
Chemie 8.A,B                                                                          

Plán výuky na období  20.4. – 24.4.2020         

                              

Tento týden dokončení kapitoly Nekovy a poslední kapitola 

tohoto tematického celku - Polokovy – nalepte či opište, dle 

možností. V papíře si barevně zvýrazněte důležité informace, 

které jsou vhodné do života k zapamatování. 

Na internetu si najděte heslo vzducholoď  Hindenburg – 

vzducholoď plněna vodíkem, která začala v roce 1937 hořet kvůli 

statickému výboji a zemřelo 36 lidí. Od té doby bylo plnění 

vzducholodí vodíkem zakázané. 

Kapitoly Kovy, Nekovy a Polokovy jsou v učebnici na straně 36 – 

59, prohlídněte si obrázky, přečtěte zajímavosti, jsou tam i 

některé další prvky. 

Na youtube si pusťte Nezkreslená věda – Periodické 

společenství prvků a Co je to diamant 

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

Mějte se hezky  

Slováčková 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.A Vzácné plyny (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) 

 bez barvy, chuti, zápachu 

 jsou velmi málo reaktivní - velmi dlouho se předpokládalo, že se nezúčastňují žádných 

chemických reakcí, podařilo se však vytvořit některé sloučeniny např. fluorid kryptonu, 

xenonu a radonu. 

 všechny vzácné plyny se vyskytují ve vzduchu (nejvíc je argonu) 

 helium je druhým nejrozšířenějším prvkem vesmíru – vyskytuje se ve všech hvězdách 

 radon v přírodě vzniká radioaktivním rozpadem radia, které je součástí hornin. Z těchto 

hornin se poté radon postupně uvolňuje, což může být problém pro obyvatele na tom místě, 

z hlediska zvýšeného množství radioaktivity 

 praktický význam  

: všechny vzácné plyny, kromě radonu, se využívají v osvětlovací technice jako výplň 

výbojek  

: helium se kromě toho také využívá při plnění balónů, balónků – je lehčí než vzduch a na 

rozdíl od vodíku není výbušné; po vdechnutí na chvíli zmrazí hlasivky = vysoký tón, 

hlasivky to poškozuje. 

 

Vodík 

 nejlehčí a nejjednodušší chemický prvek, nekov 

 plyn bez barvy, chuti, zápachu 

 hustotu má 14x nižší než vzduch – stoupá vzhůru (balony, balonky na pouti…) 

 tvoří převážnou část hmoty ve vesmíru 

 vytváří sloučeniny se všemi prvky v PSP kromě vzácných plynů 

 hořlavý (namodralý plamen), s kyslíkem tvoří třaskavou směs  

 stlačený v ocelových lahvích označených červeným pruhem 

 praktický význam 

:sváření a řezání kyslíko-vodíkovým plamenem - teplota až 3 000 °C 

:palivo do raket, výhledově palivo do aut (ekologicky čisté – z výfuku   

 půjde vodní pára)  

:termonukleární bomby (vodíkové pumy) 

 

 

 

 

 

POLOKOVY 

 většinou křehké  

 mají velice malou elektrickou vodivost - využívají jako polovodiče, k výrobě 

polovodičových součástek, integrovaných obvodů, čipů i jiných elektronických součástek 

   Bor - čistý  bor se v přírodě  nevyskytuje,  setkáváme se s ním pouze ve sloučeninách 

          Využití: ve sklářství jako přísada, v keramice k výrobě emailů a glazur, používá se při 

výrobě mýdel, detergentů a žáruvzdorných materiálů 

 

 Křemík – využití : základní materiál pro výrobu polovodičových součástek, výrobu skla,  

porcelánu,  cementu, silikonů 

    Germánium – polovodič s vysokou rychlostí přenosu signálu   

   Využití : radarová technika, laserová technika aj. 

 

 Arsen – jeho sloučeniny jsou jedovaté a možná karcinogenní - známo už ve starověku 

(otravy „arsenikem“ = oxid arsenitý). Do životního prostředí se dostává zejména 

spalováním nekvalitních fosilních paliv 

              Využití: polovodič - elektronika, procesor v PC, tranzistory   

                           : slitina s olovem - broky a další střelivo 

 

    Selen – vzácný prvek 

                 Využití:         výroba fotočlánků = zařízení, která po ozáření světlem  produkují 

elektrickou energii (= zdroj elektrické energie především 

v kosmickém výzkumu pro napájení přístrojů na oběžné dráze 

pomocí solárních panelů) 
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