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3. Test   uhlík, síra; řešení dotykem na tlačítka

4.Amoniak  opakování; řešení na záložkách

5.Dusík  úvodní text; na záložce je otázka

6.Dusík  odkaz na video (ČT), vlastnosti

7.Dusík  výskyt, získávání, uskladnění

8.Dusík  využití; doplnit rovnici výroby NH3

9.Kapalný dusík  práce s tabulkami, pokusy (video)

10.Dusík  model atomu a aniontu

11. Stavba atomu  opakování; řešení dotykem obdélníčků
12. PSP  opkování  čtení značek, kovy, polokova, nekovy, skupenství...

1) ATKINS, Peter. Periodické královstí. Praha: Academia, 2005. ISBN 8020011854. str.14  15
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1. Co je diamant a k 
čemu se využívá?

1. Co jsou saze a k 
čemu se používají?

2. Z čeho se vyrábí 
koks a k čemu se 
používá?

2. Co je aktivní uhlí 
a jaké je jeho 
využití?

3. Výskyt síry.3. Modifikace síry.

4. Vlastnosti síry.4. Využití síry.

A B
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Kterou důležitou sloučeninu dusíku jsme 
již probírali?
Zapiš chemickou rovnici její výroby.

K čemu se tato sloučenina používá?
V přírodě tato sloučenina samovolně 
vzniká. Jak a z čeho?
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l
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l

Ungroup and type text here.

chladicí zařízení, výroba 
většiny dusíkatých látek 
(kyselina dusičná HNO 3, 
dusíkatá hnojiva...)
 

P
ul
l
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Ungroup and type text here.

rozkladem živočišných i 
rostlinných zbytků - bílkovin 
(chlévy, nemyté  záchody, 
skládky, komposty...)

N2 + 3 H 2        2 NH 3 

VII 2113:52

"Nenápadný dusík je pro život nezbytný. Je hojně 
obsažen v atmosféře a na jeho získávání je 
zaměřeno mnoho biochemických procesů. Nazývají 
se fixace a na Zemi jsou životně důležité stejně 
jako fotosyntéza. K fixaci dusíku začalo docházet 
mnohem dříve, než se na Zemi objevil první člověk. 
Dusík je totiž základní stavební součástí bílkovin a 
bílkoviny jsou důležité pro všechny formy života. 
Dusík je nezbytný také pro předávání dědičných 
informací z generace na generaci, protože je 
součástí DNA (deoxyribonukleové kyseliny), základu 
genů. Bez zdánlivě zbytečného dusíku by vyhasl 
život. Nebylo by dědičnosti ani jakékoliv aktivity - 
chyběly by bílkoviny, hybné páky života." 1) Peter Atkins
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Ungroup and type text here.

Proč je dusík
biogenní prvek?

?

III 1821:23

Vlastnosti:
- bezbarvý plyn bez chuti a 

zápachu
- za běžných teplot málo 

reaktivní
- nezbytný k růstu rostlin
- biogenní prvek

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557port/275kapalneplyny/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/275-kapalne-plyny/video/
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Získávání:

Výskyt:

Uskladnění:

- hlavní složka vzduchu (78%)
- součást živých organismů 

(bílkoviny)

- destilace zkapalněného 
vzduchu

- ocelové lahve se zeleným 
pruhem

III 1821:23

2 NH3

Využití:

- výroba amoniaku

- výroba hnojiv
- inertní (netečné) prostředí

III 1821:23

tv = -196°C 

Kapalný dusík

Vyhledej v tabulkách teplotu 
kondenzace a teplotu tuhnutí dusíku.

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

http://www.youtube.com/watch?v=wv8KC4Y_RQ

III 1821:23

Vyhledej dusík v PSP a sestav model 
jeho atomu. Své řešení odůvodni.

Jaké ionty bude pravděpodobně tvořit?
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Ungroup and type text here.

P
ul
l

P
ul
l

Ungroup and type text here.

III 1821:23

Značka
prvku

Protonové
číslo

Nukleonové
číslo

Počet částic v atomu
p+ n0 e-

F

K

11

238

39

23

7

92

7

109 919 9

Na 11 1112
N 7 714

19 19 1920

U 92 92146
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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

http://www.youtube.com/watch?v=maxzwsqstfs
http://www.youtube.com/watch?v=wv8kc4y-_rq
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1. Uhlík - 
šperkařství, broušení 
a řezání tvrdých 
materiálů.

1. Co jsou saze a k 
čemu se používají?

2. Z černého uhlí, 
topení, výroba 
železa.

2. Co je aktivní uhlí 
a jaké je jeho 
využití?

3. Velká podzemní 
ložiska; biogenní 
prvek (bílkoviny)

3. krystalická,
prášková,
plastická 4. pevná, žlutá, 

křehká, hořlavá, 
nerozp. v H 2O

4. Výroba 
H2SO4, 
desinfekce sklepů 
a sudů.

A B
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