
CHEMIE 8. A 

9. týden 8. -15. května 2020

Ahoj chemici. 

Tento týden budeme pokračovat v učivu o iontech. Na základě probrané teorie z minulého 

týdne si procvičíme ionty, iontové reakce a iontové sloučeniny. Nakonec ještě začneme učivo 

halogenidy. NEZAPOMEŇTE SE I UČIT   Pište na papíry a až budete mít zpět sešity, tak je do 
nich nalepíte.

1. Vyber nekovy: uhlík, sodík, vodík, jod, platina, křemík, fosfor

2. Skupenství jednotlivých prvků (za normálních podmínek)
a) chlor……………………………
b) síra …………………………….. 
c) kyslík ………………………….. 

3. Nedostatek jodu v potravě lidem způsobuje……………………………. 

4. Lze najít ve vesmíru atomy vodíku (mimo naši Zemi)?  ANO - NE
Pokud ano, tak kolik %.

5. Co je to ztužování tuků a který prvek k němu používáme?

6. 3 použití fluoru

7. 3 použití vodíku (současné i historické)

8. Co je to jodová tinktura a na co se používá?

9. 2 použití kyslíku.

10. 3 použití chloru.

11. Který prvek z halogenů sublimuje a co je to sublimace?

12. Lze najít ve vesmíru kyslík (mimo naši Zemi)?   ANO - NE
Pokud ano, tak napiš kolik %.

13. 2 vlastnosti vodíku.

14. Vlastnosti bromu nejsou:
a) Lehčí než vzduch
b) Hnědočervená kapalina
c) Snadno sublimuje
d) Nazelenalý plyn
e) Tvoří dvouatomové molekuly

OPAKOVÁNÍ HALOGENY, VODÍK, KYSLÍK – ODPOVÍDEJTE POUZE ÚSTNĚ, ŘEŠENÍ NAJDETE 
POD ZADÁNÍM 

HALOGENY, VODÍK, KYSLÍK 



 

ŘEŠENÍ: 

HALOGENY, VODÍK, KYSLÍK –  

1. Vyber nekovy: uhlík, sodík, vodík, jod, platina, křemík, fosfor      

 
2. Dopiš skupenství jednotlivých prvků (za normálních podmínek) 

a) Chlor …plyn 
b) síra ……pevná látka 
c) kyslík …plyn   

 
3. Nedostatek jodu v potravě lidem způsobuje nemoci štítné žlázy   

 
4. Lze najít ve vesmíru atomy vodíku (mimo naši Zemi)?  ANO - NE 

 Pokud ano, tak napiš kolik %.   90%   
 

5. Co je to ztužování tuků a který prvek k němu používáme?  
Reakce oleje s vodíkem, používáme k němu vodík   
 

6. 3 použití fluoru do zubních past, teflon, freony   
 

7. 3 použití vodíku (současné i historické) svařování a řezání kovů 
palivo do raketových motorů 
ztužování tuků 
vzducholodě   

 

8. Co je to jodová tinktura a na co se používá? Etanolový roztok jodu, dezinfekce    
 

9. 2 použití kyslíku. Dýchání, dýchací přístroje, svařování kovů    
 

10. 3 použití chloru: dezinfekce vody-studny, bazény 
 dezinfekce  pitné vody 
 výroba plastů-PVC 
 bojový plyn 
 dezinfekce-savo    

 

11. Který prvek z halogenů sublimuje a co je to sublimace? Jod 
                         sublimace je změna skupenství z pevného na plynné a zpět na pevné   
 

12. Lze najít ve vesmíru kyslík (mimo naši Zemi)?   ANO - NE 
 Pokud ano, tak napiš kolik %.   
 

13. 2 vlastnosti vodíku – plyn, 15 krát lehčí než vzduch, se vzduchem výbušný   
 

14. Vlastnosti bromu nejsou: 
a)  Lehčí než vzduch 
b)  Hnědočervená kapalina 
c) Snadno sublimuje 
d) Nazelenalý plyn 
e) Tvoří dvouatomové molekuly   

 



DO SEŠITU SI NAPIŠTE: 

1. DOPLŇ: 

 Ca0  -  2 e-  →   

řešení: Ca0  -  2 e-  →  Ca2+ 

 Na0  -  1 e-  →   

řešení: Na0  -  1 e-  →  Na+ 

 Cr6+  +  3 e-  →   

řešení: Cr6+  +  3 e-  →  Cr3+ 

 Mn2+  -  5 e-  →   

řešení: Mn2+  -  5 e-  →  Mn7+ 

 Co3+  +  3 e-  →   

řešení: Co3+  +  3 e-  →  Co0 

 N3-  -  8 e-  →   

řešení: N3-  -  8 e-  →  N5+ 

2. DOPLŇ: (řešení najdeš hned za zadáním) 

a) Fe2+  +  5 e-  →   

b) Zn0  -  2 e-  →   

c) Na-  -  1 e-  →   

d) Mn7+  +  5 e-  →   

e) Li+  +  1 e-  →  

f) Si0  +  4 e-  →  

g) Mg2+  +  2 e-  →  

h) Se4-  +  2 e-  →   

i) Br-  -  6 e-  →   

 

ŘEŠENÍ:  

a) Fe2+  +  5 e-  →  Fe3- 

b) Zn0  -  2 e-  →  Zn2+ 

c) Na-  -  1 e-  →  Na0 

d) Mn7+  +  5 e-  →  Mn2+ 

e) Li+  +  1 e-  →  Li0 

f) Si0  +  4 e-  →  Si4- 

g) Mg2+  +  2 e-  →  Mg0 

h) Se4-  +  2 e-  →  Se6- 

i) Br-  -  6 e-  →  Br5+ 

 



IONTOVÉ SLOUČENINY 

 jsou složeny z kationtů a aniontů 

 za pokojové teploty jsou to pevné látky 

 jsou rozpustné ve vodě 

 roztoky iontových látek vedou elektrický proud 

 často tvoří krystaly 

 např. NaCl – kuchyňská sůl 

 

 
 

 

 

 

 vyjadřuje pomyslný náboj 

 může být kladné, nulové, záporné  

 zapisuje se římskou číslicí vpravo nahoře u značky prvku (např. KI, O-II, Br-I)  

 součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je nula 

 zakončení přídavného jména podle oxidačního čísla:  

 
 



HALoGEN!DY

= dvouprvkové sloučeniny halogenu (chlor Cl, fluor F, brom Br, jod l) a dalšího prvku

o název je dvouslovný (např. chlorid sodný)

/ podstatné iméno tvořeno názvem halogenu + zakončení -id (chlorid, fluorid,

bromid, jodid)

/ přídavné iméno tvořeno názvem dalšího prvku + zakončení podle oxidačního
čísla

. atomy halogenů mají v halogenidech vždy oxidační číslo - t:

Cr| chlorid

P-t fluorid

Br-| bromid

;-t jodid

VYTVOŘ VZOREC:

1) jodid olovnatý

2) bromid stříbrný

3) chlorid boritý

4) fluorid vápenatý

5) jodid křemičitý

6) chlorid mědhatý

7) chlorid manganistý

8) jodid rtuťnatý

Řršrruí:

pť'lrl
+l -l

Ag Br
+ll| _ l
B Cl:
+tl *l

Ca Fz
+lv -l

Si !+

+tl -t
Cu Clz

+?ll ,1
Mn Clz

tll _t
Hg lz

l}tllltt|} 1rřihllrll l

,.,l],,,.,, .l,j :,, t|'li]l,,ii
r,'l t l, rt trl r-, li.,rrti,

,{"iltt",,rtt;t1,;l. 1,t,,,i.lI t,,i,t.ti',,ll!.ll1 ;1!.1.1\l! llt l

i l,,"ttl lt\.i!i.l.,'lll,'Ji \,l\\.i tl(ll!']li ,1|rlrl; 1)l\ i.,l,
/r''iL'.' .lr'
r'lil,utt,i ,( [

l lrt,,,,, 1:rri,ltt \ il/lrE]lr_,!l "}l{lllill.
{ |)liilii"ťll]ť kt'Íirrri. ;rl';trit|ltr: lIrrilllrrlr,q,\rtl.ri,ttir. ll uirul lr r.rlriii

lr*,r riltli,:rltt ttlt ,,tt"tttti,ttLtt lit,, Lii.ic l;.tL*, itl.|i.r,t ll;;tl,,l,t,ll r-t,;liL.t.

llirl.'r l ,i\, \ L, 1 ri,rr,i tt.:riir. t

l r_, '{ l

i ,,t ]

\' .", ut,r,,, ;;1 j,,,..,;.,;,1 11il l. l ct'|



|}{r\l l l lt pi,iklrrrl l přililnrl l
\, ..,,,i'J,_' j;,t]r r.:r'tlilitt ( ,rl Xl

1 lr'r,ttt ll\ltli!!,ll1r,h i,lrr.[ ;rlirtt,tlt ",illrlr 1r1 r |.1.:

l}l!|}/ll{'lltť kt'jirrr,i írtJ\i(ll{}. i!ll,"lllýrr lliilť}.ii l}}\^ll \l./.l!l!{i
,i,, Iii7.' |,rl,rr.,1;1|tlrtil,"1r!;1, lt(},,1|li l!il \l!t:t\lL.i /'li;llilt.,ll},,|]i

t .t,l

t ,r l

Nl

H,!,

i t, ,.'lti 1,,,,,i,l.rlr,lli,. 1;tt.,l .t l" , i]rrllritl | ,it,tlirl

L]tttlrt 1rl i.!.tr t;clr.l jrtt,;rlir ( | , ,t.l!ll, K' . *!t.trť|,

\.r l,.,r lt;r!,,rt,;ii til tt lltr,,:;,l \ ,:lii,ll ll\ l,,ilt.i rlr.rr*!rrl

VYTVoŘ ruÁzrv:
t'' -l

1) Mg Brz
+l -,

2) Ag Cl
rll -,3) Ca Fz

+ll -l
4) Cu Clz

+lt ,l
5) Sn Cl+

+lý -t6) Si Cl+

tU -l
7) P Brs

+,ll -l
8) FeCls

Řršrruí:

bromid hořečnatý

chlorid stříbrný

fluorid vápenatý

chlorid mědhatý

chlorid cíničitý

ch!orid křemičitý

bromid fosforečný

chloríd železitý

]


