
                                            Konspekt lekcji: 

                 Temat : Model atomu wodoru Bohra 
 

Cel ogólny: 

Zapoznanie  uczniów z modelem atomu wodoru Bohra 

 

Cele szczegółowe : 

 

poziom wiadomości : 

A ) Zapamiętanie wiadomości 

- uczeń zna budowę atomu według Bohra 

- uczeń zna postulaty Bohra atomu wodoru  

 

B) Rozumienie wiadomości  

   

- uczeń wie jak kształtowały się poglądy na pojęcie atomu 

-  uczeń objaśnia doświadczenie Rutherforda 

-  uczeń przedstawia podstawowe założenia modelu atomu wodoru Bohra 

-  uczeń zapisuje  postulaty Bohra budowy atomu wodoru 

-   uczeń  przedstawia schemat poziomów energetycznych w atomie wodoru 

-   uczeń dostrzega istnienie zależności między energią elektronu , a odległością  

 od  jądra   

- uczeń umie wyjaśnić różnicę między modelami Rutherforda, a Bohra 

  

 

 

poziom umiejętności : 



C) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych  

 

- uczeń stosuje terminologię i metodologię nauk fizycznych w samodzielnych 

wypowiedziach 

- uczeń  uświadamia sobie konieczność nauczenia się właściwego stosowania 

nowych słów , gdyż „ zły i nieodpowiedni dobór słów niezwykle przeszkadza w 

zrozumieniu” ( F.Bacon ). 

- uczeń uświadamia sobie, że przemiany w przyrodzie zachodzą według 

pewnych praw, człowiek dąży do odkrywania tych praw zgodnie z zasadami 

poznawalności świata. 

- uczeń nabywa umiejętność poprawnego i ścisłego wypowiadania swoich myśli 

w czasie rozwiązywania problemów 

- uczeń potrafi wykorzystać program komputerowy, służący do analizy 

poziomów energetycznych w atomie wodoru 

- uczeń wie, że wniosek otrzymany z doświadczenia może stanowić 

zagadnienie wymagające dalszych badań 

- uczeń wie, że ujawnienie określonych trudności indywidualnych przy 

rozwiązywaniu problemów jest pierwszym krokiem umożliwiającym ich 

pokonanie 

- uczeń wie, że zdobycie nowych wiadomości jest zawsze poprzedzone 

momentem uświadomienia sobie swojej niewiedzy oraz chęci ich zdobycia 

- uczeń wie, że procesami zachodzącymi w przyrodzie rządzą określone reguły 

i prawa. Celem nauki jest między innymi ich odkrywanie 

- uczeń zdolny potrafi zmobilizować się do podejmowania dodatkowych zadań 

np. : czytanie literatury popularnonaukowej 

- uczeń zostaje zainspirowany do wykonania gazetki ściennej o tematyce            

„ Rozwój poglądów na budowę atomu”  

  

 

D) stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych 

      - uczeń wie na czym polega wnioskowanie dedukcyjne 

 

 



Cele wychowawcze : 

 

-uczeń rozwija zainteresowanie fizyką 

-uczeń współuczestniczy w odkrywaniu podstawowych praw przyrody 

-uczeń jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy 

- uczeń skrupulatnie prowadzi notatki i starannie wykonuje rysunki 

 

 

Typ lekcji : 

wprowadzająca nowy materiał, ze wszystkimi momentami procesu dydaktycznego 

 

Metoda : 

Wykład z pokazem 

 

Przyrządy : 

- podręcznik 

- notatki własne uczniów 

- komputer 

- program komputerowy „ Model atomu wodoru Bohra” 

- rzutnik pisma 

 - foliogramy 

 

 

Tok lekcji: 

1. Czynności organizacyjne. 

2. Sprawdzenie pracy domowej – omówienie przez uczniów doświadczenia 

Rutherforda 

3. Wyjaśnienie uczniom niedoskonałości w modelu atomu wg. Rutherforda 

4. Podanie tematu nowej lekcji. 

5. Realizacja tematu „ Model atomu wodoru Bohra” metodą wykładu. 

6. Podsumowanie wiadomości – wykorzystanie programu komputerowego           

„ Model atomu wodoru Bohra” 

7. Omówienie pracy domowej 



 

 

Ad. 1 

Sprawdzenie listy obecności. 

Ad. 2 

Sprawdzenie pracy domowej – omówienie doświadczenia Rutherforda przez jednego 

z uczniów. 

 

 

    Cecha odróżniającą człowieka od zwierząt jest zdolność myślenia abstrakcyjnego 

oraz ciągłe dążenie do odkrywania prawdy o otaczającym nas świecie. To dzięki niej 

powstało wiele teorii naukowych, które później stały się aksjomatami tj. prawo 

powszechnego ciążenia , prawo rozpadu promieniotwórczego czy twierdzenie 

Pitagorasa.  

Pytanie : „ Z czego zbudowany jest świat ?” , nurtowało ludzi od wieków.  

Już w IV w.p.n.e. grecki filozof Demokryt z Abdery głosił, że materia zbudowana jest 

z niepodzielnych cząstek : atomów , ( gr. „ atomos” - niepodzielny ).  

Poglądy Demokryta zostały na wiele wieków zapomniane , jednak idea złożoności 

materii, nadal spędzała sen z oczu wielu badaczom.  

Badania prowadzone , aby potwierdzić teorię Demokryta   obaliły ją. Atom wcale nie 

jest niepodzielny... 

Powstało wiele hipotez, na wyjaśnienie budowy atomu. Jednak postęp w dziedzinie 

atomistyki nastąpił dopiero po eksperymentach Rutherforda.  

Słynne doświadczenie młodego Nowozelandczyka Ernesta Rutherforda pozwoliło 

na dalszy rozwój wiedzy o budowie atomu. W swoim doświadczeniu Rutherford 

skierował strumień cząstek α , emitowany przez promieniotwórczy pierwiastek polon 

zamknięty w ołowianej osłonie , na cienka złotą folię. Zauważył, że większość 

 cząstek α przenika swobodnie przez złota folię i uderza w ekran fosforyzujący, 

powodując powstawanie na nim błysków, część cząstek α odchyla się nieznacznie 

na boki, a część odbija się od ekranu i wraca do żródła emisji. Wniosek był jeden : 

dodatnie cząstki α napotkały na inne cząstki o dodatnim ładunku w złotej folii. 

Cząstki te uczony nazwał protonami i stwierdził, że jądrem atomu wodoru jest 

właśnie proton.  



Doświadczenie Rutherforda obaliło hipotezę istnienia atomu - ciasta sformułowaną 

przez Thomsona. 

Wyniki eksperymentu powtarzanego wiele razy pozwoliły Rutherfordowi na 

stworzenie tzw. „ planetarnego modelu budowy atomu”.  

Wg założeń tej teorii, atom miałby być zbudowany jak mini układ słoneczny .  

We wnętrzu tego układu znajdować się miało dodatnio naładowane jądro atomowe , 

a dookoła jądra krążyć miały ujemnie naładowane elektrony . Jądro w porównaniu do 

atomu jest znacznie mniejsze, ponieważ tylko nieliczne cząstki uległy odbiciu lub 

odchyleniu. Wg Rutherforda atom miał być zbudowany z jądra atomowego o 

wielkości rzędu 10 15− m i skupiającego prawie całą masę atomu oraz elektronów 

obiegających jądro po zamkniętych orbitach o promieniach rzędu 10 10− m. 

 

Ad. 3 

Wykazanie uczniom sprzeczności modelu atomu Rutherforda z zasadami klasycznej 

elektrostatyki 

 

Model atomu Rutherforda posiadał jednak jedną wielką wadę i był sprzeczny z 

zasadami klasycznej elektrostatyki. Zgodnie z tymi zasadami ładunek poruszający 

się po orbicie z przyspieszeniem dośrodkowym emituje falę elektromagnetyczną, 

zmniejszając swoją energię i coraz bardziej zbliżając się do jądra. Uwzględniając te 

prawa atom znikałby po czasie równym ok. 10 6− sekundy, a przecież atomy 

większości pierwiastków są trwałe.  

Problem związany z planetarnym modelem atomu wg Rutherforda rozwiązał duński 

fizyk Niels Bohr. 

 

Ad. 4  

Zapisujemy temat lekcji „ Model atomu wodoru Bohra” 

 

Ad. 5 

Nauczyciel przedstawia budowę atomu wodoru według Bohra. 

Omawia poziomy energetyczne w atomie wodoru wykorzystując foliogramy. 

 

 



 

Opierając się na planetarnym modelu Rutherforda , Niels Henrik Bohr opracował w 

1913 roku swoją teorię budowy atomu. Według niego elektrony nie mogą krążyć 

wokół jądra po dowolnych orbitach , lecz po ściśle określonych , które noszą nazwę 

orbit stacjonarnych  lub inaczej dozwolonych. 

Rozmiary tych orbit są dziesiątki tysięcy  razy większe od rozmiarów jąder. 

Według teorii Bohra elektron poruszający się po konkretnej , dozwolonej orbicie ma 

określoną energię , której wartość nie zmienia się podczas okrążania jądra. Wartość 

tej energii często nazywana jest poziomem energetycznym. Im dalej od jądra 

znajduje się elektron , tym większą posiada energię , tzn. znajduje się na wyższym 

poziomie energetycznym. Gdy elektron krąży po orbicie możliwie najbliżej jądra ( tzn. 

znajduje się na najniższym poziomie energetycznym ), atom jest w stanie 

podstawowym , czyli niewzbudzonym. Gdy natomiast elektron znajduje się na 

wyższym poziomie energetycznym , atom jest w stanie wzbudzonym .N.Bohr 

sformułował prawa dotyczące dwa prawa dotyczące ruchu elektronów wokół jądra. 

Noszą one nazwę postulatów Bohra: 

 

8. Elektrony mogą krążyć wokół jądra jedynie po ściśle określonych orbitach 

stacjonarnych. 

9. Przejście elektronu z niższego poziomu energetycznego na poziom wyższy 

jest możliwe tylko wtedy, gdy atom pobierze porcję energii. Natomiast 

przejście ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej wiąże się wiąże 

się z oddaniem energii. Zgodnie z drugim postulatem Bohra energia pobrana 

przez atom jest równa różnicy energii poziomów energetycznych , między 

którymi zachodzi przejście    

 

                                     ∆E = E1- E 2 

Wzbudzenie atomu może nastąpić np. poprzez zderzenie z innym atomem , jonem 

lub pobraniem porcji energii promieniowania elektromagnetycznego. Atom nie 

pozostaje długo w stanie wzbudzonym. Elektrony „przeskakują” na niższe poziomy 

energetyczne , niekoniecznie od razu na poziom podstawowy. Przy przejściu 

elektronu na niższy poziom atom wysyła ( emituje ) porcję energii promieniowania 

elektromagnetycznego równą różnicy energii poziomów energetycznych. 

 



Ad. 6 

Podsumowanie wiadomości. 

(ewentualnie foliogramów) 

 

 

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 2 – osobowe. Każda grupa otrzymuje program 

komputerowy. 

W programie tym uczniowie mogą wybrać jeden z sześciu stanów elektronowych 

atomu i obserwować przejście elektronu z jednej orbity na drugą. Zmianą tym 

towarzyszy widoczna absorpcja lub emisja fotonu. Obserwowanym przejściom 

towarzyszą zmiany energii i odpowiadające im długości fali.  

 

Ad. 7 

Omówienie pracy domowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykład 2 

W atomie wodoru energia elektronu na czwartej orbicie jest 16 razy większa niż na 

pierwszej . Energia elektronu na drugiej orbicie jest : 

a ) 16 razy mniejsza niż na pierwszej orbicie 

b ) 4 razy mniejsza niż na pierwszej orbicie 

c ) 4 razy większa niż na pierwszej orbicie 

d ) 16 razy większa niż na pierwszej orbicie 

 

 

II postulat Bohra 

 
Przejściom elektronu pomiędzy poziomami energetycznymi atomu wodoru 

towarzyszy : 

- emisja kwantu energii - przy przejściu z poziomu o wyższej energii na poziom o 

niższej energii 

- absorpcja kwantu energii - przy przejściu z poziomu o niższej energii na poziom o 

wyższej energii. 

 

Emitowany  lub absorbowany  ( pochłaniany ) kwant energii jest równy różnicy 

energii dwóch stanów energetycznych pomiędzy którymi nastąpił przeskok elektronu. 

 

h E Ek nν = −   

Energia potrzebna do przeniesienia elektronu z orbity pierwszej do nieskończoności 

nosi nazwę energii jonizacji : 

E E E eV eVjonizacji n= − = −
∞

− − = +∞
13 6

13 6 13 6
,

( , ) ,  

Energia jonizacji atomu wodoru wynosi 13,6 eV. 

 

 

 

 

 

Zastosowanie modelu atomu Bohra 

 



Głównym zastosowaniem i sukcesem teorii Bohra była interpretacja linii widmowych 

atomu wodoru. Linie te były usystematyzowane wcześniej przez Balmera i był 

znaleziony wzór empiryczny pozwalający na wyznaczenie wielu linii. Okazało się , że 

na podstawie teorii Bohra można było wyprowadzić analogiczny wzór, a także wzory 

na linie widmowe innych serii. Nawet obecnie jest stosowane oznaczenie linii 

widmowych charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego oparte na 

modelu Bohra. 

 

 

 

6. Podsumowanie wiadomości. 

    Wykorzystanie programu komputerowego „ Model Bohra atomu wodoru” 

(ewentualnie foliogramów) 

7. Omówienie pracy domowej.                                       

 

 

Zadanie 

Energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym wynosi E1 = -13,6 eV. 

Oblicz energię, jaką pochłania elektron przy przejściu z orbity drugiej na czwartą. 

 

 

 

 

 

Dane :                                                                                                    Szukane : 

E1 = - 13,6 eV                                                                          ∆E = ?  



 

Rozwiazanie : 
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Odp: Energia jaką pochłonie elektron przy przejściu z orbity drugiej na czwartą 

wynosi 0,97eV 
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Opierając się na planetarnym modelu Rutherforda , Niels Henrik Bohr opracował w 

1913 roku swoją teorię budowy atomu. Według niego elektrony nie mogą krążyć 



wokół jądra po dowolnych orbitach , lecz po ściśle określonych , które noszą nazwę 

orbit stacjonarnych  lub inaczej dozwolonych. 

Rozmiary tych orbit są dziesiątki tysięcy  razy większe od rozmiarów jąder. 

Według teorii Bohra elektron poruszający się po konkretnej , dozwolonej orbicie ma 

określoną energię , której wartość nie zmienia się podczas okrążania jądra. Wartość 

tej energii często nazywana jest poziomem energetycznym. Im dalej od jądra 

znajduje się elektron , tym większą posiada energię , tzn. znajduje się na wyższym 

poziomie energetycznym. Gdy elektron krąży po orbicie możliwie najbliżej jądra ( tzn. 

znajduje się na najniższym poziomie energetycznym ), atom jest w stanie 

podstawowym , czyli niewzbudzonym. Gdy natomiast elektron znajduje się na 

wyższym poziomie energetycznym , atom jest w stanie wzbudzonym .N.Bohr 

sformułował prawa dotyczące dwa prawa dotyczące ruchu elektronów wokół jądra. 

Noszą one nazwę postulatów Bohra: 

 

10. Elektrony mogą krążyć wokół jądra jedynie po ściśle określonych orbitach 

stacjonarnych. 

11. Przejście elektronu z niższego poziomu energetycznego na poziom wyższy 

jest możliwe tylko wtedy, gdy atom pobierze porcję energii. Natomiast 

przejście ze stanu o energii wyższej do stanu o energii niższej wiąże się wiąże 

się z oddaniem energii. Zgodnie z drugim postulatem Bohra energia pobrana 

przez atom jest równa różnicy energii poziomów energetycznych , między 

którymi zachodzi przejście    

 

                                     ∆E = E1- E 2 

Wzbudzenie atomu może nastąpić np. poprzez zderzenie z innym atomem , jonem 

lub pobraniem porcji energii promieniowania elektromagnetycznego. Atom nie 

pozostaje długo w stanie wzbudzonym. Elektrony „przeskakują”na niższe poziomy 

energetyczne , niekoniecznie od razu na poziom podstawowy. Przy przejściu 

elektronu na niższy poziom atom wysyła ( emituje ) porcję energii promieniowania 

elektromagnetycznego równą różnicy energii poziomów energetycznych. 

 

Tok lekcji: 

12. Czynności organizacyjne. 



13. Sprawdzenie pracy domowej – omówienie przez uczniów doświadczenia 

Rutherforda 

14. Wyjaśnienie uczniom niedoskonałości w modelu atomu wg. Rutheforda 

15. Podanie tematu nowej lekcji. 

16. Realizacja tematu „ Model atomu wodoru Bohra”, metodą wykładu. 

17. Podsumowanie wiadomości – wykorzystanie programu komputerowego „ 

Model atomu wodoru Bohra” 

18. Omówienie pracy domowej. 

 

 

 

 

 


