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Str. 5  12 práce s tabulkami. Dotykem nad linku se zobrazí doplněná slova, značky, hodnoty.

2)

II 418:19

Elektronový obal atomu  je soubor 
elektronů pohybujících se v určité 
vzdálenosti od jádra atomu. Nejmenší 
energii mají elektrony, které jsou v 1. 
vrstvě nejblíže jádra. Největší energii 
mají elektrony v nejvzdálenější vrstvě od 
jádra - ______ elektrony.valenční

II 418:19

Chemický prvek  je látka tvořená z 
________, které mají stejné 
_____________. Každý prvek má svůj 
název a značku.

Chemická sloučenina  je látka, jejíž 
molekuly vznikly ___________________.

protonové číslo
atomů

z atomů různých prvků

II 417:53

„_______ je prvek, který pomohl lidstvu opustit dobu 
kamennou a posunul ho až k průmyslové revoluci. 
Spojením se svými sousedy, jako je kobalt ___, nikl 
___, vanad __ nebo mangan ___, se _______ promění 
v ocel a ta je doslova základem moderní společnosti. 
Lidé začali ______ používat k výrobě nových a 
účinnějších zbraní. Společnosti, které jich dovedly 
využít pro zabíjení a podmaňování jiných, a tudíž i 
pro vlastní přežití, vzkvétaly. Nejsilnější státy se tak 
osvobodily od trvalé agrese, což jim poskytovalo čas 
k rozvoji vzdělávání a vědy.“  Peter Atkins 1)

Železo

Co
V Mn železo

železo

Ni

II 418:00

Železo ___
M(___)=_________, t t=________
               ρ(___)= ___________

Vlastnosti:
stříbrolesklé, pevné, magnetické, na 
vzduchu nestálé (koroduje), stopový 
prvek

Využití:
na výrobu oceli (nejužívanější slitina)

Fe

7,9 g/cm 3

Fe

Fe

1540°C5 g/mol
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II 418:30

Hliník ___,
M(Al)=________, t t=______
               ρ(    )= ___________

Vlastnosti :
v přírodě nejrozšířenější kov, 
stříbrolesklý, lehký, dobrý vodič, stálý 
na vzduchu

Využití:
lehké konstrukce, obaly, CD a DVD 
disky, el. vodiče, chladiče v počítačích, 
dural

27 g/mol

Al

Al

2,7 g/cm 3

660 °C

II 418:47

Vpravo od železa leží _____. Lze ji snadno 
izolovat z rud, a proto byla také prvním 
prvkem, který lidstvo využívalo na své dlouhé 
cestě z doby kamenné, a jedním z prvních 
vyráběných materiálů. Kámen byl nahrazen 
______ a nastoupila doba bronzová. _____ je 
poměrně odolná vůči korozi a z toho vyplývá 
její každodenní používání. Jednak se z ní 
vyrábějí vodovodní trubky  voda je totiž 
jednou z nejagresivnějších látek, jednak se jí ve 
slitinách s okolními kovy zinkem (___) a niklem 
(___) používá v mincovnictví.  Peter Atkins 1)

měď

kovem Měď

Zn
Ni

II 418:56

Měď ___,
M(Cu)=________, t t=________
               ρ(     ) = ___________

Vlastnosti:
červenohnědá, stálá, výborný vodič

Využití:
vodiče el. proudu, chladiče,
varné nádoby, slitiny

Cu

Cu 9,0 g/cm 3

1080°C64 g/mol

II 419:52

Zinek

Vlastnosti:
šedobílý, stálý, nízká t t

Využití:
ochrana oceli (pozinkování), 
monočlánky, mosaz, stopový prvek, 
laboratorní příprava H 2

___,
M(Zn)=________, t t=______
               ρ(Zn)= ___________

Zn
65 g/mol

7,1 g/cm 3

420°C

XI 822:19

_______ (___) je měkký, těžký kov, modrošedé barvy.
______ je velmi dobře tvárné, dá se lisovat, pájet a svářet. 
Má vynikající odolnost vůči korozi a některým chemickým 
látkám, především proti kyselině sírové. Toho se využívá 
při výrobě akumulátorových baterií, opláštění kabelů, 
výrobě trubek a plechů pro chemický průmysl. Další užití 
je například ve výrobě vzduchovkového střeliva a 
loveckých nábojů. Díky velké hustotě je _____ vhodné 
jako protizávaží, velmi vysoká atomová hmotnost pak 
předurčuje _____ a jeho slitiny k ochraně před 
rentgenovým zářením.
Základní surovinou pro výrobu _____ a slitin _____ s 
antimonem je olověný odpad z recyklace, převážně 
olověné akumulátorové baterie.  2)

Olovo Pb
Olovo

olovo

olovo

olova olova

II 420:11

Olovo

Vlastnosti:
šedobílé, měkké, nízká t t, stálé, 
rozpustné sloučeniny jsou jedovaté

Využití:
akumulátory, pájky, barvy

___,
M(Pb)=________, t t=________
               ρ(    )= ___________

Pb

Pb

207 g/mol

11,3 g/cm 3

328°C
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