
DERIVÁTY 
 

UHLOVODÍKŮ 

Chemie 9.A,B                                              Plán výuky na období  27.4. – 30.4.2020         

                              

Ahoj děcka, posílám výsledky procvičování cyklosloučenin z minule.. i se vzkazem ;-) 

 

Pohodičku u videa jste si doufám udělali a dneska prezentace s novou kapitolou 

Deriváty uhlovodíků a následně Halogenderiváty..klasicky opsat, vstřebat ;-)  

 

Nadpis si udělejte velký, očíslujte 

1)Uhlovodíky –máme za sebou….2) Deriváty uhlovodíků – máme před sebou. 

  

+ přečíst si v uč. strany 41, 44, 45 – je to krátké, nebojte. 

  

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

Mějte se hezky  

Slováčková 



            Uhlovodíky 

nejjednodušší organické sloučeniny 

obsahují pouze C a H  - uhlo/vodík 

  (alkany, alkeny, alkyny a areny) 

 

 Deriváty uhlovodíků 

derivát = odvozenina 

obsahují v molekulách C a H a další 

prvky (Cl, Br, I, F, O, N, S, P…) 

 

 



Dělení derivátů 
 

1. Halogenderiváty  (Cl, Br, I, F) 

 

2. Hydroxyderiváty            alkoholy (-OH) 

                                             fenoly     (-OH) 

3. Ethery (-O-) 

 

4. Karbonylové sloučeniny             aldehydy  (-CHO)  

                                                        ketony (-CO-)  

 

5. Karboxylové sloučeniny            kyseliny (- COOH) 

                                                        estery (-COO-) 

 



 
1. 

 
HALOGENDERIVÁTY 

 



    

vznikají výměnou atomů vodíku za některý halogen 

(Cl, Br, I, F) 

1 halogen           1 vodík 

      2 halogeny           2 vodíky… 

 

Halogenderiváty 

 

Vlastnosti  

v přírodě se nevyskytují, jsou uměle vyrobené 

některé narkotické a karcinogenní 

většina je nehořlavých (dříve náplně do hasicích 

přístrojů) 

 



 

CHCl3 (chloroform) – dříve k anestezii (narkóza) 

 

CCl4 (tetrachlormethan) – dříve k hašení (halonové 

        hasicí přístroje - zakázané) 

 

CH3 - CH2Cl (chlorethan) – místní znecitlivění          

         (zranění sportovců – tzv. Kelen) 

 

 

Použití 
rozpouštědla, insekticidy, chladírenství  

škodlivé pro přírodu (tzv.kumulativní jedy = hromadí 

se v těle) 



 

Freony – látky, které obsahují v molekulách fluor a  

       chlor zároveň 

             - dříve jako chladící medium v lednicích a 

       mrazácích 

             - hnací plyn ve sprejích 

             - rozkládájí ozon – vznik ozonové díry,  

      proto se freony v dnešní době nahrazují                   

      látkami neškodnými 

 

Ze strany 45 v učebnici vypsat trochu o teflonu, který 

máte doma na pánvičkách a PVC, po kterém možná 

chodíte;-) 
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