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Molekula vody
Z jakých atomů se skládá molekula vody?
Vytvoř modely atomu vodíku a atomu 
kyslíku. + -

stiskni
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Jaká je vazba mezi atomem H a atomem O 
v molekule vody?

Z atomů sestav molekulu vody.

++++++++
-

-

- - -
-

--
+

-
+

-

X=
X=
X=

X(O) - X(H)
3,4 - 2,2
1,2

0 1,2 1,7
kovalentní polární vazba

VII 1521:25

Do molekuly vody vyznač částečné náboje 
způsobé rozdílnou elektronegativitou atomů.

Uvažuj, jaké důsledky může mít polarita 
molekuly vody.
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Vlastnosti vody
M(H2O) = 1 . 2 + 16 = 18 g/mol

tt= 0 °C tv= 100 °C

hustota ρ = 1 000 kg/m3 = 1 g/cm 3

chuť
zápach

barva

teplota největší hustoty  4 °C
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Zemský povrch - asi 
71% vody. Pouze 3% 
z celkového množství 

je voda pitná.  

V jakých skupenstvích a v jaké podobě 
se voda na Zemi nachází?
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Novorozenec 80%
Dospělý 50 - 55%

Voda je nezbytná součást 
všech živých organismů

Water system

Koloběh vody v přírodě: Popiš obrázek.
V které fázi je voda nejčistší?

Co je hnací silou 
koloběhu vody?

Která voda je
nejvhodnější k pití?
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Denně potřebujeme vypít 
2 - 3 litry tekutin.

Pitná voda

bakteriologicky nezávadná 

obsahuje minerání látky 

neobsahuje škodlivé látky a choroboplodné 
zárodky

Jaké vlastnosti musí pitná 
voda mít?

stiskni
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Dezinfekce 

chlorem nebo ozonem

Filtrace

obvykle přes pískový fitr

Zdroje pitné vody:

Úprava vody na pitnou:

vrty podzemních vod
vodárenské přehrady

Vločkování

Přidané chemikálie (síran hlinitý, chlorid 
železitý) vytvoří jemné vločky a na ně 
se přichytí nejjemnější nečistoty.

Usazování

Odstraňuje z vody hrubší 
suspendované částice (kal).   
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