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Opakování
Test  ketony, aldehydy, oxid siřičitý; stiskni tlačítko
Test  řešení; stiskni tlačítko
Karboxylové kyseliny  charakteristická skupina, názvosloví  výklad; tažením za slona řešení
Karboxylové kyseliny  vznik  výklad; tažením za slona řešení
Názvosloví a vzorce  procvičení; tažením za slona řešení
Opakování  řešení odkrytím roletek
Opakování  anorg. chemie; řešení tažením za slona
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1. Vlastnosti propanonu 1. Využití propanonu
2. Piš vzorce:
pentan-3-on
butan-2-on
cyklohexanon
pentan-2,4-dion

3. Napiš vzorec
3. Napiš vzorec
methanalu a co o něm
ethanalu. Při jaké test
víš.
příležitosti v našem
těle vzniká? Je nebo
4. vlastnosti oxidu
není jedovatý?
siřičitého
4. využití oxidu
siřičitého

IV 2021:56

B

1. bezbarvá, těkavá, hořlavá,
jedovatá kapalina, páry se
vzduchem výbušné, výborné
rozpouštědlo

2. CH3-CO-CH2-CH3
CH3-CO-CH2-CO-CH3

1. rozpouštědlo, výroba
jodoformu, chloroformu,
slzného plynu, barviv, léčiv,
plastů

4. bezbarvý, štiplavý,
jedovatý plyn s
desinfekčními účinky

-C-O-H
O

-COOH

2. CH3-CH2-CO-CH2-CH3

3. CH3-CHO, metabolickýmřešení
rozkladem ethanolu, je
testu
jedovatý, dráždivý.
4. bělení přír. materiálů,
desinfekce sudů a sklepů

Karboxylové kyseliny
obsahují karboxylovou skupinu

=

A

IV 1923:17

CO
CH2 CH2
CH2 CH2
CH2

3. HCHO, bezbarvý zapáchající
plyn, dobře rozpustný v H2O
(formalin), výroba plastů,
desinfekčních přípravků,
zředěný formalin ke konzervaci
biologických preparátů

IV 1923:17

Podle počtu karboxylových skupin ( -COOH)
se dělí na monokarboxylové a dikarboxylové.

kyselina propanová:

kyselina propandiová:

I 121:49
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Připravují se oxidací alkoholů nebo aldehydů:

June 10, 2012
Napiš vorec a pojmenuj

oxidace propanolu

oxidace propanalu

I 121:49

3 219:36 PM

Jaká skupina chrakterizuje karboxylovou
kyselinu?
Vytvoř vzorec monokarboxylové kyseliny a
dikarboxylové kyseliny tak, aby obě měly
čtyři uhlíky. Pojmenuj je.

3 219:36 PM

V 1022:54

Přiřaď k sobě pojmy, které spolu souvisí

V jaké podobě se v přírodě nachází oxid
křemičitý a k čemu se využívá?

Aldehyd
Alkohol

Co je to bauxit a k čemu se používá?

Kyselina
Látkové množství

Napiš rovnici reakce výroby oxidu
vápenatého. Proč je tato výroba důležitá?

Molární hmotnost
Zapiš rovnici reakce oxidu vápenatého s
vodou. Co o této reakci víš?

Směs
Sůl

mol g/mol CaCO3 CH3COOH mořská voda
CH3CH2OH
CH3CHO
XI 2322:51

DÚ Zopakuj si učivo této kapitoly a chrakteristické
skupiny derivátů uhlovodíků
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