
 

 

Chemie 8.A,B                                                                          

Plán výuky na období  27.4. – 30.4.2020         

                              

Ahoj děcka, tento týden opakování kapitoly Kovy, polokovy, 

nekovy – pracovní list, vytiskněte si ho, vyplňte a pošlete mi ho 

vyplněný na e-mail formou fotky či pdf., je to jedno, hlavně, ať to po 

vás přečtu, známe své lidi, že ;-) 

 E-mailu dejte název CH8 –kovy a nezapomeňte se dovnitř e-mailu 

podepsat. 

Užijte si a bez úhony přežijte Čarodějnice;-) 

 
Pracovní list pošlete na e-mail slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

Slováčková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kovy, nekovy, polokovy 
 

1. Napiš vlastnosti kovů ……………………………………………………………………………………………… 

   Nekovů ……………………………………………………………………………………………………………………… 

   Jak bychom charakterizovali polokovy? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Napište, co pro normálního člověka znamená, že má řetízek vyrobený z 

ušlechtilého kovu…………………………………………….. 

     Napiš značky 4 ušlechtilých kovů ………………………………………                           

 

3. Proč se pro výrobu používají spíše slitiny kovů než čistý kov? …………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Jak se nazývá slitina Cu a Zn? …………………………………a jak Cu a Sn? ………………………………    

4. Napiš značky všech alkalických kovů……………………………………………………… 

   Napiš 4 vlastnosti alkalických kovů, jsou to kovy docela dost speciální 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Vysvětli, proč se nazývají alkalické kovy………………………………………………………………………………  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Vyber si kterékoliv 2 významné zajímavé kovy a napiš, k čemu se používají 

    ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

6. Podtrhni nekovy (podl PSP!) 

     C     Al    Cu    S   Si     Zn    P    Fe    Cl    Br    I   F                                                    

7. Napiš 3 informace o diamantu………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………….Značka diamantu je ………………… 

    Jak je možné, že má tuha a diamant stejné složení a přeci jsou tak jiné? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Jaké vlastnosti má tzv. aktivní uhlí? Neboli co umí? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.  Z jaké látky jsou vyrobeny škrtátka zápalek? ……………………………………………………………….. 

     Co je obsaženo v hlavičkách?……………………………………………………………………………. 

      Proč při škrtnutí začne zápalka hořet?? Vysvětli………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Z nabídky doplň správně slova do textu o výrobě železa                                           
 

Železná ruda se roztaví za vysoké teploty ve ……………………………………………….Topí se zde 

…………………… a dále se k rudě přidává tzv ………………………………………………………………………………,  aby 

na sebe navázala příměsi, v tomto případě se tam přidává ……………………………… 

Takto vzniklé železo se nazývá ……………………………………………….Je tvrdé, ale ………………………. 

Odlévá se do forem a po ztuhnutí se nazývá ……………………., ze které se vyrábí např. pánve, 

hrnce, potrubí, topná tělesa aj. Z tohoto křehkého železa se v ocelárnách vyrábí 

odstraněním příměsí tvrdá a pevná ……………………Pomalým ochlazováním taveniny vzniká tzv. 

…………………………………………………….která je ……………………………………………………Prudkým ochlazením 

taveniny vzniká......................................................................., která je tvrdá, ale …………………….. 

Dodatečnou přísadou chromu a niklu vzniká ……………………………………………………………………….,   

která se používá v …………………………..           

 

       kalená ocel        chirurgii     vápenec     křehké            popouštěná ocel           litina         

ocel         koks             nerezová ocel           vysoká pec           snadno ohybatelná                       

surové železo           lámavá     struskotvorná přísada 

 

10. Důležité vlastnosti vzácných plynů + nějaká použití vzácných plynů 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

11. Co bychom měli rozhodně vědět o arsenu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Vysvětli, proč se dělají před započetím nové stavby domu, rozbory půdy 

v tom místě? Tzv. radonová zkouška. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Čím může být naplněný pouťový balónek, který vám uletí do nebe? 

 
………………………………………………….A čím je naplněný, pokud klesne k zemi? ………………………………………… 


