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Vyhledej halogeny 
(VII.A). Z polohy v 
tabulce popiš jejich 
vlastnosti.
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F, Cl, Br, I

Prvky VII.A skupiny PSP

__ val. e - , ______ X

snadno tvoří          , anionty

jsou velmi,      reaktivní

v přírodě se nacházejí

jen ve sloučeninách

 

jedovaté, leptají sliznice

kationty

málo

jako čisté prvky

__________
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"Fluor byl do konce 19. st. spíše laboratorní a 
chemickou kuriozitou, protože je mimořádně 
agresivní a obtížně skladovatelný - reaguje totiž s 
povrchem nádoby a proměňuje ji v děravé řešeto. V 
polovině 20. let minulého století se začal používat k 
oddělování izotopů uranu při výrobě jaderných 
zbraní. Fluoru se spotřebovávalo obrovské množství, 
a proto se také našly způsoby, jak ho bezpečně 
uchovávat. Jednou z užitečných vlastností fluoru je 
schopnost zvýšit pevnost zubní skoloviny, využívá se 
proto ke zkvalitnění chrupu celých populací. Lepší 
dostupnost fluoru vedla i k rozvoji výroby 
fluorovaných uhlovodíků, mimo jiné i teflonu - 
tepelně i chemicky velmi odolného materiálu."

Peter Atkins 1)
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Fluor - nažloutlý plyn

Využití: výroba některých plastů (teflon) a 
sloučenin přidávaných do zubních past

Sestav model atomu fluoru.
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"Chlor se hojně vyskytuje v přírodě a je také hojně 
využíván v průmyslu; nalézáme ho totiž ve velkém 
množství v mořské vodě. Nachází se tam spolu se 
sodíkem jako chlorid sodný, mořská sůl, ze které se 
po určité úpravě stane sůl kuchyňská. Chlor se také 
hojně nachází v lidském těle, jehož tekutiny mají 
podobné složení jako mořská voda - prostředí, z 
něhož jsme vzešli. Jeho role v těle je podobně jako 
v oceánu spíše pasivní. Je přítomen jako anion ve 
spojení s kationtem sodíku, sám však nemá příliš 
významnou funkci. Chlor v plynné formě se svou 
prudkou reaktivitou se podobá fluoru. Proto se 
používá k hubení mikrobů, ale jako bojová látka i 
proti lidem." Peter Atkins 1)

XII 1322:52

2 NaCl + 2 H 2O

Vlastnosti:
- žlutozelený těžký plyn
- velmi reaktivní a jedovatý

Výroba:
- elektrolýza vodného roztoku NaCl

Využití:
- dezinfekce vody
- výroba chlorovodíku, plastů...
- bělení přír. materiálů
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Brom - hnědá těžká kapalina
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Jod I 2

- fialové krystaly
- sublimuje

Čím se liší a v čem se shodují 
atomy fluoru a jodu?
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Jod I 2

- roztok v lihu je jodová tinktura
- nezbytný pro dobrou funkci štítné žlázy

2)
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Do suspenze škorobu a vody ve 
zkumavce kápni jodovou tinkturu. 
Popiš své pozorování.

Vytvoř diagram znázorňující závislost teploty varu halogenů 
na jejich atomové hmotnosti.

Závěr:
Škrob můžeme dokázat jodem a naopak.
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Velmi jedovatá samozápalná látka se pro 
svoji snadnou reaktivitu s kyslíkem 
uchovává pod vodou. Používá se při výrobě 
hnojiv, pyrotechniky a v červené modifikaci 
k výrobě zápalek.
Spolu s vodíkem tvoří nejvíce sloučenin. V 
přírodě se jako volný prvek nachází ve 
dvou různých modifikacích - jako grafit a 
jako diamant.
Jedovatá látka tvořená tmavě fialovými 
krystaly, které mohou sublimovat. Její 
roztok v ethanolu se v lékařství používá k 
dezinfekci.

P

C

I
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Stříbrolesklý kov s malou hustotou. V 
přírodě se pro jeho výrobu těží jeho ruda 
bauxit. Je dobrý vodič elektrického proudu. 
Používá se jako součást lehkých slitin.

V přírodě se vyskytuje pouze ve 
sloučeninách, je nejdůležitější složkou 
sklářských písků. V čisté podobě se používá 
v elektrotechnice.

Al

Si
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Pevná, křehká, žlutá, krystalická, hořlavá 
látka. Používá se k výrobě nejužívanější 
kyseliny, pryže a dalších sloučenin.

Velmi jedovatý, žlutozelený plyn, který byl 
během 1. světové války použit jako první 
bojová otravná látka. Dnes se jím naštěstí 
místo lidí hubí jen mikroby v pitné vodě.

Patří mezi alkalické kovy. Velmi ochotně 
reaguje s kyslíkem i s vodou a proto se 
uchovává pod vrstvou petroleje.

S

Cl

Na nebo K
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