laboratoriów.  

Wzorzec kilograma  

- walec ze stopu irydu i platyny 

(do 19 maja 2019) 

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/422,O-nas.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Biuro_Miar_i_Wag https://mlodytechnik.pl/news/29494-nowy-wzorzec-kilograma 



Masa atomu 

 

Masa atomu jest bardzo mała, stanowi tylko 

niewielką część grama (około 10-24 g).  

 

Z tego względu wyraża się ją w atomowych 

jednostkach masy, zwanych unitami.  

1 u = 0,166 ·10-23g 
0,00000000000000000000000166 g 

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017. 



Wartość masy atomu wskazuje  

  ile razy masa atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od masy wzorca. 

Bezwzględna masa atomu tlenu wynosi   

2,66 ·10 -23 g 

Masa atomowa tlenu wynosi:   

 

          1u    -    0,166 ·10 -23 g 

            x    -    2,66 ·10 -23 g 

      x = 16u  

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017. 

Masa atomowa jest to masa atomu 

pierwiastka chemicznego wyrażona  

w jednostkach masy atomowej. 



Masę atomową poszczególnych pierwiastków  

można odczytać z układzie okresowym. 
 

W typowych obliczeniach chemicznych masy atomowe  

zaokrągla się do liczb całkowitych. 

Jeśli cyfra znajdująca się jako pierwsza 

po przecinku jest większa od 5,  

to zwiększamy cyfrę odpowiadającą 

jedności o 1: 

 

np. masa atomowa litu  

= 6,94 u ≈ 7 u  
 

Wyjątki: 

Mas atomowych chloru i miedzi nie zaokrągla się do liczb całkowitych 

 

masa atomowa chloru = 35,5 u 

masa atomowa miedzi = 63,5 u 

Jeśli pierwsza cyfra po przecinku jest 

mniejsza od 5, to odrzucamy wszystkie 

cyfry znajdujące się za przecinkiem: 

 

np. masa atomowa magnezu 

= 24,31 u ≈ 24 u 

 



J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017. 



Zadanie: Oblicz masę cząsteczkową wody (H2O). 

Jak obliczamy masę cząsteczkową związku chemicznego? 

Odp. Masa cząsteczkowa wody wynosi 18u.  

Masę cząsteczkową (m) oblicza się, sumując masy atomowe wszystkich 

atomów pierwiastków chemicznych wchodzących w skład cząsteczki. 



Jak obliczamy masę cząsteczkową związku chemicznego? 

Zadanie: Oblicz masę cząsteczkową kwasu fosforowego (V) (H3PO4). 

 

 mH = 1u mP = 31u mO = 16u 

 

mH3PO4 = 3 · 1u + 31u + 4 · 16u = 98u 

Odp. Masa cząsteczkowa kwasu fosforowego (V) (H3PO4) wynosi 98u.  



ŹRÓDŁA INFORMACJI I OBRAZÓW: 
-https://zpe.gov.pl/a/obliczanie-mas-czasteczkowych/D1BibgbAf 

-J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Chemia Nowej Ery, Podręcznik do chemii dla 

klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, 2017 

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Biuro_Miar_i_Wag 

-https://mlodytechnik.pl/news/29494-nowy-wzorzec-kilograma 

-https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/422,O-nas.htmL 

- https://zpe.gov.pl/a/dyfuzja/D1BQgMqcJ 

-https://wybrykifizyki.blogspot.com/p/atomy-i-czasteczki.html 

-https://www.frankherbert.pl/product-pol-28462-Cereria-Molla-Dyfuzor-

Premium-100-ml-Tuberose-and-Jasmine.html?utm_source=iai_ 

ads&utm_medium= google_shopping&curr=PLN 

- https://prolabscientific.com/VSEPR-Theory-Model-Set.html 

-https://www.ogrodowisko.pl/artykuly/125-jak-zrobic-ognisko 

-https://zpe.gov.pl/a/dyfuzja/D1BQgMqcJ 
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https://zpe.gov.pl/a/obliczanie-mas-czasteczkowych/D1BibgbAf

