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Test  amoniak, amin, hydroxid vápenatý, oxid siřičitý
Test  řešení
Vzorce aminokyselin  výklad; řešení tažením za slona
Aminokyseliny  zápis
Charakteristické skupiny derivátů  opakování; řešení tažením za
slona
8. Freony a ozonová vrstva  opakování; řešení kliknutím na slona
9. Železo a oxidy  opakování; řešení kliknutím na slona
10. Hořčík  opakování; řešení kliknutím na slona
11.12..Opakování k testu  řešení tažením za slona
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1. Napiš vzorce a
názvy 3 různých
alkylů nebo arylů.

2. Sestav vzorec
primárního aminu.

2. Sestav vzorec
sekundárního aminu.

3. K čemu se používá
Test

3. Sestav vzorec
terciárního aminu.

hydroxid vápenatý?

4. Napiš rovnici reakce
hydroxidu vápenatého s
oxidem uhličitým.
Pojmenuj produkty.

4. Napiš rovnici
spalování síry.
Pojmenuj produkt.
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3. Nejlevnější hydroxid pro
průmysl, s pískem a vodou
Řešení
4.
malta.
Ca(OH)2 + CO 2
CaCO 3 +
4.
testu
S+O2
SO2
H2 O
oxid
siřičitý
hydroxid vápenatý, oxid

-
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1. Napiš rovnici
vzniku amoniaku
syntézou prvků.

_

XII 911:14

CH3

uhličitý, uhličitan vápenatý,
voda

V 96:52

Aminokyseliny
-obsahují v molekule 2 funkční skupiny
Zkus vymyslet které:

V 96:52

- hlavní součást bílkovin, enzymů,
mnoha hormonů
- neurotransmitery (dopamin...)
Příklady aminokyselin:

Vytvoř vzorce tří různých aminokyselin.

CH2 -COOH kyselina aminoethanová- glycin

NH2
CH3 -CH-COOH

NH2
kyselina 2-aminopropanová -

V 322:51

α- alanin

V 322:51
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Doplň vzorce charakteristických skupin,
zkontroluj tažením za slona.

halogenderivát
alkohol
aldehyd
keton
ether
karbox. kyselina
amin
ester

Fluorchlorderiváty methanu a ethanu, např.
difluordichlormethan CF 2 Cl2 , jsou nehořlavé
-F, -Cl,nejedovaté
-Br, -I plyny dříve používané do
-OH chladicích zařízení a jako hnací plyny do
sprejů. Narušují ozonovou vrstvu v zemské
-CHO
atmosféře. Jak se tato skupina látek
-CO- jmenuje? Freony.

-OCo je ozonová díra, jak vzniká a jaké
-COOHnebezpečí pro život na Zemi představuje?
-NH 2 , Jak
-NH,
-Nse můžeme
chránit před nadměrnými
-COO-dávkami UV záření?

3 2110:58 PM

V 1022:57

V průmyslu nejpoužívanějším kovem je
železo. Je také součástí krevního barviva
hemoglobinu. Vyrábí se z železné rudy ve
vysoké peci.

oxid manganistý

oxid železnatý

FeO

Mn2 O7
oxid železitý

oxid bromný

Br2 O

Fe2 O3

Tento kov je vysoce hořlavý, v přírodě se
vyskytuje pouze ve sloučeninách. Používá se
do slitiny dural při výrobě letadel, aut,
jízdních kol... Je součástí chlorofylu a je
nezbytný pro správnou funkci našeho
organismu. Přijímáme ho především v
banánech, ořeších, v obilí.
Který kov to je?
Mg
Kolik má valenčních e - ?
2
+
Kolik má p a kolik e ?
12 p + a 12 e V kolika energetických
ve 3 vrstvách
vrstvách jeho e - jsou?
kation Mg 2+
Jaký ion z něj vzniká?

V 1723:11

Napiš vzorec methyl ethylaminu
(sekundární amin).

V 1723:11

Vytvoř vzorce dvou aminokyselin.

NH2 -CH 2

CH3 -NH-CH 2 -CH 3

CH3 -CH-C

Které funkční skupiny jsou součástí
molekul aminokyselin?
Aminokyseliny jsou součástí biogenních
aminoskupina -NH 2
látek. Kterých?
karboxylová skupina -COOH

V 129:18

Bílkoviny j
aminokyse
součástí i

V 129:18
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