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1. CH 3 -NH-CH 2 -CH 3

1. Sestav vzorec methyl ethylaminu
(sekundární amin).

2. aminoskupina -NH 2
karboxylová skupina -COOH.

2. Které funkční skupiny jsou součástí
molekul aminokyselin?

3. Např. NH2 -CH 2 -COOH

Test

3. Vytvoř vzorce dvou aminokyselin.
4. Aminokyseliny jsou součástí biogenních
látek. Kterých?

V 129:18

Jakou charakteristickou skupinu obsahují
estery? Napiš racionální i strukturní
vzorec.

C-OVytvoř vzorce tří různých esterů.

CH3 -CH-COOH

NH2
Řešení
4. Bílkoviny jsou sestaveny
testu z různých
aminokyselin. Jsou součástí i enzymů a
některých hormonů.

V 129:18

Estery
Funkční skupina -COOVznik: esterifikací
Reakce kyseliny s alkoholem.
Kyselina odštěpí -OH , alkohol -H ,
vzniká ester a voda.
CH3COOH + CH3OH
k.ethanová methanol

CH3 -CO O-CH 3 + H 2O
methylethanoát

Výskyt: součást plodů rostlin, vosků, tuků
Příjemně voní.

II 217:40

II 217:40
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Vyber si tři různé karboxylové kyseliny (jednu s
benzenovým jádrem) a tři alkoholy. Napiš
rovnice jejich vzájemných reakcí.
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methylethanoát

rumová
esence

CH3 -CO O

pentylethanoát

CH3 -CO O
CH3 -CO O
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oktylethanoát

pentylbutanoát
CH3 -CO O-(CH 2 )7 -CH 3

ethylbutanoát

CH3 -(CH 2

H 2 -CH 3
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Kyselina acetylsalicylová (lat. acidum acetylsalicylicum)
je aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny
salicylové. Za normální teploty je to bílá krystalická
Kyselina acetylsalicylová (lat. acidum acetylsalicylicum)
látka, mírně rozpustná ve vodě na slabě kyselý roztok.
Používá se k léčbě bolesti (analgetikum), proti horečce
je aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny
(antipyretikum) a potlačuje zánět (antiflogistikum).
Byla
salicylové.
Za normální teploty je to bílá krystalická
první látkou z takzvanýcCh nesteroidních antiflogistik.
látka, mírně rozpustná ve vodě na slabě kyselý roztok.
Snižuje srážlivost krve, čehož se rovněž využívá k léčbě
Používá
se
k léčbě bolesti (analgetikum), proti horečce
(antikoagulans). Je nejstarším synteticky připraveným
léčivem, běžně používaným např. pod obchodními(antipyretikum) a potlačuje zánět (antiflogistikum). Byla
první látkou z takzvaných nesteroidních antiflogistik.
názvy Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin aj.
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Kyselina acetylsalicylová je bílá krystalická
látka.
Používá se k tlumení bolesti (analgetikum),
snižování horečky (antipyretikum), proti
zánětu(antiflogistikum). Snižuje srážlivost
krve,srážlivost
čehož krve,
se využívá
k léčbě
infarktu.
Snižuje
čehož se rovněž
využívá
k léčbě
(antikoagulans).
Je nejstarším synteticky
připraveným
Je prvním synteticky
připravovaným
léčivem, běžně používaným např. pod obchodními
lékem, používaným pod názvy Aspirin,
názvy Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin aj.
Acylpyrin, Anopyrin ...

Barevným obdélníkem označ ve vzorci
funkční skupinu charakterizující
kyselinu a ester.
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Hořlavé
s Hhustotou
Způsobují
hotekutiny
především
CO 2, CH 4.
Rychle
ochladit,
nechat
volně
2O,
písek,
hasicí
přístroj
zabránit
přístupu
kyslíku
Jak
poskytneš
první
Jaké
jsou
základní
menší
než
má
voda
a
látky,
Zvýší-li
se
jejich
koncentrace
v
Co překrýt
víšlátky
o skleníkovém
nebo
sterilním
Které
nemůžeme
vodní,
pěnový,
práškový,
ochladit
které s vodou
reagují
atmosféře,
sníží
množství
tepla
pomoc
přiza vzniku
principy
materiálem.
Přise
vážnějším
efektu?
vyzářené
Zemí
do vesmíru
a růměrná
hasit
vodou?
velkého
množství
tepla
nebo
s oxidem
uhličitým
odstranit
hořlavý
materiál
poškození
zajistit
lékařskou
péči.
popáleninách?
požáru?
teplotalikvidace
atmosféry
vzroste.

Hoření je prudká
Čím
můžeme
hasit?
Co je
to hoření?
reakce s kyslíkem.
hořlavých plynů.
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Co jsou sulfidy?
MgS
Fe2 S3
Ag2 S
MnS2

sulfid hořečnatý
sulfid železitý
sulfid stříbrný
sulfid manganičitý
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