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izotopy tylko 
radioaktywne; 
krótki okres 
półtrwania; 

stosowany w 
radioterapii

zielonkawy gaz; 
sól kuchenna; 

wybielacze; kwas 
żołądkowy; 

sterylizacja wody; 
tworzywa PVC

 
środki 

sterylizujące; 
materiały 

fotograficzne; 
środki gaśnicze; 
medykamenty;

 

środki czystości; 
jodyna; dodatek 

do soli kuchennej; 
materiały 

fotograficzne; 
jodometria

czarne ciało stałe;  
bardzo twardy; 
boraks; szkło 
żaroodporne; 

półprzewodniki; 
nawozy roślinne

 

elementy 
optyczne; 
soczewki; 
teleskopy; 
obiektywy; 

lampy łukowe;

 

krzesiwo w 
zapalniczkach; 
powierzchnie 

pieców i 
piekarników; 

materiały ścierne

 

miękki metal;
szkła ochronne dla 
spawaczy (Pr/Nd); 

krzesiwa; 
magnesy dużej 

mocy; żółte szkło

 

bardzo silne 
magnesy 

(Nd-Fe-B); silniki 
elektryczne; 

głośniki; lasery; 
krzesiwa 

 

źródło promienio-
twórcze; sztuczny 
izotop; świecące 

wskazówki 
zegarków; mierniki 

grubości 
 

 

komponent 
magnesów 

(Sm-Co); silniki 
elektryczne; 

detektory 
podczerwieni

 

miękki metal; 
luminofory w 

starych 
telewizorach; 

lampy świecące w 
ciemności; lasery 

 

najlepszy znany 
absorbent 
neutronów;  

środek kontras-
towy w NMR; 

radiografia

 

miękki metal; 
luminofory w 

starych 
telewizorach; 
twarde dyski; 

Terfenol-D

 

pręty kontrolne w 
reaktorach 

jądrowych; środki 
do NMR; dyski 
komputerowe; 

Terfenol-D

 

lasery w 
zakresie 

podczerwieni; 
chirurgia laserowa; 

dyski twarde; 
filtry optyczne

 

materiały 
światłowodowe; 
wzmacniacze 
sygnałowe; 

chirurgia; różowe 
szkło 

 

bardzo rzadki 
metal; lasery w 
zakresie pod-
czerwonym;   

chirurgia 
laserowa

 

 

dodatek stopowy 
do stali; 

wzmacniacze 
sygnałowe; 

światłowody; 
lasery

 

krótkotrwały 
sztuczny 

pierwiastek; 
brak 

zastosowań 
praktycznych;
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brak 
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brak 
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krótkotrwały 
sztuczny 

pierwiastek; 
brak 

zastosowań 
praktycznych;

 

radioaktywny; 
materiał sztuczny; 

odpady 
promieniotwórcze; 
analizatory składu 

minerałów

 

radioaktywny; 
materiał sztuczny; 

odpady 
promieniotwórcze; 
brak konkretnych 

zastosowań

 

radioaktywny; 
materiał sztuczny; 

odpady 
promieniotwórcze; 
analizatory składu 

minerałów

 

radioaktywny; 
materiał sztuczny; 
detektory dymu; 

mierniki grubości; 
odpad 

promieniotwórczy

 

radioaktywny;  
paliwo do 
reaktorów 

atomowych; broń 
atomowa; statki 

kosmiczne

 

detekcja 
neutronów; 

dozymetry; broń 
atomowa; odpady 
promieniotwórcze;

paliwo jądrowe 

 

paliwo jądrowe; 
broń atomowa; 

pociski 
penetrujące; 

chemia 
analityczna

 

promieniotwórczy; 
odpady 

radioaktywne; 
brak 

szczególnych 
zastosowań

 

najpopularniejszy 
materiał 

promieniotwórczy;
paliwo jądrowe; 

dodatek do 
żarników

 

radio-
medykament; 

źródło 
neutronów; 

odpad 
radioaktywny 

 

krótkotrwały 
sztuczny 

pierwiastek; 
brak 

zastosowań 
praktycznych;
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krótkotrwały 
sztuczny 

pierwiastek; 
brak 

zastosowań 
praktycznych;

 

krótkotrwały 
sztuczny 

pierwiastek; 
brak 

zastosowań 
praktycznych;

terapia 
fotodynamiczna; 
medykamenty; 
najcięższy z 
metali ziem 

rzadkich

 

 paliwo rakietowe; 
składnik wody; 

najlżejszy pierw-
iastek; główny 

składnik gwiazd;
silnie wybuchowy 

 

najlżejszy z metali; 
reaktywny; 

dodatek do lekkich 
stopów; składnik 

baterii; ważny 
składnik leków 

 

lekki metal; two-
rzy nieiskrzące 
stopy; transpa-
rentny dla pro-

mieni X; kamienie 
szlachetne

metal; miękki; 
reaktywny; lampy 

uliczne; soda; 
sól kuchenna; 

przemysł 
papierniczy

 

metal; lekki; 
chlorofil; talk; 

stosowany przy 
produkcji rowerów, 
samolotów, flar i 

fajerwerków  

 

metal; miękki; 
reaktywny; łatwo 

tworzy sole; 
tworzy mydła; 

składnik nawozów 
zapałek i prochu

 

metal; miękki; 
składnik kości, 
zębów, mleka, 

gipsu, cementu, 
marmuru, kredy i 

koralowców

 
metal; miękki; 

bardzo reaktywny; 
zegary atomowe; 
istotny dla tech-

nologii GPS; 
lampy próżniowe

 

metal; miękki; 
czerwone 

fajerwerki; flary; 
baterie atomowe; 

znacznik w 
radiomedycynie

 
metal; płynny w 

temp. pokojowej; 
największe 

stabilne atomy; 
zegary atomowe; 
lampy próżniowe

 
metal; miękki; 

mocno absorbuje 
pr. X; kontrast w 
badaniach RTG; 

zielone fajerwerki; 
dodatek do gum

radioaktywny; 
 w przyrodzie 

występuje 
tylko w 

śladowych 
ilościach

 

radioaktywny;
długi okres pół-

rozpadu; świecące 
wskazówki zegar-
ków; radioterapia,

źródło radonu

stopy z glinem; 
rowery wyści-
gowe; lampy 
stadionowe; 

łodzie podwodne; 
elementy pieców

wytrzymałe i 
ultralekkie stopy; 

przemysł kos-
miczny; rowery;  

implanty; pigmenty

ultra-odporne 
stale; sprężyny; 

dodatek do 
narzędzi; przemysł 
lotniczy; fioletowe 

szafiry

stal (Fe-Cr-Ni); 
sprzęt kuchenny i 

armatura; 
elementy dekora-

cyjne; taśmy 
magnetyczne

bardzo twarda 
stal; maszyny do 
prac ziemnych; 
tory kolejowe; 

siekiery; baterie; 
nawozy sztuczne

magnesy; 
podstawowy 
składnik stali; 

maszyny; 
budownictwo; 

krew; jądro Ziemi

magnesy; 
narzędzia tnące i 

skrawające; 
turbiny; niebieskie 
szkło; ceramika; 

witamina B12

 

magnesy; stal; 
naczynia 

kuchenne; 
grzałki i druty 

oporowe; baterie; 
jądro Ziemi

 

kolorowy metal;  
brąz; przewody 
(przewodnictwo 

elektryczne i 
cieplne); mosiądz; 

monety; rurki

 

trwałe powłoki 
galwaniczne; brąz 
(Cu-Zn); baterie; 

białe farby; 
materiały 

fosforescencyjne  

luminofory w 
starych TV; 

lasery (YAG);
elementy pieców; 

wysoko-temp. 
nadprzewodniki 

bariery przeciw-
neutronowe; 

aparatura 
chemiczna; 

reaktory atomowe; 
mat. ścierne

instalacje 
chemiczne; 

pociągi 
magnetyczne; 

magnesy w 
sprzęcie NMR

bardzo twarda 
stal; narzędzia 

skrawające; 
wiertła; lufy 
karabinowe; 

nawozy sztuczne

pierwszy 
sztuczny izotop; 
śladowe ilości na 
Ziemi lecz obecny 

w gwiazdach; 
radiomedycyna 

trwałe złącza 
elektryczne; 

stalówki; powłoki 
ochronne; 

produkcja wodoru; 
katalizatory

sprzęt 
laboratoryjny; 

reflektory; 
termopary; 

katalizatory; 
detektory 

 

pasywność; 
absorpcja wodoru; 

sprzęt 
laboratoryjny; 
stomatologia; 
katalizatory

 

przewody wysokiej 
jakości; wyroby 

jubilerskie; 
naczynia; sztućce; 

stomatologia; 
fotografia

 

powłoki ochronne;  
baterie; czerwone i 

żółte farby 
oraz pigmenty; 

urządzenia 
gaśnicze

pręty sterujące w 
reaktorach 
jądrowych; 
elektrody w 
palnikach 

plazmowych

stopy 
trudnotopliwe; 

sprzęt 
laboratoryjny; 

sztuczne stawy; 
kondensatory

najwyższa temp. 
topnienia; żarniki; 

narzędzia 
wiertnicze; 

materiały ścierne; 
termopary

silniki rakietowe; 
elementy grzejne; 
włókna żarowe; 

termopary; złącza 
elektryczne; 
katalizatory

silniki rakietowe; 
elementy grzejne; 

wzorce masy; 
katalizatory; 
termopary 

wysoko-temp.

jeden z 
najcięższych 
pierwiastków; 

sprzęt 
laboratoryjny; 
stalówki; igły

 

sprzęt 
laboratoryjny; igły; 

katalizatory; 
kraking 

węglowodorów; 
pióra wieczne 

 

wyroby 
jubilerskie; 

monety; ultra-
cienkie płatki 
złota; spoiwo 
lutownicze  

 

termometry; 
zawory rtęciowe; 

barometry; 
termostaty; lampy 

uliczne; 
stomatologia

 

grafit; diament; 
fulereny; sadza; 
fundament życia 
na Ziemi; plastiki; 

ropa naftowa; 
benzyna

bezbarwny gaz; 
główny składnik 

powietrza; białka i 
proteiny; materiały 

wybuchowe, 
nawozy sztuczne

 

bezbarwny gaz; 
składnik powietrza 

i wody; oddy-
chanie; stanowi 
połowę skorupy 

Ziemskiej 

inertny gaz;  
zjonizowany 

świeci na 
pomarańczowo-

czerwono; lasery;
super-chłodziarki;

  

inertny gaz; ok. 
1% powietrza; 

wypełnienia ża-
rówki i „neony” 
reklamowe; gaz 

ochronny

cebula; włosy; 
białko kurze; 

gorące źródła; 
wulkany; gips; 

gumy i tworzywa 
sztuczne; kwasy

 

trzy alotropy; 
kości; DNA; 

magazynowanie 
energii (ATP); 

nawozy sztuczne; 
kwasy; zapałki

kwarc; granit; 
piasek; szkło; 

ceramika; silikony; 
okrzemki; 

półprzewodniki; 
mikroprocesory; 

 

metal; bardzo 
lekki, odporny na 
korozję; naczynia 
kuchenne; puszki; 
folia śniadaniowa; 
rowery; samoloty

lampy duże 
jasności; światła 
samochodowe;  
rzutniki; lampy 

stroboskopowe; 
silniki rakietowe

 

półprzewodniki; 
tranzystory; 
prostowniki; 

diody; 
fotodetektory;

soczewki 

metal; topi się w 
upalny dzień; 
zwilża skórę 
oraz szkło; 

komponent LED; 
mikro-lasery

 

trucizny na 
szkodniki; 

półprzewodniki;  
urządzenia typu 

LED (GaAs); 
mikro-lasery;  

 

fotokopiarki; 
drukarki laserowe; 

fotokomórki; 
czerwone szkło; 

szampony 
przeciwłupieżowe;

 

lampy i żarówki o 
dużej jasności; 
światła samo-

chodowe; latarki; 
„neony” rekla-
mowe; lasery

 

diody; spoiwa 
lutownicze; 

produkcja luster; 
komponent LCD; 
półprzewodniki;

scyntylatory

 

spoiwa 
lutownicze; 
opakowania 

spożywcze; brąz
(Cu-Sn); szkło; 

pożarnictwo

 

spoiwa 
lutownicze; 

 kule pistoletowe; 
półprzewodniki; 
zapałki; środki 

gaśnicze

dodatek stopowy; 
półprzewodniki; 

twarde dyski 
komputerowe; 

generatory termo-
elektryczne

radioaktywny gaz;  
zagrożenie 

środowiskowe; 
stosowany w 
medycynie w 
radioterapii

miękki metal; 
bardzo trujący; 

termometry nisko-
temperaturowe; 

podwodne lampy;
scyntylatory

 

odważniki;  
spoiwa 

lutownicze; 
baterie; szkło; 
ochrona przed 

promieniowaniem 

 

materiały 
lutownicze; 

bezpieczniki; 
urządzenia 
gaśnicze; 
pigmenty; 

 

długo-żywotny 
materiał 

radioaktywny; 
występuje w 

przyrodzie oraz 
w papierosach

 niepalny, lżejszy 
od powietrza,

całkowicie inertny, 
stosowany w 

laserach i jako 
chłodziwo
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Halogenki: niemetale grupy 
17, reaktywne i trujące.

Gazy szlachetne: niemetale 
chemiczne niereaktywne.

Półmetale: wyglądają i zachowują się jak 
metale ale są miękkie i mają zdecydowanie 

niższe temperatury topnienia. 

Metale ziem alkalicznych: wykazują wszyst-
kie cechy metali; są reaktywne dlatego w 

przyrodzie nie występują w stanie wolnym.

Wodór: jest 
szczególnym 
przypadkiem; 
nie należy do 
żadnej z grup.

Metale alkaliczne:
bardzo reaktywne,
reagują z wodą, 

tworzą różne sole.

Aktynowce: spora grupa metali o niestabilnym charakterze; 
wszystkie aktynowce są radioaktywne. Cześć z aktynowców 

stosuje się w przemyśle a część do produkcji broni atomowej. 

B 5 

Bor

Te 52 

As 33 

Si 14 

Tellur

Arsen

Krzem

Metale przejściowe: to typowe metale; są twarde, 
kowalne (dają się formować na zimno), mają metaliczny 

połysk i świetnie przewodzą prąd elektryczny i ciepło.

At 85 

I 53 

Br 35 

Cl 17 

F 9 

Astat

Jod

Brom

Chlor

Fluor

SOL3   UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
Sprawdź ile wiesz o każdym z pierwiastków. Zaplanuj kolekcję i zbierz je wszystkie!

Metale ziem rzadkich: miękkie metale, 
chemicznie przypominają skand lub itr 

przez co są dość trudne do rozdzielania.
W rzeczywistości nie są aż tak rzadkie.

Niemetale: nie 
mają cech metali; są 
izolatorami. Kruche 
ciała stałe lub gazy.

Często barwne.

Półprzewodniki: 
posiadają cechy 
metali i niemetali. 
Przewodzą prąd w 

pewnych warunkach. 

żółtawy gaz; 
trujący; żrący; 

pasty do zębów; 
powierzchnie 

patelni; czynniki 
chłodzące;

 

krótkotrwały 
sztuczny 

pierwiastek; 
brak 

zastosowań 
praktycznych;

Protony

Neutrony

Elektrony
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Składniki atomów
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Wiązania: atomy dążą do posiadania pełnych powłok elektronowych; bardzo chcą posiadać dublet (2) lub oktet (8) 
elektronowy. W tym celu oddają swe elektrony lub współdzielą je z innymi atomami. W przypadku metali, elektrony 
walencyjne są wspólne dla wszystkich atomów, ta cecha metali pozwala im świetnie przewodzić prąd oraz ciepło.

Pełniejszy opis struktury atomów i molekuł jest 
nieco bardziej skomplikowany i wymaga 
znajomości elementów mechaniki kwantowej :)

Hs

Atomy: atom to układ złożony z jądra atomowego oraz elektronów. Jądro składa się z 
protonów i neutronów i skupia prawie całą masę atomu. Elektrony znajdują się na powłokach 
elektronowych a ich struktura decyduje o właściwościach chemicznych pierwiastów.
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