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Oblast kovů a nekovů v periodické 
soustavě odděluje oblast obojetných 
prvků zvaných polokovy, které mají jak 
kovové, tak nekovové vlastnosti. Tato 
diagonální oblast zahrnuje známé prvky, 
jako je křemík (   ) a arzen (   ), a 
některé méně známé, jako antimon (   ) a 
polonium (   ).
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Germanium ___, 
používá se jako polovodič, k výrobě 
optických vláken a při výrobě přístrojů 
pro noční vidění.

Ge

Křemík ___,
v přírodě pouze ve sloučeninách (základní 
složka písků), druhý nejrozšířenější 
prvek v přírodě. Čistý Si k výrobě 
polovodičů, slunečních baterií, silikonů...

Si

II 2022:47

Silikony
zdravotně nezávadné, nehořlavé, netečné 
látky - tmely, lepidla, výplňové hmoty, 
mazadla, oleje, součást nátěrových a 
fasádních hmot, zdravotnické pomůcky 
(dudlíky, hadičky, implantáty)
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Zkontroluj, že máš v PSP zapsány značky 
a názvy všech probraných kovů a 
polokovů.

Jaký je rozdíl mezi čistou látkou a směsí?
Čím se liší prvek a sloučenina?

Které znáš různorodé směsi?
Co to jsou stejnorodé směsi?

Zopakuj si:
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Jakou koncentraci (hmotnostní zlomek) má roztok, 
který získáš rozpuštěním 25 g amoniaku ve 2000 g 
vody?  

řešení
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12 Br 2   
5 F 2

2 P 4

3 NH 3   
7 H 2O
2 Cr   
Hg

Zapiš:
dvanáct molekul bromu   
pět molekul fluoru
dvě čtyřatomové molekuly 
fosforu
tři molekuly amoniaku   
sedm molekul vody
dva atomy chromu   
atom rtuti

DÚ: Zjisti, co jsou fullereny a k čemu 
se používají.
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Jakou koncentraci (hmotnostní zlomek) má roztok, 
který získáš rozpuštěním 25 g amoniaku ve 2000 g 
vody?  

zpět

m(NH3) = 25 g
m(H2O) = 2 000 g

w(NH3) =

25

m(NH3)
m(H2O) +

2 000 +

m(NH3)

w(NH3) = 25
w(NH3) = 0,012
w(NH3) = 1,2 % NH 3 v roztoku.
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