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1. Kde se fosfor v 
přírodě vyskytuje?

1. Jaké má fosfor 
vlastnosti?

2. Kolik má fosfor 
valenčních elektonů?

2. V kolika 
energetických 
vrstvách se 
nacházejí elektrony v 
atomu fosforu?

3. Kolik protonů a 
kolik elektronů má 
fosfor?

3. Které polokovy 
znáš?4. Co víš o výskytu 

uhlíku v přírodě? 4. Co je grafit a k 
čemu se používá?řešení

III 1818:43

Výskyt:
- volně v přírodě ve velkých 
ložiskách (taví se horkou párou 
a čerpá na povrch)
- ve sloučeninách (bílkoviny, 
uhlí, ropa, sulfidy a sírany, ...)

1)
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Prášková síra, sirný květ, vzniká kondenzací sirných par. 
Národní přírodní rezervace Soos u Františkových lázní. 

IV 18:50

Těžba síry na Jávě

http://colourchroma.wordpress.com/2011/07/27/sulphur/- další obrázky

2)

http://colourchroma.wordpress.com/2011/07/27/sulphur/
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Vlastnosti:

Použití:

- pevná, křehká, žlutá látka
- S 8

- nerozpustná v H 2O, rozp. v 
sirouhlíku (CS 2)

- biogenní prvek = nezbytný pro 
život

- výroba kyseliny sírové (H 2SO4),
- výroba pryže (tvrdnutí)
- dezinfekce vinných sudů a 

sklepů sířením (spalováním síry)

IV 1521:33

Jaké formy může síra mít? (uč. str. 64)
Učebnice 65/ 9

Valenční elektrony  jsou elektrony, které se 
vyskytují ve vrstvě ____________ od 
jádra. Podílejí se na vzniku _____ mezi 
atomy.
Iontové sloučeniny  jsou sloučeniny tvořené z 
_____. I když jsou složeny z elektricky 
nabitých částic - _______ a ______, jsou 
jako celek elektricky ________.

nejvzdálenější
vazeb

iontů
kationtů aniontů

neutrální

III 1820:54

Tabulka periodického systému prvků j e 
grafickým vyjádřením periodického zákona. 
Prvky jsou uspořádány podle 
______________ do __ vodorovných řad - 
______. V tabulce jsou ve sloupcích pod 
sebou ve _________ zařazeny prvky, které 
mají ______________________.

protonového čísla 7
period

skupinách
podobné chemické vlastnosti

VII 2119:12

Chemikem, který ve 2. polovině 19. století 
uspořádal na základě podobných vlastností 
prvků všech 63 do té doby známých prvků  
do přehledné tabulky byl _____________.
Uveď, v které skupině periodické soustavy 
bychom mohli hledat prvky, které snadno 
tvoří kationty.
Proč mají prvky vždy jedné skupiny 
periodické soustavy prvků podobné, ale ne 
zcela stejné chemické vlastnosti?

D.I.Mendělejev

Mají stejný počet valenčních 
elektronů ale rozdílné atomové 
hmotnosti.
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1. Pouze ve 
sloučeninách (minerál 
apatit), biogenní prvek 
(kosti, zuby, tuky).
2. 5
3. 15 p+ a 15 e -

4. Součást všech 
živých organismů a 
fosilních paliv i jako 
čistý prvek (grafit, 
diamant).

1. Bílý - jedovatý, 
samozápalný; červený 
- nejedovatý, stálý.
2. ve 3
3. Si, Ge
4. Jedna z modifikací 
uhlíku - měkký, s 
vysokou t t - tuha, 
uhel, elektrody, 
mazivo...

zpět
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