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1. Napiš, co víš o těchto sloučeninách. Čím 
se od sebe liší?
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O
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O

vzorec, název, skupenství
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2. Napiš rovnici oxidace butanalu.

2. Napiš rovnici oxidace propanolu.

3. Napiš rovnici reakce kyseliny methanové 
s hydroxidem sodným.

3. Napiš rovnici reakce kyseliny ethanové 
s hydroxidem draselným.

test

XI 2322:51

COOH COOH
COOH

CH3-(CH 2)14 -COOHCH3-(CH 2)16 -COOH

4. Pojmenuj

test
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1. Kyselina stearová a olejová, nasycená a 
nenasycená (dvojná vazba) kyselina. 
Stearová pevná, méně zdravá (živočišné 
tuky a palm. olej). Olejová kapalná, 
zdravější (rostlinné tuky a rybí olej).
2.
2 CH 3-CH 2-CH 2-CHO + O 2

2 CH 3-CH 2-CH 2-COOH
2.
CH3-CH 2-CH 2-OH + O 2

CH3-CH 2-COOH + H 2O

řešení
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3.
HCOOH + NaOH HCOONa + H 2O
3.
CH3COOH + KOH CH3-COOK + H 2O

4. kyselina benzoová
kyselina oktadekanová (stearová)

4. kyselina ethandioá (šťavelová)
kyselina hexadekanová (palmitová)

řešení

V 322:00

Připomeň si, co je alkyl a aryl. Napiš 3 
různé alkyly a 3 různé aryly. 

al
ky

l

propyl CH3-CH 2-CH 2-

aryl

I 121:57
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Sestav model molekuly amoniaku a zapiš 
vzorcem.

Opět sestav model molekuly amoniaku. Nyní 
jeden z vodíků nahraď alkylem. Novou 
sloučeninu zapiš vzorcem. 

primární amin

I 121:57
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H
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V molekule amoniaku nahraď 2 atomy vodíku 
alkyly nebo aryly. Zapiš vzorcem.

terciární amin

sekundární amin

V molekule amoniaku nahraď všechny atomy 
vodíku alkyly nebo aryly. Zapiš vzorcem.

I 121:57

Dusíkaté deriváty odvozené od molekuly 
amoniaku náhradou 1, 2, nebo 3 atomů 
vodíku alkyly či aryly.

Aminy

Biogenní sloučeniny, které se vyskytují v 
živých organismech.

Příklad aminu:
Histamin - hormon - uvolňuje se při 
alergické reakci (astmatický záchvat, 
kopřivka...)

V 129:46

Piš vzorce. Rozliš primární, sekundární a 
terciární amin:

methylethylamin

methylamin ethylamin

dimethylamin

trimethylamin

CH3-NH 2

CH3-NH- CH3

CH3-N- CH3
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Vzniká oxid siřičitý:
S + O 2

K čemu se používá oxid vápenatý?

Co vzniká spalováním síry? Zapiš rovnicí.

Jaké má tento plyn vlastnosti?

Zapiš rovnici reakce Ca(OH) 2 s CO 2.
Kde se s touto reakcí setkáváme?

K výrobě hydroxidu vápenatého.
CaO + H 2O

Ca(OH)2 + CO 2

tuhnutí malty

Jedovatý, štiplavý, s desinfekčními 
účinky, způsobuje kyselé deště.

I 121:58

Vysvětli, co je to teplotní inverze a jaké má 
důsledky.

K čemu se průmyslově vzduch využívá?
Hoření a jiné oxidace, získávání 

N2, O 2 a vzácných plynů.

Co je to vzduch a jaké je jeho složení? Homogenní směs: 78% N 2, 
21% O 2, 1% ostatní

Vrstva teplého vzduchu se nachází 
nad studeným vzduchem. Přes toto 

rozhraní téměř neprochází smog.

3 2110:37 PM

-F, -Cl, -Br, -I
-OH
-CHO
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-O-

ether

Přiřaď.
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