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Sestav modely iontů,
neutrony v jádře 
zanedbej.

1H+
3Li+

4Be2+

kationty anionty

řešení

XII 521:24

9F-

Sestav modely iontů,
neutrony v jádře 
zanedbej.

7O3-
8O2-

kationty anionty

řešení

XII 521:24

__________________

Do U-trubice nalij nas.   NaCl. 
Zasuň C elektrody a připoj 
stejnosměrný zdroj 9 - 12 V. Do 
prostoru katody přidej fenolftalein, 
do prostoru katody    KI a škrob.

Pozoruj a popiš probíhající děje slovy i 
chemickými rovnicemi.

V U-trubici jsou tyto látky: ___________
Rozpadají se na kationty _______ a 
anionty ________.
NaCl + H 2O

NaCl a H 2O
Na+ a H +

Cl-  a OH -

Na+ + H + + Cl -  + OH -
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Ke katodě (-) se přesouvají kationty 
________, získávají tam elektron e - a 
atomy vodíku se spojují do molekul ___, 
které unikají v podobě bublinek.
_______________________2 H + + 2 e - 2 H H2

vodíku H +

H2

K anodě (+) jsou přitahovány anionty 
_______, odevzdávají tam elektron e -  a 
atomy chloru se spojují do molekul ___,
které unikají v podobě bublinek.
_______________________

chloru Cl -

Cl2

2 Cl -  - 2 e - 2 Cl Cl2

VII 421:57

V prostoru katody je _______ barva, 
která dokazuje přítomnost _____.
Chlor vznikající v prostoru anody reaguje s 
KI za vzniku __, což dokazuje jeho 
_________ barva.
Cl2 + 2 KI 

červená
NaOH

žlutohnědá
I2

_________2 KCl + I 2

Temně modré až černé částečky jsou 
_______________________.zrnka škrobu obarvená jodem
Provedli jsme elektrolýzu chloridu sodného.

XII 521:24

Elektrolýza
Při průchodu stejnosměrného el. proudu 
roztokem nebo taveninou (obsahují volně 
pohyblivé ionty) probíhají na elektrodách 
redoxní reakce .
Využití: výroba hliníku,

pokovování předmětů (např. 
nanášení chrómu na nárazníky aut, 
nanášení cínu na povrch konzerv, 
které se vyrábějí z ocelového 
plechu)

Výroba Al je energeticky velmi náročná. Pokud se 
k výrobě používá hliníkový odpad, stačí na stejné 
množství hliníku pouze 10% energie.

XII 517:13

Výroba chloru, vodíku a hydroxidu 
sodného z roztoku chloridu sodného

+ 

el. proud
Překresli, doplň a popiš
schema elektrolýzy.

XII 517:13

Výroba chloru, vodíku a hydroxidu sodného z 
roztoku chloridu sodného

+

el. proud

anodakatoda

Na+

H+

Cl-

OH-

Kation na katodě přijme 
chybějící e - , ____ se jeho 
ox. číslo = dochází k 
______, vylučuje se ___ 
nebo ____.

sníží

redukci kov
vodík

Anion na anodě odevzdá 
přebytečný e - , ____ se 
jeho ox. číslo = dochází k 
______, vylučuje se 
nekovový prvek

zvýší

oxidaci

Elektrolytem je roztok 
obsahující ionty nebo 
tavenina. Odpařením 
roztoku získáme NaOH.

elektrolyt

VIII 1314:45

4. K čemu se používá amoniak?
5. Zapiš rovnici vzniku dusičnanu 
amonného.

1. Jak se vyrábí dusík?
2. K čemu se dusík využívá?
3. Jaké jsou vlastnosti dusíku?

6. Porovnej složení a vlastnosti 
litiny a oceli.

Opakování:
1. Destilací kapalného vzduchu.

2. Výroba amoniaku, inertní atmosféra
3. Dusík je málo reaktivní plyn bez             
barvy a zápachu, biogenní prvek (součást 
bílkovin).
4. Amoniak je surovinou pro výrobu 
kyseliny dusičné, hnojiv, syntetických 
vláken a plastů.
5. NH 3 + HNO 3

6. Ocel obsahuje výrazně méně C a P než 
litina, jsou do ní přidány další kovy podle 
požadovaných vlastností. Je méně křehká.



VY_32_INOVACE_327.notebook

3

February 19, 2013

XII 521:24

Sestav modely iontů,
neutrony v jádře 
zanedbej.

1H+
3Li+

4Be2+

kationty zpět
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9F-

Sestav modely iontů,
neutrony v jádře 
zanedbej.

7N3-
8O2-

anionty

zpět
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