
150 urodziny 

Układu okresowego 

pierwiastków 



 Data 6 marca 1869  jest uważana za datę 

sformułowania i ogłoszenia  okresowości 

pierwiastków chemicznych przez jednego z 

najwybitniejszych uczonych Dymitrija 

Mendelejewa.  

 W 2019 roku przypada 150 rocznica 

powstania układu okresowego pierwiastków, 

dlatego br. został ogłoszony przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych i UNESCO 

Międzynarodowym Rokiem Układu 

Okresowego Pierwiastków Chemicznych 

(IYPT2019).  



Układ okresowy Dymitra Mendelejewa z 1869 roku 

zatytułowany: Eksperyment na systemie pierwiastków w oparciu o 

ich masy atomowe i chemiczne podobieństwa. 

Na przełomie XIX wieku nauka znała około 63  pierwiastków. To z 

nich Mendelejew przez kilka lat układał jak puzzle tablicę, do której 

naukowcy wciąż dopisują kolejne pierwiastki. Rosyjski chemik 

wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił w tabeli, szeregując 

je według wzrastających  mas atomowych. Zauważył też pewną 

prawidłowość, że ich właściwości powtarzają się okresowo. W 

kilku miejscach, zakładając podobieństwo właściwości jako 

najważniejszą wskazówkę, zmienił kolejność pierwiastków np.: jod o 

masie 126,9 u umieścił za tellurem o masie 127,6 u . Pozostawił też 

puste miejsca np.: pod glinem i krzemem zakładając, że muszą 

istnieć w przyrodzie pierwiastki o przewidzianych przez niego 

właściwościach. Słuszność tego myślenia potwierdziło odkrycie 

jeszcze za życia Mendelejewa pierwiastków  galu i germanu, dając 

niezbity dowód wiarygodności tablicy Mendelejewa.  Ostatnie cztery 

pierwiastki wpisano do układu w 2016 roku.  

Obecnie znamy ich 118. 



Uczniowie klas ósmych naszej szkoły również 

chętnie włączyli się w obchody tych urodzin. Oni 

po prostu …” czują chemię…” A skoro 

urodziny to musi być i słodkie i zabawa. 

Uczennice same  upiekły….118 babeczek !!!  

tyle ile pierwiastków !!! i złożyliśmy nasz 

układ okresowy  Przygotować było łatwiej 

niż ….ułożyć, uczniowie sami się o tym 

przekonali  Każda babeczka miała symbol 

pierwiastka, każda liczbę atomową !!!  

Profesjonalnie i …z uśmiechem   











A później quiz…między klasą 8a i 8b , oczywiście ze znajomości układu okresowego, 

który tylko tego dnia jeden jedyny raz zniknął ze ściany  gabinetu chemicznego   Klasy same 

przygotowywały pytania -  podchwytliwe, trudne, aż emocje sięgały zenitu   

Wygrała ..8A ….brawo!!! 

 



A po tej wyczerpującej rywalizacji przyszedł czas na 

….degustację  Bo to przecież urodziny… Myślicie, że 

zjedzenie 118 babeczek to niemożliwe wyzwanie ? nie dla 

nas  skosztowali nie tylko ósmoklasiści ale i nauczyciele, i 

uczniowie innych klas …no cóż… to chemia  















Może w następnym roku będziemy musieli 

przygotować 119 babeczek? Kto wie…. 

Nauczycielka chemii  

Magdalena Ignacik 


