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suspenze, emulze, pěna, dým, mlha
roztok
vaječný bílek, laser

3. Test  elektronegativita, ionty, vazba; řešení modrým tlačítkem

4.Různorodé směsi   výklad a cvičení

5.Různorodé směsi   cvičení; řešení na záložce

6. Stejnorodé směsi   výklad, hledat na fot. různé stejnorodé směsi (sklo, techn. líh, páry jodu ve  vzduchu, 
voda), přiřadit štítky ke skupenstvím

7.Koloidní směs   mléko, majonéza

8.Koloidní směs   průchod laserového paprsku koloidní směsí

9.10. Procvičování   typy směsí

11.12.Procvičování   rozlišení stejnorodých a různorodých směsí, zadání DÚ

X 2522:41

1. Co je to kation a 
jak vznikne?
2. Jaká je X prvků, 
které tvoří kationty?
3. Kationty jsou 
tvořeny obvykle kovy 
nebo nekovy?
4. Urči typ vazby v 
molekule KCl.
5. Popiš kovalentní 
vazbu.

1. Co je to anion a 
jak vznikne?
2. Jaká je X prvků, 
které tvoří anionty?
3. Anionty jsou 
tvořeny obvykle kovy 
nebo nekovy?
4. Urči typ vazby v 
molekule AgF.
5. Popiš iontovou 
vazbu.

stiskni

X 2523:04

Zapiš si do sešitu.

Různorodé (heterogenní) směsi
okem, lupou nebo mikroskopem 
lze rozlišit jednotlivé složky

zasuň

X 2523:04

Jaké typy směsí jsou na 
obrázcích? P

ul
l

P
ul
l

Ungroup and type text here.

dým, pěna

X 2523:25

sklo, slitinyvzduch bez prachových
částic

minerálka bez bublinek, 
limonáda, čaj

Stejnorodé (homogenní) směsi - roztoky
ani pod mikroskopem nerozlišíme jednotlivé 
složky
plynné

kapalné

pevné

Najdeš na fotografii všechny roztoky?
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Koloidní směs  - přechod mezi homogenní a   
heterogenní směsí

Poznáš, které koloidní směsi jsou na fotografiích?

X 2822:40

Porovnej vzhled laserového paprsku při 
průchodu vodou a vodou s rozmíchaným 
bílkem (koloidní směs).

Paprsek svítí zleva doprava.

IV 320:40 X 2522:52

mlha
pěna

dým
emulze

Přiřaď:

IV 321:06

Částice látek v homogenních směsích jsou menší než

0,000 000 001 m =                  mm

X 2522:52

Uveď alespoň tři příklady
• různorodých směsí

• stejnorodých směsí

Látky, které se nacházejí v tvém okolí 
jsou častěji čisté látky - směsi.

Učebnice 23/ 8, 50/ 1

DÚ 23/ 5 - 7
přečíst str. 22, 23
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1. Kation je atom, 
který ztratil elekton, 
má kladný náboj.
2. malá
3. kovy

1. Anion je atom, 
který přijal elektron, 
má záporný náboj.
2. velká
3. nekovy
4.  X = X(F) - X(Ag) 
= 4,1 - 1,4 = 2,7
iontová vazba
5. Anion přebral 
valenční elektron od 
kationtu, drží u sebe 
elektrostatickými 
silami,  X je větší 
než 1,7.

4.  X = X(Cl) - X(K) 
= 2,8 - 0,91 = 1,89
iontová vazba
5. Společný vazebný 
elektronový pár,  X 
je menší než 1,7 stiskni
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