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Vytvoř model atomu uhlíku.

Najdi uhlík v PSP.
Uhlík se nachází ve ____ skupině a proto 
má __ valenční elektrony.
Uhlík leží ve __ periodě PSP a proto se 
jeho elektrony pohybují ve ____ 
energetických vrstvách.
Uhlík má protonové číslo __, proto má v 
jádru __ protonů a v obalu __ elektronů.
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Uhlík má _______ X a proto má 
_____ reaktivitu.

Vlastnosti:
nekovový, vodivý, stálý prvek

Protože je uhlík ____ reaktivní, nachází se 
v přírodě _____ ve sloučeninách.

Výskyt:
v přírodě čistý (grafit a diamant) 
i ve sloučeninách

střední
malou

nejen
málo

VII 2022:20

Po vodíku tvoří nejvíc sloučenin. Jsou v uhlí, 
ropě, zemním plynu, ve všech živých 

organismech.

VII 2022:20

Grafit
tuha
Kovalentními vazbami jsou 
spojeny atomy v jednotlivých 
vrstvách. Mezi vrstvami jsou 
mnohem slabší mezimolekulové 
síly.
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měkký
černý

vodivý

snadno se roztírá
vysoká teplota tání

tužka a uhel

elektrody

kokily (nádoby) na 
odlévání kovů a jejich 
slitin

součást maziv pro 
stroje

Vlastnosti Využití P
ul
l

P
ul
l Přiřaď ke způsobu 

využití vlastnosti, 
které toto využití 
umožňují. Spoj čarami.

VII 2022:20

Diamant
Nejtvrdší přírodní 

materiál.

2) 3)Atomy v krystalu diamantu jsou spojeny kovalentními 
vazbami. Jsou čtyřvazné.

4 39:31 PM

tvrdý

vysoká teplota tání

lesklý

osazování vrtných 
hlavic a řezných  
nástrojů

výroba šperků

Vlastnosti Využití

VII 2022:20

Vyrobený uhlík: 

saze: k výrobě pneumatik

VII 2022:20

koks:
vyrábí se zahříváním černého uhlí za 
nepřístupu vzduchu, slouží k výrobě Fe, 
jako palivo...

4)
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aktivní uhlí:
adsorpční činidlo - zachycuje plyny, páry, 
barviva
vyrábí se z pilin nebo dřevného uhlí

1 g má povrch 800 m 2

Rozetři trochu aktivního uhlí 
v třecí misce, přidej do 
vzorku své oblíbené 
limonády, zamíchej a 
přefiltruj.
Popiš a vysvětli své 
pozorování.

5)



VY_32_INOVACE_277.notebook

3

August 29, 2012

III 3022:52

diamant grafit aktivní
uhlí

saze

K různým formám uhlíku, doplň 
obrázky jejich využití.

VII 2022:20

Přečti si v učebnici str. 64.

Uč. 65/ 7, 8

K čemu se využívá adsorpčních vlastností aktivního uhlí? 

Popiš, jak poskytneš první pomoc při poleptání, pořezání, 
popálení a nadýchání jedovatých plynů.

Na co tě upozorní toto značení na obalu 
chemikálie?

8 236:12 III 3023:20

VII 2022:20

rtuť
chrom
fluor
fosfor
křemík
germanium
arzen
titan

uhlík
cín
hliník
měď
rtuť
olovo
beryllium
bor

Piš značky prvků:
C
Sn
Al
Cu
Hg
Pb
Be
B

Hg
Cr
F
P
Si
Ge
As
Ti

IV 1020:49

Aktivní uhlí se užívá se v technologiích produkujících 
čisté chemikálie, potravinářské výrobky, léčiva. 
Odbarvuje, odvodňuje a zachycuje na svém velikém 
povrchu široké spektum nejrůznějších nečistot.
Užívá se pro odbarvování, dechloraci a čištění vody. 
Dá se s úspěchem použít i na čištění vzduchu. 
Odstraňuje páry organických rozpouštědel, chlor, 
sirovodík, kyanovodík, produkty spalovacích procesů, 
čpavek, aminy, bojové otravné látky, rtuť a další.

Dráždivý, zdraví škodlivý.
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