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III 3122:50

Uhlík se nachází ve 
____ skupině. 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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Nakresli model atomu 
uhlíku.

III 3122:56

Uhlík má ______ X 
a proto je ______ 
reaktivní.

Protože je uhlík 
______ reaktivní, 
nachází se v přírodě 
_________ ve 
sloučeninách.

Napiš, jaké formy uhlíku znáš a jaké je 
jejich využití.

A B

střední
málo málo

jen nejen

saze - pneumatiky, grafit - mazivo, 
tužky, diamant - brusný materiál, ložiska

III 1221:08

Výskyt:

Výroba:

V přírodě pouze ve sloučeninách 
(minerál apatit), biogenní prvek 
(kosti, zuby, buněčná jádra, 
tuky...)
Bílý fosfor vzniká redukčním tavením fosforečnanu 
vápenatého za přítomnosti křemenného písku. Uhlík 
se oxiduje na oxid uhelnatý.

2 Ca 3(PO4)2 + 6 SiO 2 + 10 C      P 4 + 10 CO + 6 CaSiO 3

křemičitan
vápenatý
oxid
uhelnatý

oxid
křemičitý
fosforečnan
vápenatý

uhlíkfosfor
apatitpísekkoks

III 1221:23

Vlastnosti a použití:
Bílý fosfor P 4 - silně 
jedovatý, samozápalný, 
uchovává se pod vodou - 
výroba pyrotechniky

Červený a černý fosfor P n - stálý, 
nejedovatý - zápalky

http://www.youtube.com/watch?v=vs8ByT2ehYc

http://www.youtube.com/watch?v=lnq2HkvWtI0

http://www.youtube.com/watch?v=TiNiJidc9dA

http://www.youtube.com/watch?v=Wc3ifB1Tdxo

1)

http://chemickeprvky.euweb.cz/fosfor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vs8byt2ehyc
http://www.youtube.com/watch?v=lnq2hkvwti0
http://www.youtube.com/watch?v=tinijidc9da
http://www.youtube.com/watch?v=wc3ifb1tdxo
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III 1214:18

Roztok je __________________ směs.
Nejčastější jsou  __________________ 
roztoky. Vznikají rozpouštěním látek v 
___________.

Roztok _________________ je roztok, ve 
kterém se při určité teplotě a tlaku již více 
látky nerozpustí. Roztok ________ 
_________ je roztok, ve kterém je za 
daných podmínek rozpuštěno méně látky než 
v ___________________  roztoku.

rozpouštědle

různorodástejnorodá
pevné kapalné plynné

nasycený nenasycený

nasycený
nenasycený

nasyceném nenasyceném

III 1214:18

Roztok koncentrovaný má __________  
hmotnostní zlomek rozpuštěné látky v 
roztoku. Roztok zředěný má __________  
hmotnostní zlomek rozpuštěné látky v 
roztoku.

Chemický vzorec udává _____ a ____ 
atomů vázaných ve sloučenině. Zároveň 
představuje 1 molekulu a 1mol sloučeniny.

počet druh

malý velký

malý velký

III 1222:21

Čistá chemická látka se vyznačuje stálým 
složením a stálými chemickými i fyzikálními 
vlastnostmi. Čistými chemickými látkami 
jsou ___________________ .

Uveď příklad tří různorodých a tří 
stejnorodých směsí.

Jak urychlíš rozpouštění pevné látky 
v rozpouštědle?

Změnou teploty, velikosti rozpouštěných 
částic, mícháním, tlakem.

směsi prvky sloučeniny

10 911:24 AM
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Periodická soustava prvků

plynné (g)

kapalnné (l)
pevné (s)

SiAl
FeCa

Na
K

Mg

H

nekovy

kovy
polokovy

SP
C O

Cl

He
Ne

Kr
Ar

Xe

N F

Zn

Li

Cu Br
I

MnV Co Ni
Sn
PbAu

Ag
HgPtOs

AsCr
Cd

RnBa

Be B

Ti Ge
Pd

Pd - palladium

III 2811:41

Kde se přirozeně vyskytuje fosfor?

Částice tvořená z většího počtu protonů 
než elektronů je ______.

Prvek, který je součástí vzduchu a je 
nezbytný k hoření, je _____.

Kov, který se pro svou velkou reaktivitu 
uchovává pod petrolejem a při hoření barví 
plamen žlutě, je ______.

Jaké modifikace fosforu znáš?

K čemu se fosfor používá?

kation

anion

sodík

zpět

zpět
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