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Posílám navazující pokračování zápisu. Je to už jen procvičováním toho, co jste si psali minulý týden – vezměte si tabulku, 

najděte ve vysvětlivce, které číslo je elektronegativita a ty 4 příklady si sami vyzkoušejte - úkolem je zjistit, jakým typem vazby 

se k sobě váže K a Br atd. K čemu je to dobré vám řeknu asi až ve škole, ale je to pro chemii dost stěžejní, určit typ vazby 

v chemické látce. Ve vaší tabulce budou čísla jiná! než v sešitě, toto je starý zápis, od té doby se čísla v tabulkách změnila. 

A posílám začátek nové kapitoly s názvem KOVY, NEKOVY, POLOKOVY. Vytiskněte, nalepte do sešitu, přečtěte. Je to kapitola 

na naučení se nazpaměť, nikoli praktická = není zde potřeba nic chápat, vysvětlovat…přečtu si, naučím se. 

Příští týden pošlu pokračování této kapitoly.  

Nekašlete na to, snažte se průběžně učit, nejen lepit a nazdar…pak až řeknou, jde se do školy, se to naráz všechno nenaučíte. 

Co není potřeba vysvětlit vysvětlovat po příchodu nebudu, tato kapitola není potřeba vysvětlovat, máte samostudium, po 

příchodu napíšeme písemku. 

Na plamenovou zkoušku se podívejte na youtubu, jsou to krásná barevná videa. 

Podívejte se i na Reakce sodíku a vody, Reakce draslíku a vody. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řada reaktivity kovů 
- na výrobky z kovů působí voda a vzduch 

- nezrezne mi výrobek? 

- každý kov odolává jinak (lépe/hůře) 

- a to podle toho, jestli snadno, nebo hůře tvoří kationty 

 

 

 

  K  Ca  Na  Mg  Al  Zn  Fe  Sn  Pb /H/ Cu  Hg  Ag  Au 

 

 

          NEUŠLECHTILÉ KOVY          UŠLECHTILÉ 

KOVY 

          -velmi reaktivní                 -málo reagují 

          -snadno tvoří kationty           -neochotně tvoří 

           (K+ Ca2 Mg2+ Al3+ …)              kationty   

(Výhradní postavení v Beketovově řadě kovů má vodík – před ním se 

nacházejí kovy neušlechtilé a za vodíkem kovy ušlechtilé. Beketov takto 

kovy rozdělil na základě zkoumání reakcí kovů mezi sebou a chování 

kovů při reakci s kyselinami.) 

Použití kovů 
- nejvíce výrobků je z Fe a Al (přesněji ze slitin těchto kovů) 

- čistý kov se používá jen výjimečně, je drahý 

  (Cu-elektrotechnika, W-vlákno v žárovce aj.) 

 

-např.automobil – karoserie (ocelový plech) 

                  - motor, kola (slitina hliníku) 

                  - akumulátor (olovo) 

                  - katalyzátor (platina,iridium) 

                  - vodivé dráty (měď) 

SLITINY- mají lepší vlastnosti než samotné prvky 

               - vznikají ztuhnutím roztavených směsí kovů 

            1.bronz – měď + cín 

            2.mosaz – měď + zinek 

               jsou tvrdší než měď 

            3.dural – hliník + hořčík aj. - je tvrdší než hliník 

 

  

 

Alkalické kovy 
- I.A skupina (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 

- tyto kovy jsou měkké, dají se krájet nožem 

- jsou velmi reaktivní – při kontaktu s vodou i se vzdušnou 

vlhkostí hoří, proto se uchovávají v petroleji!! 

- z venku jsou hnědé, matné, řez je však stříbrolesklý 

- po rozpuštění ve vodě vytvoří z vody hydroxid 

(=alkálie=alkalické kovy) – pH papírek ponořený do vody se 

zbarví modře 

- kationty těchto kovů barví plamen, říká se tomu plamenová 

zkouška a zjišťujeme pomocí ní, jaké prvky se vyskytují 

v neznámé chemické látce – látka se nabere na platinový 

drátek a dá do plamene 

 

Barva plamene při plamenové zkoušce 

Li+ - karmínově červená 

Na+ - výrazná žlutá 

K+ – světle fialová 

Ca2+ – cihlová oranžová 

Ba2+ – světle zelená 

Sr2+ – karmínové červená 

 

REAKTIVITA 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Neu%C5%A1lechtil%C3%BD_kov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C5%A1lechtil%C3%BD_kov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A9_reakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina


 

Při nejasnostech v zadání mi napište na e-mail 

slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 


