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XI 621:15

Kapalné roztoky
- rozpuštěním g, l nebo s v rozpouštědle

Jak urychlíš rozpouštění?

- po odpaření rozpouštědla získáme zpět 
rozpouštěnou látku

X 2619:46

Rozpouštění urychlí
- změna t

- velikost částic

- míchání

Čím je teplota vyšší, tím se látka 
obvykle rozpouští ________.

Čím jsou částice větší, tím se látka 
rozpouští ________.

Čím je míchání intenzivnější, tím se 
látka rozpouští ________.

rychleji

pomaleji

rychleji

X 2623:27

za daných podmínek (t, p) 
pojme ještě nějaké množství 
rozpouštěné látky

za daných podmínek (t, p)
se v něm již víc látky 
nerozpustí

Nasycený . Nenasycený .

Rozpustnost   hmotnost látky, která se rozpustí ve 100 g 
rozpouštědla na nasycený roztok.
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- změna t

- u plynů i p

Čím je teplota vyšší, tím se pevné látky 
obvykle rozpouští _____.

Rozpustnost zvýší

Čím je teplota vyšší, tím se plynu 
obvykle rozpouští _____.

Čím je tlak vyšší, tím se plynu rozpouští 
_____.

více

méně

více
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Zapiš si:
24Cr, 27Co, 28Ni

IV 322:19 X 2623:43

Učebnice 25/ 1, 2, 4, 5
Vysvětli rozdíl mezi fyzikální a chemickou 
změnou.
Čím se liší stejnorodá a různorodá směs?
Uveď příklady těchto směsí.

DÚ 25/ 3
naučit nové značky prvků
přečíst str. 24 - 25

I 711:39

Opakování k testu:

Mezi atomy fluoru v molekule fluoru bude 
vazba _______________.
Elektrony s největší energií se nazývají 
______.
Anion je částice _______ nabitá.
Schopnost přitahovat k sobě elektrony 
tvořící chemickou vazbu se nazývá 
_____________.

kovalentní nepolární

záporně

I 711:39

Pokud mezi atomy, tvořícími vazbu bude 
rozdíl elektronegativit 1,2, bude to vazba 
______________.
Molekuly se skládají z ______.
Kation je částice _____ nabitá.
Když atom chloru přibere jeden elektron 
vznikne _____ chloru.

atomů
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Laboratorní práce:

1. Rozliš vzorek stejnorodé a různorodé směsi.
2. Připrav emulzi, suspenzi a pěnu.
3. Připrav 50 ml 25% roztoku soli ve vodě.
4. Připravené směsi odevzdej ke kontrole.

DÚ Vypracuj laboratorní protokol.
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