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Bohrův model atomu, záření 
z elektronového obalu

Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika
Anotace:

1. kvantum, foton
2. emise a absorpce fotonu
3. světlo
4. přehled elektromagnetických vln podle vlnové délky

V 58:57

BOHRŮV MODEL ATOMU

ZÁŘENÍ 
Z ELEKTRONOVÉHO OBALU

XII 310:35

• planetární model není správný
• nelze vysvětlit, proč ve spektru zářících 

výbojek jsou jen některé barvy (pro 
každý prvek jiné)

• 1900 Max Planck, Albert Einstein:
• světlo ve formě kvant je vyzařováno i 

pohlcováno
• světlo se šíří ve kvantech
• kvantum = oddělená porce energie
• foton = částice, která nese toto kvantum

XII 310:38

• Bohrův model atomu:

• vysvětluje i předtím nevysvětlitelné jevy

vrstvy - slupky
valenční vrstva

XII 310:43

Bohrův model atomu vodíku:
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XII 310:46

• emise fotonu a absorpce fotonu:

přechod elektronu do stavu s jinou 
energií provází pohlcení nebo 
vyzáření fotonu

V 59:01

• vyzáření fotonu elektromagnetického 
vlnění:

elektron ze stavu s vyšší energií musí přejít do 
stavu s nižší energií

energie nutná ke stavu s vyšší energií např. ze 
elektromag. pole, z chemických reakcí nebo z 
dopadu jiných částic na atom

XII 310:51

SVĚTLO = elektromagnetické vlnění

• vlnové délky od 390 nm (fialová)
• do 760 nm (červená)
• fotony, které ho přenášejí, mají poměrně malé 

energie
• viditelné světlo vydávají atomy, u kterých 

dochází k přechodům elektronů ve valenční 
vrstvě

• rychlost šíření: c = 300 000 km/s

XII 310:53

přiřaď správně předpony jednotek 
v soustavě SI:

nano

piko

109 1012

XII 310:54

Přehled elektromagnetický vln:

vln. délka vlny použití, výskyt

rádiové vlny:

2 000 m - 1 000 m dlouhé rozhlas
   600 m -    150 m střední televize
    50 m  -      15 m krátké
    15 m  -        1 m velmi krátké

XII 310:58

vln. délka vlny použití, výskyt

1 m - 0,3 mm mikrovlny mobil, GPS,
mikrovln. trouba

0,3 mm - 750 nm infračervené dálkové ovladače
záření (IR) noční vidění

tepelné záření
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vln. délka vlny použití, výskyt

750 nm - 400 nm světlo vidění
červené
oranžové
žluté
zelené
modré
fialové

XII 311:03

vln. délka vlny použití, výskyt

400 nm - 10 nm ultrafialové opalování
záření (UF solária
nebo UV) stelirizace

10 nm - 1 pm rentgenové lékařská a
záření průmyslová
(paprsky X) diagnostika

    300 pm záření gama ozařování
nádorů
kosmické záření

XII 311:11

Seřaď barvy světla od nejmenší vlnové 
délky po největší:

červené

oranžové
žluté

zelené

modré
fialové

řešení

V 59:07

V 59:10 XI 2613:18

Citace:

DOC. DR. ING. RAUNER, Karel, et al. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 128 s.

 
Bohrův model atomu
Jlab.org [online]. 2011 [cit. 20111203]. Http://education.jlab.org/qa/atom_model.html. 
Dostupné z WWW: <http://education.jlab.org/qa/atom_model_03.gif>.

Bohrův model atomu vodíku
Energyweb.cz [online]. 2011 [cit. 20111203]. Http://www.energyweb.cz/web/index.php?
display_page=2&subitem=1&ee_chapter=3.1.2. Dostupné z WWW: 
<http://www.energyweb.cz/web/EE/images/03/31_01.gif>.

 

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu 
SMART NOTEBOOK verze 10.8.864.0 z roku 2011.

Pudinkový model atomu
50webs.com [online]. 2006 [cit. 20111203]. Http://vertigolab.50webs.com/modelyatom.html. 
Dostupné z WWW: <http://vertigolab.50webs.com/images/Thomson_atom.gif>.
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XI 2613:26

Metodický list

Téma: Bohrův model atomu, záření z elektronového obalu

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, opakování 

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: mapa  periodická soustava prvků

Poznámky:
list č.3 až č.9  výklad, opakování poznatků z chemie
list č.10  žák přiřadí k předponě její význam v matematické podobě
list č.11 až č.14  výklad
list č.15  žáci seřadí barvy podle pokynů
list č.16 až č.17  testy k prověření znalostí
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