
Chemie 8.A,B                                                                          

Plán výuky na období  14.4. – 17.4.2020         

                              

Tento týden dokončete výpisky významných kovů z minulého 

týdne a posílám zápis Nekovy – nalepte či opište, dle možností. 

V papíře si barevně zvýrazněte důležité informace, které jsou 

vhodné do života k zapamatování. 

Na internetu zadejte heslo „bílý fosfor“ a prohlídněte si obrázky 

(je to bojová látka). Najděte si i červený fosfor, síru, brom a jod, ať 

vidíte, jak vypadají. 

Na youtube se podívejte na pokusy: zadejte „sublimace jodu“ ,  

„výroba střelného prachu“, výrob je tam více, vyberte si. Dále 

„reakce bromu s hliníkem“, „zahřívání síry“, „hoření 

hořčíku“…vybírejte si videa, kde se mluví, kde vysvětlují.. 

 
Při nejasnostech mi napište na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 

 

 

 

 

 

 

NEKOVY 
 

Uhlík – obsažen v uhlí, v tělech živých organismů, v ropě, zemním plynu  

          -   v přírodě 2 formy  – diamant (nejtvrdší nerost na Zemi) 

                                                            - použití k broušení, vrtání 

                                                            -broušený diamant=šperk, tzv.briliant 

                                     - grafit (tuha) - měkký nerost, výroba elektrod, tužek  

   

          - další formy uhlíku – saze – výroba gumy (pryže), pneumatik, plastů     

                                              koks – použití při výrobě železa, pevné palivo  

                                              aktivní uhlí  - je schopno v sobě zachytit škodlivé plyny, páry, 

barviva (tento jev se nazývá adsorpce)   

                                                                   - použití do ochranných masek, při průjmu a 

otravách 

 

Síra – pevná žlutá látka, tvoří molekuly S8 , v zemi jsou velká ložiska síry-těžba 

- použití – k výrobě kyseliny sírové H2SO4,  gumy (pryže) aj. 

               - hořením síry vznikají jedovaté plyny – síření sklepů, sudů proti plísni     

               - je součástí hmoty na hlavičkách zápalek a střelného prachu 

 

Fosfor – 2 formy – bílý fosfor – velmi jedovatá (smrtelná dávka je 0,15g), na vzduchu 

samozápalná, velmi reaktivní pevná látka, uchovává se ve 

vodě! Tvoří molekuly P4 

                                                  -  použití – do signalizační munice                             

                                                  - chemická zbraň – velmi brutální 

 

                             - červený fosfor – není samozápalný ani jedovatý, je méně reaktivní 

                                                         - použití – škrtátka zápalek 

 

VII.A skupina – Halogeny 

 
Chlor – plyn, tvoří molekulu Cl2 

                - žlutozelený, nepříjemně štiplavě zapáchá, je jedovatý, leptá sliznice (bojový plyn za 

I.sv. války) 

          - po rozpuštění ve vodě vznikne tzv. chlorová voda, která má bělící a odbarvující 

účinky 

         - použití – ničení choroboplodných zárodků – bazény, vodárny pitná voda 

                        - výroba plastů a kyseliny chlorovodíkové HCl 

        - nedýchat výpary ze Sava a HCl – páry leptají sliznice dýchacích 

cest!!! 
 

Fluor - F2 – zelenožlutý plyn, leptá sliznice, extrémně jedovatý a reaktivní 

Brom - Br2 – hnědočervená kapalina,  jedovaté i výpary! výroba barviv, léčiv, získává se 

z mořské vody 

Jod - I2 – pevná šedočerná látka, špatně rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu = jodová 

tinktura (desinfekce). Schopnost sublimace – krystaly jodu se „vypaří“, nutné mít sklenici 

dobře zavřenou. Biogenní prvek, přijímáme ho s kuchyňskou solí. 


