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A
3. methan, ethan,
3. Areny jsou uhlovodíky
1. obsahující
ester
propan, butan,
alespoň jedno1. amin
alkohol
keton
pentan, hexan,
benzenové
jádro.
aldehyd
heptan, oktan,
karboxylová
kyselina
(benzen,
methylbenzen,
bromderivát
nonan, dekan
jodderivát
ethenylbenzen)

Kontrola testu
4. methylbenzen

4. pent-2-en
cyklohexan
jsou
2. Uhlovodíky
ethenylbenzen
sloučeniny uhlíku
a vodíku.

Vytáhni šipku.

1

hexan
2. Alkany
obsahují pouze
propen
jednoduché vazby, v
alkenech je jedna dvojná
a v alkynech jedna
trojná vazba. (ethan,
ethen, ethyn)
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• Kyslíkaté deriváty uhlovodíků obsahující ve
své molekule jednu nebo více -OH skupin
(hydroxylová skupina).
• Názvy mají příponu -ol
propanol
methanol ethanol
(_______,
______, ________...).

Podle počtu hydroxylových skupin rozlišujeme
alkoholy
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dvojsytné

propan-1,2-diol

trojsytné

propan-1,2,2-triol

jednosytné
ethanol
propan-2-ol
CH3-CH2-OH
II 1812:38

II 1812:38
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Pojmenuj:

CH3-CH2-CH2-OH

propan-1-ol
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Vytvoř modely a vzorce několika
různých alkoholů. Zkus je
pojmenovat.

H

OH-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
butan-1,4-diol
propan-1,2-diol

CH2-CH-CH2
OH OH OH

propan-1,2,3-triol
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Methanol CH3OH
dřevný líh
Vlastnosti:
64,6°C
tv = ______
bezbarvá, velice jedovatá kapalina,
způsobuje oslepnutí až smrt
Výroba:
dříve suchou destilací dřeva
nyní ze syntézního plynu:
CH3OH
CO + 2 H2

Použití:
rozpouštědlo
pohon plochodrážních motocyklů
výroba dalších organických sloučenin

http://kolemkola.cz/zpravodajkolemkolaarchiv.html

II 1813:03

II 1813:03

Ethanol CH3-CH2-OH
líh
78,1°C
Vlastnosti: tv = ______
bezbarvá, jedovatá, těkavá,
hořlavá kapalina, mísitelná s
vodou
Výroba:
kvašením cukerných roztoků
nebo synteticky hydratací
ethenu za přítomnosti
kyseliny sírové:

Alkoholu by se měly zcela vyvarovat těhotné ženy. Na snímku jsou
vidět mozky dětí ve věku 6 týdnů. První (vlevo) je mozek
"normální" a zdravě vyvinutý. Mozek vpravo nese zjevné známky
poškození a není zcela vyvinutý. Patří dítěti, jehož matka v
těhotenství konzumovala alkohol.
Zdroj: University of Washington.
2) http://www.prirodovedci.cz/chemik

CH2=CH2 + H2O
II 1813:03

CH3-CH2-OH
II 1813:03
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Použití:

výborné rozpouštědlo
palivo
dezinfekční prostředek
(rozpouští I2)
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Ethan-1,2-diol - ethylenglykol

Vlastnosti:

dvojsytný jedovatý alkohol
sladké chuti

Použití:

složka nemrznoucích chladicích
směsí
výroba plastů

II 1813:03

II 1916:24

Propan-1,2,3-triol
glycerol, glycerin

Vlastnosti:

bezbarvá olejovitá kapalina

Použití:

v kosmetice,
k výrobě výbušnin a plastů,
vzniká při výrobě mýdel

Reakce glycerolu s manganistanem draselným

II 1916:24

Uprav pořadí alkanů

II 1916:44

Zapiš sloučeniny chemickými vzorci a uveď
jejich použití:
trichlormethan
tetrachlormethan

tetrafluorethen
brommethan

dibrommethan
difluordichlorethan

chlorethen

III 421:55

III 2721:40

3

VY_32_INOVACE_341.notebook

June 07, 2012

1
3
7
5
vdezinfekci
horních
Ozon
3, vzniká
pitné
O3 seOvyužívá
ke každému
Atmosférický
O2 jeknezbytný
Kyslík se získává
destilací
spalování,
podpora
dýchání
(nemocní,
Jak
získává
kyslík?
Kvody,
čemu
se
kyslík
využívá?
vrstvách
atmosféry
působením
Kse
čemu
se
ozon
využívá?
Co
je
toprůmyslově
ozon,
kde
a
jak
vzniká?
bělení papíru a jako UV
kapalného
vzduchu. ke svařování.
potápěči...),
s acetylenem
záření nebo
elektrickým
oxidační
činidlo.výbojem.
8

6

4

Citace:
1)

Archív zpravodaje kolemkola  cyklistika a plochá dráha. Www.kolemkola.cz [online]. 2011
[cit. 20120419]. Dostupné z: http://kolemkola.cz/zpravodajkolemkolaarchiv.html

2)

Přírodovědci.cz. Http://www.prirodovedci.cz/chemik [online]. 2012 [cit. 20120419]. Dostupné z:
http://www.prirodovedci.cz/chemik

2

1
3
7
9
5
Kolik mají
halogeny
valenčních
a
mají
Halogeny
mají
7 val.
e
Halogeny
jsou
velmi
reaktivní,
tvoří
jejaké
pohlcován
mořskou
vodou
a je
CO
při
hoření
uhlíkatých
CO
2vzniká
Při
kterých
dějích
se
do
ovzduší
2Na
vlastnosti
z
toho
Jak
je
oxid
uhličitý
zF,
atmosféry
Které
prvky
řadíme
mezi
halogeny?
Prvky
VII.A
skupiny
elektronů
a
jaká
je
jejich
- při fotosyntéze.
- Cl,
-Br, I.
spotřebováván
rostlinami
vysokou
elektronegativitu.
anionty
F oxid
,usuzovat?
Cl uhličitý?
,organismů.
Br , I .
látek
a dýcháním
uvolňuje
můžeme
odstraňován?
elektronegativita?
10

8

VI 618:26

6

4

2

III 1119:41

4

