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 …i uważali, że wszystko składa się  
z kombinacji czterech żywiołów, które mogą 

przekształcać się w siebie nawzajem.

Już starożytni Grecy zastanawiali się,  
z jakiej materii stworzony jest  

wszechświat…

Na tej podstawie arabscy uczeni wysnuli 
teorię “siarki i rtęci” – abstrakcyjnych 

właściwości materii.

Zgodnie z ich teorią dzięki 
zmieszaniu tych dwóch 
substancji w różnych 
proporcjach można  

otrzymać jeden z siedmiu 
metali: złoto, srebro,  
miedź, mosiądz, żelazo,  

ołów i rtęć.

W XVI wieku niemiecki alchemik Paracelsus wyróżnił  
trzeci pierwiastek podstawowy: sól.

Ogień Powietrze

Ziemia Woda

Koncepcja ta stanowiła inspirację  
dla wielu badań i eksperymentów  

alchemicznych, w tym dla słynnych  
prób przekształcenia ołowiu  

w złoto.

Wszechświat  
składa się  

z siarki, rtęci  
i soli, nie tylko  

z metali.



Jakiś czas później Robert Boyle odkrył,  
że materia składa się z malutkich “cząstek”…

 …i że powinno  
dać się ją rozłożyć 

do najbardziej  
podstawowej formy.

Zgodnie z tą koncepcją francuski chemik Antoine Lavoisier  
przeprowadził serię doświadczeń mających na celu  

rozłożenie różnych materiałów i sprawdzenie, z jakich  
substancji się składają.

Opublikował listę  
“33 substancji prostych”.

Z kolei już w XIX wieku John Dalton wysnuł 
hipotezę, że cała materia jest złożona 
z niezniszczalnych atomów o możliwych  
do zaobserwowania właściwościach,  

takich jak masa.

 Amedeo Avogadro Zaś wprowadził 
rozróżnienie między atomem a cząsteczką.

Tymczasem niemiecki chemik Johann  
Wolfgang Döbereiner pogrupował  
pierwiastki po trzy, w zależności  

od ich właściwości chemicznych oraz  
wzajemnego stosunku masy atomowej.



W 1860 roku w Karlsruhe w Niemczech  
odbył się I Międzynarodowy Kongres  

Chemików, podczas którego dyskutowano  
o atomach i cząsteczkach.

Właśnie tam włoski chemik Stanislao Cannizzaro rozdał  
uczestnikom kongresu egzemplarze przełomowej pracy Avogadra  

o cząsteczkach.

Jednym z uczestników  
kongresu był młody Dmitrij 

Iwanowicz Mendelejew.

Po ukończeniu studiów otrzymał stypendium państwowe, w ramach którego wyjechał  
do Niemiec i uczył się w laboratorium Roberta Bunsena…

Ale… kim był  
Mendelejew? Mendelejew był rosyjskim 

chemikiem, absolwentem 
uniwersytetu  

w Petersburgu.
Dzień 
dobry!

…słynnego twórcy “palnika Bunsena”, do dziś  
używanego w laboratoriach chemicznych.

Przeczytajcie to! 
Wszyscy powinni się 
o tym dowiedzieć.



Po powrocie do Petersburga Mendelejew,  
zainspirowany pracami Avogadra, zaczął rozmyślać 

nad sposobami usystematyzowania znanych  
pierwiastków chemicznych.

Ale nie tylko on! W tym samym czasie sprawą  
zajmowali się badacze na całym świecie.

Francuski chemik Béguyer  
de Chancourtois proponował 
uporządkować je w formie  

spirali, zwanej śrubą  
telluryczną.

Z kolei John Newlands chciał  
podzielić pierwiastki na grupy  

i zauważył, że co ósmy ma podobne 
właściwości – zjawisko to nazwał  

prawem oktaw.

Niektórzy chemicy, jak William Odling, 
podkreślali konieczność wykorzystania 

odkrytych niedawno wartości masy 
atomowej pierwiastków i uszeregowa- 
nia ich rosnąco, zwracając przy tym  

uwagę na okresowość.

W Danii zaś Gustavus 
Detlef Hinrichs zasto-
sował do różnicowania 
pierwiastków spektro-

grafię.

Lothar Meyer 
z Niemiec niezależnie 

od Mendelejewa odkrył 
prawo okresowości 
i opublikował własny 
układ pierwiastków.



Tak, pracuję nad traktatem 
naukowym i próbuję jakoś 
uporządkować pierwiastki.

Wróćmy jednak do Mendelejewa… Poza tym zauważyłem, że właściwości  
chemiczne powtarzają się 

okresowo co określoną liczbę 
pierwiastków. 

A te puste miejsca?

Wciąż tworzę nowe listy 
i zmieniam kolejność.

Spisuję 
pierwiastki, które 
są już odkryte…

…ale zgodnie z moim systemem 
muszą istnieć też takie, których 

jeszcze nie znamy, o właściwościach 
podobnych do tych już znanych.

Dlatego 
zostawiłem wolne 

miejscA, żeby można 
było je tam wpisać, 
kiedy zostaną już 

odkryte.

Nadałem im prowizoryczne 
nazwy, dodając przedrostek 
do nazwy pierwiastka znaj-

dującego się nad nimi.

 “Eka-”, “dvi-” i “tri-” – 
w zależności od tego, 

czy znajdują się jedno, 
dwa czy trzy miejsca 

poniżej.

Niesamowite!

Myślę, że jest 
w tym jakiś porzą-

dek,naturalne 
prawo.



Koniec

Ponieważ Mendelejew dokonał 
swoich odkryć na długo przed 
ufundowaniem Nagrody Nobla,  
nie został nią uhonorowany…

I rzeczywiście, wiele z pierwiastków przewidzianych przez Mendelejewa zostało odkrytych w późniejszych latach…

Niedługo po opublikowaniu układu okresowego 
francuski chemik Boisbaudran odkrył  

“eka-glin”, który nazwał galem…

…wiele lat później Maria  
Skłodowska-Curie odkryła  
polon, czyli “dvi-tellur”…

…a w 1939 roku, w Instytucie 
Radowym założonym przez Marię  
Curie, Marguerite Perey odkryła  

“dvi-cez”, od tej pory zwany  
fransem.

…jednak razem z Lotharem Meyerem 
otrzymał Medal Davy’ego przyznawany  

przez Towarzystwo Królewskie  
w Londynie – jedną z najbardziej 

prestiżowych nagród w dziedzinie chemii.

Od czasu publikacji w 1869 roku  
tablica Mendelejewa wciąż się rozrasta, 
w miarę jak chemicy odkrywają kolejne 

pierwiastki.
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