
CHEMIE 8. A 

7. týden 24. dubna – 1. května 2020 

Ahoj chemici.   

Tento týden budeme pokračovat se seznamováním s nekovy. V učebnici si přečtěte na str. 34 – 

chemická vazba.  

NEZAPOMEŇTE SE I UČIT   

OPAKOVÁNÍ POLOKOVY, NEKOVY (C, N, P, S) – ODPOVÍDEJTE POUZE ÚSTNĚ, ŘEŠENÍ NAJDETE 

POD ZADÁNÍM 

1. Vyber, které prvky PATŘÍ mezi nekovy: VODÍK, VÁPNÍK, FOSFOR, SÍRA, HLINÍK, KYSLÍK  

2. Důležitá vlastnost nekovů. 

3. Diamant  

a)  kterým prvkem je tvořen? 

b) 1 použití 

c) tvrdost 

4. Bílý fosfor – 2 důležité vlastnosti. 

5. Křemík -  2 použití 

6. Na co se používá červený fosfor (1 použití) 

7. 2 použití síry 

8. 2 použití kapalného dusíku 

9. Tři umělé formy uhlíku a ke každé napiš 1 použití 

10. Použití rajského plynu. 

11. Tuha je z ……….(doplň z jakého prvku), …………. elektrický proud a je ……………nerost (doplň jak je to 

tvrdý nerost) 

12. Napiš názvy 2 nejdůležitějších polokovů 

13. Co je to briliant? 

14. Jakou barvu má síra? 

15. Co je to arzenik? 

ŘEŠENÍ - OPAKOVÁNÍ POLOKOVY, NEKOVY (C, N, P, S) 

1. Vyber, které prvky PATŘÍ mezi nekovy: VODÍK, VÁPNÍK, FOSFOR, SÍRA, HLINÍK, KYSLÍK  

2. Důležitá vlastnost nekovů. NEVEDOU ELEKTRICKÝ PROUD, NEMAJÍ KOVOVÝ VZHLED 

3. Diamant  

d)  kterým prvkem je tvořen? UHLÍKEM 

e) 1 použití - KLENOTNICTVÍ, VRTNÉ SOUPRAVY, ŘEZÁNÍ SKLA 

f) Tvrdost - NEJTVRDŠÍ NEROST, TVRDOST 10 

4. Bílý fosfor – 2 důležité vlastnosti. PRUDCE JEDOVATÝ, SAMOZÁPALNÝ 

5. Křemík -  2 použití SILIKON (TMELY, IMPLANTÁTY), VÝROBA SKLA, SOLÁRNÍ PANELY 

6. Na co se používá červený fosfor (1 použití). VÝROBA ZÁPALEK 

7. 2 použití síry – SÍŘENÍ SUDŮ A SKLEPŮ, VÝROBA KYSELINY SÍROVÉ 

8. 2 použití kapalného dusíku – BRADAVICE, CHLAZENÍ - UCHOVÁVÁNÍ KRVE, VAJÍČEK A SPERMIÍ 

9. Tři umělé formy uhlíku a ke každé napiš 1 použití SAZE – VÝROBA PNEUMATIK, KOKS – TOPENÍ, 

VYSOKÉ PECE, AKTIVNÍ UHLÍ – PROTI PRŮJMŮM 



10. Použití rajského plynu. DŘÍVE NA USPÁVÁNÍ (NARKÓZA) 

11. Tuha je UHLÍKU, VEDE elektrický proud a je NEJMĚKČÍ nerost (doplň jak je to tvrdý nerost) 

12. Názvy 2 nejdůležitějších polokovů. KŘEMÍK, GERMÁNIUM 

13. Co je to briliant? VYBROUŠENÝ DIAMANT (57 BRUSNÝCH PLOŠEK) 

14. Jakou barvu má síra? ŽLUTOU 

15. Co je to arzenik? PRUDKÝ JED 

 

NAPIŠTE SI DO SEŠITU: 

VZÁCNÉ PLYNY  

 patří mezi nekovy 

 prvky VIII. A skupiny (helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, radon Rn) 

 neon, argon, krypton, xenon používají se k plnění osvětlovacích trubic a výbojek 

 

 radon  

 radioaktivní  

 škodí i léčí 

 využívá se v lékařství na ozařování pacientů trpících nádorovým onemocněním, lázeňství 

 

CHEMICKÁ VAZBA  

 chemická vazba vzniká utvořením vazebného elektronového páru z valenčních elektronů 

 Na vzniku chemické vazby se podílí volné valenční elektrony slučovaných atomů. Tyto volné 

valenční elektrony vytvoří elektronový pár. 

 
 

ELEKTRONEGATIVITA 

= schopnost atomu přitahovat vazebný elektronový pár 

 značí se X, nemá jednotku 

 najdeme v PSP 

 čím je její hodnota vyšší → tím více atom přitahuje vazebný elektronový pár k sobě → tím 

více je elektronegativnější 

 kovy = malá elektronegativita, nekovy = velká elektronegativita 



DRUHY VAZEB (podle rozdílu elektronegativit ∆X) 

a) NEPOLÁRNÍ VAZBA 

  0 ≤ ∆X < 0,4     (rozdíl elektronegativit je větší nebo rovno nula a zároveň menší než 0,4) 

 - vazebný elektronový pár je přesně uprostřed 

     - např. N2 , tj. N – N (elektronegativita dusíku N je 3)          

                                   ∆X = 3 – 3 = 0 (NEPOLÁRNÍ VAZBA) 

b) POLÁRNÍ VAZBA  

 

0,4 ≤ ∆X < 1,7      (rozdíl elektronegativit je větší nebo rovno 0,4 a zároveň menší než 1,7) 

 - vazebný elektronový pár je blíže prvku s větší elektronegativitou 

              - např. HCl (elektronegativita H je 2,2, elektronegativita Cl je 2,8)          

                                            ∆X = 2,8 – 2,2 = 0,6 (POLÁRNÍ VAZBA) 

      

c) IONTOVÁ VAZBA 

 

 ∆X ≥ 1,7    (rozdíl elektronegativit je větší nebo rovno 1,7) 

   - např. NaCl (Na… 1, Cl…. 2,8)   

                                          ∆X = 2,8 – 1 = 1,8 (IONTOVÁ VAZBA) 

Atom s větší elektronegativitou si přitáhne celý vazebný elektronový pár a vznikne z něj 

ANION (má záporný náboj = více elektronů e-).  

Atom s menší elektronegativitou přijde o elektron a vznikne z něj KATION (má kladný náboj = 

více protonů p+, méně elektronů e-). 

 

 

 

 

 

 


