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Věříme, že vás naše pracovní 

listy zaujmou, pobaví a školní 

rok nám společně příjemně 

uteče. Přejeme vám hodně 

zdaru při získávání nových 

znalostí. 

Milí žáci 9. tříd, 

v tomto školním roce se poprvé 

seznamujete s předmětem 

chemie. Připravili jsme si pro 

vás mnoho zajímavých úkolů, 

které vám pomohou při učení. 



POKUD BUDETE V HODINÁCH POZORNÍ, V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO 

ROKU O SOBĚ BUDETE MOCI ŘÍCI: 

 vím, čím se zabývá chemie a jak slouží člověku 

 rozliším společné a rozdílné vlastnosti látek 

 rozpoznám nebezpečnou chemikálii 

 znám zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemikáliemi 

 poznám směsi a chemické látky 

 rozeznám vybrané druhy roztoků 

 rozliším různé druhy vod 

 dokážu uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí 

 znám nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny 

 rozliším základní kovy a nekovy, rozpoznám jejich vlastnosti 

 pojmenuji výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

 umím popsat vlastnosti a použití vybraných oxidů a hydroxidů 

 orientuji se na stupnici pH, dokážu změřit pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem 

 znám příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

 mohu uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů 
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1. ÚVOD DO CHEMIE 

 

1. Který panovník se v českých zemích 

zasloužil o velký rozvoj alchymie? 

  

 Napoví ti video ukázka.  

 Vylušti následující rébus.  

 

 

ODPOVĚĎ: ………………………………………………………………………………… 

 

2. Přečti si text v učebnici str. 3. Doplň následující věty slovy z rámečku. 

a) Vše kolem nás tvoří …………………………………………………………………. 

b) Látky se v přírodě ……………………………………………………………………. 

c) Přeměnami látek a jejich využitím se zabývá ……………………………………. 

d) Chemie nám přináší mnoho užitečných ………………………………………….. 

e) Mnoho látek, bez kterých si dnes nedokážeme představit život, vyrábí 

………………………………………………………………………………………….. 

       CHEMICKÝ PRŮMYSL  PŘEMĚŇUJÍ   POZNATKŮ 

LÁTKY     CHEMIE 

 

3. Dokážeš správně určit a pojmenovat produkty chemického průmyslu? 

Splň následující úkol.   

 

13 27 7 20 12 25 30 

D F R O U L II. 
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4. Zapiš na vyznačený řádek některé produkty chemického průmyslu. Obrázek 

z předcházejícího úkolu ti napoví. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

5. Na obrázku kuchyně vyhledej a vypiš vše, co souvisí s chemií. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Vylušti následující křížovku a doplň definici v rámečku. Využij nabízená 
slova.  

              1. 

                                                2. 

                                                           3.    

                     4. 

                     5.  

 

 

 

 

 

1. Nepostradatelný pro člověka, nelze bez něj žít. 

2. Pohonná hmota. 

3. Velká plocha slané vody. 

4. Malá mísa. 

5. Ne drahé. 

 

 

………………………se zabývá přeměnami látek a jejich využitím. 

 

7. Vyber a zakroužkuj správnou odpověď. 

a) Chemie je věda, která zkoumá vznik a vývoj života.  ANO – NE 

b) Znalosti z oblasti chemie se využívají ve zdravotnictví.  ANO – NE 

c) Některé omamné látky jsou chemického původu.  ANO – NE 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 

    

BENZÍN 
VZDUCH 

 

 

 

 

  MISKA MOŘE 

LEVNÉ 
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2. VLASTNOSTI LÁTEK  

1. Dokážeš správně určit pevné, kapalné a plynné látky? Splň 

následující úkol. Vypiš alespoň tři látky do vyznačených řádků. 

PEVNÉ …………………………………………………………………………… 

KAPALNÉ…………………………………………………………………………

PLYNNÉ………………………………………………………………………….. 

 

2. Zakroužkuj kapalné látky červeně, plynné látky modře a pevné látky zeleně. 

Do prázdných okének nakresli jednu plynnou a jednu kapalnou látku. 
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 GUMA         SKLO   KŘÍDA  DŘEVO  

MODELÍNA    DIAMANT 

3. Přečti si názvy látek v rámečku. Zapiš jednotlivé látky k odpovídajícím 

vlastnostem.  

PEVNOST ………………………………………………………………………………… 

TVRDOST ………………………………………………………………………………… 

PRUŽNOST …………………………………………………………………….…………  

TVÁRNOST …………………………………………………………….………………… 

KŘEHKOST ………………………………………………………….…………………… 

PÓROVITOST …………………………………………………….……………………… 

 

 

    

4. Dokážeš správně určit těleso a látku, ze které je složené? Přesvědčíme 

se. 

5. Dopiš do obrázku následující pojmy: 
  

 vypařování 

 kapalnění 

 tání 

 tuhnutí                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Vypiš další děje, při kterých můžeme pozorovat vypařování, kapalnění, tání  

a tuhnutí. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Společně doplňte v tabulce název změny skupenství. Dokážeš přiřadit  

k jednotlivým změnám skupenství odpovídající obrázek? 

 

 
SKUPENSTVÍ 1 

 

 
ZMĚNA 

 
SKUPENSTVÍ 2 

 
OBR. Č. 

 
PEVNÉ 

 

 
 

 
KAPALNÉ 

 
 

 
KAPALNÉ 

 

 
 

 
PLYNNÉ 

 
 

 
PLYNNÉ 

 

 
 

 
KAPALNÉ 

 
 

 
KAPALNÉ 

 

 
 

 
PEVNÉ 

 
 

 

 1. TÁNÍ LEDU                                                 2. OROSENÉ OKNO 

                   

 

3. PÁRA NAD HRNCEM            4. LEPIDLA 
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7. Dýchni na chladné zrcátko. 

    1. Uveď, co vidíš.  

    2. Své pozorování vysvětli. 

    3. Zdůvodni, proč je možné přiložením zrcátka  

        k ústům člověka zjistit, zda ještě žije. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Ve školní kuchyni proveďte jednoduchý pokus.  

Pomůcky:  

 3 stejně velké nádoby 

 voda 

 polévková lžíce 

 kuchyňská sůl 

 stopky 

 kuchyňský sporák 

Postup: 

1. Do každé nádoby nalijte stejné množství vody. Označte nádoby čísly 1 – 3. 

2. Do nádoby č. 1 nasypte 5 velkých lžic kuchyňské soli a změřte čas, za který se sůl 

v nádobě rozpustí. 

3. Nasypte stejné množství soli do nádoby č. 2 a tekutinu míchejte lžící, dokud se sůl 

nerozpustí. Změřte čas, který je k tomu zapotřebí. 

4. Třetí nádobu se solí postavte na kuchyňský sporák. Začněte tekutinu zahřívat a 

míchat. Nezapomeňte měřit čas. 

Která metoda rozpouštění kuchyňské soli byla nejrychlejší? Popiš průběh pokusu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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 DŘEVO         HLINÍK  KÁMEN  ZLATO  

      

9. Vyber z následujících látek ty, které jsou kujné, a zakroužkuj je. 

 

   ŽELEZO   VODA  BAVLNA      

          

                                                  

10. Rozeznáš některé výstražné symboly, kterými jsou označovány látky 

pro člověka nebezpečné? Splň následující úkol.  

 

Do rámečku nakresli vybraný výstražný 

symbol a zapiš jeho označení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Zopakuj si některé zásady pro poskytnutí první pomoci. Znáš 

všechna důležitá telefonní čísla? 

 

 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 

    

 



 

11 
 

VZDUCH          SKLO MINERÁLNÍ VODA   BRONZ  KOUŘ          

MOSAZ     POMERANČOVÝ DŽUS PROPAN-BUTAN  KÁVA 

      

3. SMĚSI 

1. K snídani si uvaříš čaj s medem a citrónem. Odpověz na otázky a doplň 

následující větu: 

 

a) Co je rozpouštědlo? ………………………….. 

 

b) Co jsou složky směsi? 

……………………………………………………. 

 

c) Spojení vody, čaje, medu a citrónu se nazývá 

……………………………………………………. 

                      

2. Z uvedených pojmů vyber směsi a podtrhni je: 

destilovaná voda   vzduch  minerální voda koupelová pěna ve vodě 

lak na vlasy ve vzduchu  líh   cigaretový dým šlehačka 

 

3. Rozděl směsi z rámečku podle jejich skupenství. Pracuj nejprve 

samostatně, pak splňte úkol společně na interaktivní tabuli. 

 
PEVNÉ 

 

 
KAPALNÉ 

 
PLYNNÉ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Vylušti následující rébusy, skrývají názvy chemických látek a směsí. 

   

………………………                …………………………             …………………………. 
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5. Jak se nazývá postup oddělování složek směsí, který se používá při přípravě 

„sáčkového“ čaje a kávy „espresa“? Podtrhni správnou odpověď. 

     a) odpařování 

     b) krystalizace 

     c) filtrace 

    

 

6. Vyber a podtrhni správnou odpověď. Pokud si nevíš rady, vrať se k textu 

v učebnici. 

1. Látky, které se skládají z více jednodušších látek, nazýváme: 

a) rozpouštědla 

b) kapaliny 

c) směsi 

2. Postup oddělování složek směsí na základě jejich rozdílné teploty varu je: 

a) destilace 

b) krystalizace 

c) filtrace 

3. Materiál, na kterém se zachycují pevné složky směsi při filtraci, se nazývá: 

a) sítko 

b) filtr 

c) papír 

 

 

7. Najdi v labyrintu cestu od pojmu k jednomu z písmen. Zapiš do 

rámečku pojem k definici, ke které patří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) odděluje nerozpuštěné složky 
směsi s rozdílnou hustotou =  

A) oddělování pevných 
nerozpuštěných složek od 
kapalných nebo plynných 
látek =    

B) oddělení pevné složky 
rozpuštěné v kapalině =  

D) k oddělování složek směsi 
využívá jejich rozdílnou teplotu 
varu = 

D 
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8. Proveď jednoduchý pokus. Vysvětli, co se stalo v několika větách. Jaký 

postup jsi použil k oddělení složek směsi? 

     Pomůcky:   

 2 skleničky 

 nálevka 

 piják 

 kávová lžička 

 nůžky 

 písek 

 

Postup: 

Skleničku naplň do jedné třetiny vodou a přisyp půl kávové lžičky písku a směs 

zamíchej. Z pijáku si připrav podle následujícího návodu filtrační kužílek.  

Výroba filtračního kužílku: 

1. Čtverec přehni ve směru šipky.  2. Vzniklý obdélník přehni ve směru šipky. 

 

 

 

 

 

3. Nakresli čtvrtkruh tak, aby jeho střed byl v bodě S. 

4. Podle čárkované čáry čtvrtkruh vystřihni. 

5. Vsuň ukazovák mezi jeden čtvrtkruh a zbývající a vytvoř kužílek. 

 

Filtrační kužílek z vnější strany navlhči vodou, aby lépe přilnul ke stěnám 

nálevky. Pak vzniklou směs nalij do nálevky posazené do sklenice.  

Po ukončení pokusu si prohlédni filtrační papír a kapalinu ve sklenici pod 

nálevkou. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. K daným způsobům oddělování složek směsí najdi odpovídající 

obrázek a zapiš jeho číslo do tabulky. 

 

Do které skupiny způsobů oddělování složek směsí by patřily následující procesy: 

 příprava turecké kávy (usazení pevné složky před pitím) 

 výroba destilované vody z vody pitné 

 čištění vzduchu a oleje v automobilech 

 získávání soli z mořské vody 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 
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Kapalné roztoky vznikají rozpouštěním látek v kapalině, kterou nazýváme 

……………………………………………………………………………………

… 

      

4. ROZTOKY 

1. Představ si, že plaveš v moři. Označ, čeho se v té chvíli nedotýkáš. 

 

a) směsi látek 

b) roztoku 

c) čisté vody 

d) kapaliny  

 

 

2. Jak vzniká roztok? Do rámečků doplň následující pojmy:  

 roztok 

 rozpouštěná látka 

 rozpouštědlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vylušti následující křížovku a doplň definici v rámečku. 
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ROZPOUŠTĚDLA  KONCENTROVANÉ   VODA 

 ZŘEDĚNÉ  ROZPUŠTĚNÉ LÁTKY  NEROZPUSTÍ

  KÁVA 

      

4. Doplň následující věty slovy z rámečku. 

a) Roztoky se skládají z …………………..………a …………………………………. 

b) Nejvýznamnějším rozpouštědlem je ………………………………………………. 

c) Podle koncentrace rozlišujeme roztoky na ………………………..……………… 

a …………………………….......................... 

d) V nasyceném roztoku se další množství rozpuštěné látky …………………… 

 

 

 

5. Rozdělte se ve třídě na skupiny. Každá skupina vyrobí jeden z následujících 

roztoků: 

 Roztok č. 1 – smíchejte 2 dcl vody a 8 lžic octa 

 Roztok č. 2 – smíchejte 2 dcl vody a 15 lžic octa 

 Roztok č. 3 – smíchejte 2 dcl vody a 3 lžíce octa 

Porovnejte barvy vzniklých roztoků. Který z roztoků je nejkoncentrovanější?  

Do předkreslených kádinek zakreslete roztok. Pokuste se jednotlivé roztoky rozlišit 

barevně. 

 

 

          

 

 

 

6. Jednotlivé látky se rozpouštějí v různých rozpouštědlech. Některé látky se 

rozpouštějí ve vodě, jiné v lihu nebo benzínu. Označte správnou odpověď. 

Mastnou skvrnu vyčistíte: 

a) vodou 

b) roztokem kuchyňské soli 

c) benzínem 

d) zředěným octem 

ROZTOK č. 1  ROZTOK č. 2  ROZTOK č. 3 
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5. VODA 

1. Přečti si následující tvrzení. Správné tvrzení podtrhni. 

a) Čistá voda je čirá bezbarvá kapalina.  

b) Čistá voda je modrá kapalina. 

c) Čistá voda je nasládlá a zapáchá. 

d) Čistá voda je bez chuti a bez zápachu. 

e) Teplota tání vody je 10°C a teplota varu je 50°C. 

f) Teplota tání vody je 0°C a teplota varu je 100°C. 

2. Dokážeš správně rozdělit druhy vod? Zařaď názvy druhů vod do 

schématu. Vypiš druhy vod na vyznačené řádky. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Vyber a podtrhni správnou odpověď. 
 
1. Voda se v přírodě vyskytuje v plynném skupenství jako: 

 
a) déšť 
b) vodní pára 
c) ledovce 

 
2. Pro člověka je nejdůležitější: 

 
a) odpadní voda 
b) užitková voda 
c) pitná voda 

 
3. Některé minerální vody mají na člověka: 

 
a) škodlivý účinek 
b) účinek jako jed 
c) léčebný účinek 

4. Spotřeba vody na jednoho obyvatele v naší republice je denně asi 120 litrů. 

Tento objem vody by se vešel do:  

 

a) umyvadla 

b) konve 

c) vany 
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Chemicky čistou látkou je pouze destilovaná voda, její složení udává 

chemický vzorec ……………………… 

      

5. Prostuduj si následující graf. Zapiš k jednotlivým položkám množství 

vody, které každý člověk průměrně spotřebuje za jeden den. 

   koupání ………………….  praní …………………. WC ………………….    

   úklid ……………………… mytí nádobí …………. vaření ……………….   

   pití …………………………ostatní ………………..   

6. S vodou se dá provádět mnoho jednoduchých zábavných pokusů. Jeden  

z nich si můžeš vyzkoušet. 

     Pomůcky:  

 tři průhledné skleničky 

 voda 

 sůl 

 naběračka 

 lžíce 

 tři vajíčka 

Postup: 

1. Do první skleničky nalij vodu a přisyp několik lžic soli. Míchej, dokud se sůl 

nerozpustí. Vznikne silně koncentrovaný solný roztok. Vajíčko vlož do roztoku. 

2. Ve druhé skleničce vytvoř solný roztok zhruba do její půlky, zbytek dolij čistou 

vodou a vlož vajíčko. 

3. Třetí skleničku naplň pouze vodou bez přísad a vlož vajíčko. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Přehraj si následující video a zkontroluj, zda si pokus provedl správně. 

 

8. Každý prvek lze vyjádřit chemickou značkou nebo vzorcem. Znáš 

chemický vzorec pro vodu? Pokud ne, stačí splnit následující úkol. 
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6. VZDUCH 

1. Vyber a podtrhni správnou odpověď. Pokud si nevíš rady, vrať se k textu 

v učebnici na str. 13. 

    1. Jak dlouho může člověk žít bez vzduchu? 

a) 30 dní 

b) 3 dny 

c) 3 minuty 

    2. Jaké jsou základní složky vzduchu? 

a) kyslík a voda 

b) dusík a kyslík 

c) dusík a pára 

    3. Podtrhni z nabízených možností všechny zdroje nečistot v ovzduší: 

a) tepelné elektrárny na pevná paliva 

b) rozsáhlé lesy 

c) větrné elektrárny 

d) automobilová doprava 

e) teplárny 

    4. Vzduch ve městě je: 

a) stejnorodá směs 

b) různorodá směs 

c) chemicky čistá látka 

 

2. Doplň do grafu názvy jednotlivých složek vzduchu a vybarvi graf podle 

pokynů: 

 Dusík – žlutě 

 Kyslík – modře 

 Oxid uhličitý – červeně  

 jiné látky – zeleně 
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Živočichové při dýchání vdechují 

(spotřebovávají)……………………. a vydechují 

………………………………...............................  

 

Rostliny při fotosyntéze spotřebovávají 

 ……………………….….………………… a              

uvolňují .………………………………….. 

 

     

3. Prohlédni si následující obrázek. K šipkám správně dopiš slova: DÝCHÁNÍ  

A FOTOSYNTÉZA. Doplň správně text v rámečku slovy KYSLÍK a OXID 

UHLIČITÝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

4. Jak se nazývá směs mlhy, prachu a kouřových zplodin? Odpověď 

dostaneš, když splníš následující úkol. 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Proveď následující pokus. Dokážeš popsat a vysvětlit své pozorování? Při 

provádění pokusu buď opatrný! 

 

     Pomůcky: 

 PET láhev bez uzávěru 

 nafukovací balónek 

 gumička 

 hrnec 

 horká voda 

 kousek ledu 

 

Postup: 

Do PET láhve vlož kousky ledu a na její hrdlo navlékni 

nafukovací balónek. Balónek upevni a zajisti gumičkou. 

Láhev postav do hrnce a nalévej na ni horkou vodu. 

Pozoruj, co se stane. 

 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Podívej se na následující video ukázky. Smogová situace nejen ve 

světě, ale i u nás, v České republice je velmi vážná. Je na nás všech, 

abychom to změnili! 

 

7. Na základě obrázku popiš důsledky teplotní inverze na čistotu ovzduší a tím 

i na životní prostředí v průmyslových oblastech. 

 

Vysvětlení: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………. 

 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 
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Mají tepelnou vodivost.   Jsou plynné látky.   

 Nejsou tažné .    Nevodí elektrický proud. 

 Vyznačují se kovovým leskem.  Jsou kujné.              

     

7. CHEMICKÉ PRVKY – KOVY 

1. Vyber z rámečku správná tvrzení o vlastnostech kovů a zapiš je  

na vyznačené linky. 

   ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

  ………………………………………………… 

 

 

 

2. Z následujících obrázků vyber pouze kovové předměty a zakroužkuj je.  

 

 

3. Na poslední stránce v učebnici je znázorněna periodická tabulka prvků. 

Dobře si ji prohlédni. Vyhledej značky prvků a na vyznačené řádky zapiš 

jejich názvy.  

    Pb ............................... Fe ……………………… Au ……………………….. 

    Cu ……………………. Al ………………………. Zn ……………………….. 

    Ag …………………….   

KOVY 
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4. Vrať se k úkolu č. 2 a připiš k zakroužkovaným kovovým předmětům značky 

prvků, ze kterých jsou vyrobeny. 

 

5. Vyhledej v následující osmisměrce názvy kovů těchto chemických značek:  

Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Au, Ag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Doplň chybějící písmena a dostaneš názvy kovů. 

a)  _  E  _  E  _   _     

b)  _  T  _  _  B  _  O    

c)  _  I  _  _  K     

d)  _  _  I  _  Í  K    

e)  Z  _  _  T  _ 

    

7. Už se vyznáš v chemických značkách kovů? Prověříme si tě. Splň 

následující úkol. 

 

8. Víš co je to koroze a jak se projevuje na kovových prvcích? Proveď 

následující jednoduchý pokus a bude ti vše jasné. 

     Pomůcky:  

 5 uzavíratelných nádob (např. zavařovací 

sklenice nebo lékovka) 

 5 očištěných, odmaštěných železných hřebíků 

 lžička 

 látka pohlcující vlhkost (např. písek) 

 citron 

 kuchyňská sůl 

Ž R I K P S A 

S E O D J C R 

T H L I N Í K 

Ř M O E V N E 

Í Ě V Y Z P N 

B Ď O F C O I 

R J O T A L Z 

O L N A S U D 
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Postup: 

Do každé nádoby vlož železný hřebík. Do první 

nádoby přilij vodu z kohoutku. Do druhé dej 

převařenou vodu a uzavři víčkem. Do třetí nalij 

vodu z vodovodu a přidej lžičku kuchyňské soli, 

zavíčkuj. Do čtvrté přidej lžičku látky pohlcující 

vlhkost a uzavři víčkem. Do páté přidej šťávu z 

citrónu a nech nádobku otevřenou. Všechny 

nádobky nech stát na jednom místě a během pěti dnů pozoruj, zda na povrchu 

hřebíku probíhají nějaké změny. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Přiřaď k rámečku název kovu. Dokážeš vyjmenovat další výrobky z 
daného kovu? 

 
 
10. K výrobkům na obrázku zapiš látky, ze kterých jsou vyrobeny (mosaz, 

litina, hliník). 
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11. Vyber a podtrhni správnou odpověď. 

 

  1. Slitina mědi a cínu se nazývá: 

a) železo 

b) mědínek 

c) bronz 

      2. Slitina mědi a zinku se nazývá: 

a) mosaz 

b) ocel 

c) zinkoklih 

      3. Zlato a stříbro obecně nazýváme: 

a) levné kovy 

b) ozdoby 

c) drahé kovy 

      4. V domácnosti se běžně používá hliníková folie. Jak se jí v běžné řeči říká? 

a) potravinářská folie 

b) alobal 

c) pečící papír 

 

12. Víš, jak se recyklují auta, vyrábí zlaté řetízky nebo koňské podkovy? 

Prohlédni si následující video ukázky. 
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8. CHEMICKÉ PRVKY – NEKOVY 

1. V periodické tabulce prvků vyhledej nejvýznamnější nekovy a zapiš jejich 

chemickou značku na vyznačený řádek. 

     kyslík ………………………...  dusík ………………………... 

     vodík ………………………...  uhlík  ………………………... 

     síra ………………………......  chlor ………………………... 

2. Najdi v následujících větách nekovové prvky. 

    KOUŘ DUSÍ KAŽDÉHO. 

    NECH LORU ZPÍVAT. 

    SESTRA VODÍ KUBU DO ŠKOLY. 

    NOSÍ RADEK ČEPICE? 

3. Procvič si názvy nekovových prvků a jejich chemické značky. Splň 

následující úkol. 

 

4. Urči, který nekovový prvek je na obrázku v zastoupení. Zapiš jeho název do 

rámečku.  
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5. Na obrázku jsou čarami spojeny směsi. Stejným způsobem spoj: 
 

a) červenou tužkou kovy 

b) modrou tužkou nekovy 

 

6. Který nekovový prvek je zapotřebí k hoření ohně? Pokud si nejsi jistý svou 

odpovědí, proveď následující pokus. 

    Pomůcky: 

 nižší svíčka (např. čajová) 

 vyšší svíčka 

 zápalky 

 průhledná vyšší sklenice 

 

Postup: Obě svíčky zapal a přiklop je sklenicí. Pozoruj hořící svíčky. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Vyber a podtrhni správnou odpověď. 

    1. Kyslík je složkou vzduchu a umožňuje dýchání: 

a) pouze suchozemským živočichům 

b) suchozemským i vodním živočichům 

c) pouze vodním živočichům 

    2. Ozon je zvláštní forma kyslíku a slouží: 

a) jako ochrana před slunečním a kosmickým zářením 

b) k nafukování balónků 

c) náplň do nejrůznějších sprejů 



 

28 
 

    3. Jakou barvu má dusík: 

a) zelenou 

b) fialovou 

c) žádnou, je bezbarvý 

    4. Uhlík má léčebné účinky a používá se na odstraňování škodlivých látek z:  

a) dýchací soustavy 

b) trávicího ústrojí 

c) krevního oběhu 

    5. Pitná voda se upravuje za pomoci chloru, protože: 

a) ničí choroboplodné zárodky a bakterie 

b) neutralizuje pachy 

c) voda s chlorem lépe chutná 

    6. Označ vlastnost vodíku, která umožňuje jeho použití k plnění dětských balónků. 

a) bezbarvý plyn 

b) látka s nejmenší hustotou 

c) výbušná látka 

 

8. Tlakové láhve s kyslíkem se označují modrým pruhem a s dusíkem zeleným 

pruhem. Vybarvi na tlakových lahvích pruhy. 

                                         

 

 

 

 

 

9. Ověř si své znalosti z látky o chemických prvcích v následujícím 

zábavném kvízu. 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 
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ZDRAVOTNICTVÍ   ALCHYMIE   DROG 

CHEMIE   ZBRANÍ 

9. OPAKOVÁNÍ 

1. Doplň následující věty slovy z rámečku. 

a) Vědní obor chemie se vyvinul z ………………………………………………….…. 

b) ……………………………..  je věda, která zkoumá složení a vlastnosti látek  

a jejich přeměny na jiné látky. 

c) Chemie může být i zneužita k výrobě …..…………………….. nebo chemických 

………………………………. 

d) Znalosti z oboru chemie se využívají v zemědělství, ………………………….., 

průmyslu atd. 

 

 
 
 
 

2. Urči skupenství látek na obrázku a zapiš je na vyznačený řádek.  
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
     ……………………  ……………………       …………………… 

           
3. Na vyznačený řádek vypiš názvy změn skupenství. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Pozorně si přečti jednotlivé definice. Spoj definici se správným pojmem. 

 

   DESTILACE 

 

 

                                                                                              KRYSTALIZACE 

 

 

                                                                                              USAZOVÁNÍ 

 

                                                                                               

    FILTRACE                        

oddělování pevných složek směsi 

od kapalných složek směsi   

oddělování nerozpuštěné složky 

směsi s rozdílnou hustotou 

vznik krystalů látek 

oddělování složek směsi na základě 

jejich rozdílné teploty varu 
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5. Co vzniká smícháním rozpouštědla a rozpuštěné látky?    

………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Uveď dva příklady roztoků, které se využívají v kuchyni. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
7. Na následujícím obrázku popiš koloběh vody v přírodě. Vepiš do obrázku 

následující pojmy: VYPAŘOVÁNÍ, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ, SRÁŽKY, PODZEMNÍ 

VODA, SNÍH A LED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Na vyznačený řádek vypiš jednotlivé složky vzduchu. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Zakroužkuj nekovové prvky červeně a kovové prvky zeleně. 

 

 
 
 
 
 
 
10. V uvedených větách vyhledej názvy prvků. 

a) S pomocí nové kalkulačky příklad snadno vypočítal. 

b) Mol ovoci neškodí. 

c) Žízeň uhasí raději perlivou vodou. 

d) Nůž naostří brousek. 

11. Prověř si své znalosti v následujícím testu. 

MĚĎ   KYSLÍK  ZLATO  UHLÍK  

ŽELEZO  DUSÍK  SÍRA   VODÍK 

 STŘÍBRO  CHLOR  ZINEK  OLOVO 
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10. OXIDY 

1. Přiřaď názvy sloučenin k chemickým vzorcům. Vypiš vzorce těchto 

sloučenin na vyznačené řádky. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zapiš chemické vzorce těchto nejznámějších chemických sloučenin. 

 

CHEMICKÁ LÁTKA JAK ČÍST VZOREC VZOREC 
voda  há-dvě-ó  

 oxid uhličitý cé-ó-dvě  

kyselina sírová há-dvě-es-ó-čtyři  

chlorid sodný en-á-cé-el  

kyselina chlorovodíková há-cé-el  

 

 

3. Vyber správný chemický vzorec pro chemickou sloučeninu na obrázku  

a zapiš její název do rámečku. 

 

a) ClNa            

b) NaC                                                         

c) NaCl                                                           
                                                                             

   

         

                                       

d) CO3 

e) CO2 

f) CO                        

                                              

 

 

 

g) H2SO4 

h) HSO 

i) S4HO4 
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4. Jak nazýváme dvouprvkové látky, které vytváří kyslík? Pokud si nevíš rady, 

vylušti následující rébus. Vyhledej v tabulce prvků následující prvky a zapiš 

do okének jejich chemické značky.  

KYSLÍK 

XENON                                          bez E 

JOD 

DYSPROSIUM                               bez Y 

YTTRIUM                                                                  

 

5. K uvedeným oxidům vyhledej informace v učebnici str. 23 – 24 a dopiš je  

na připravené řádky. 

a) Oxid vápenatý se používá k výrobě……………………………………………….. 

b) Oxid křemičitý se využívá ve stavebnictví jako součást ……………………….. 

c) Oxid siřičitý se používá k …………………………………………………………… 

d) Oxid dusičitý je jednou z příčin vzniku .............................................................. 

e) Oxid uhelnatý je složkou ………………………………………………………….... 

 

6. Pojmenuj předměty na obrázcích. Který oxid spojuje následující obrázky? 

Zapiš název tohoto oxidu na vyznačený řádek. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Které z následujících oxidů jsou jedovaté? Podtrhni je. 

a) oxid uhličitý 

b) oxid uhelnatý 

c) oxid siřičitý 

d) oxid dusičitý 

 

8. Dokážeš spojit chemickou značku oxidů s jejich názvem? 

Přesvědčíme se. 
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9. I s oxidy lze provádět jednoduché a zábavné pokusy. Proveď následující 

pokus s oxidem uhličitým. 

 

Pomůcky: 

 sklenice 

 ocet 

 jedlá soda 

 rozinky 

 lžíce 

Postup: 

Do sklenice nalij asi 100 ml octa a přidej 5 – 6 rozinek, nech je dopadnout na dno. 

Do této směsi přidej polévkovou lžíci jedlé sody a pozoruj, co se stane. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

10. Popiš, co znázorňuje následující obrázek. Doplň text slovy z rámečku. 

 

Obrázek znázorňuje důsledek ………………… efektu, 

který by způsobil nadbytek oxidu ……………………… 

v ovzduší. Tento jev souvisí s ničením tropických 

…………………………. a ……………………………… 

nejrůznějších látek. Zvyšování teploty povrchu Země 

by mělo hrozivé …………………………………... 

 

 

 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 

    

 SPALOVÁNÍM  UHLIČITÉHO  PRALESŮ 

SKLENÍKOVÉHO   NÁSLEDKY  
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11. KYSELINY 

1. S látkami, které jsou kyselé, se v běžném životě setkáváme často. Dokážeš 

modře zakroužkovat ty látky, které obsahují kyselinu octovou, červeně 

kyselinu citronovou a zeleně kyselinu mléčnou?  

 

 
 
 

2. Při neopatrném zacházení s kyselinou může dojít k poleptání. Víš, jak se 

v dané situaci zachovat? Zakroužkuj správnou odpověď.  

 

    Zasažená místa: 

 

a) osuším suchým hadříkem a natřu mastí proti popáleninám 

b) omyji proudem vody a případně roztokem sody k užívání 

nebo mýdlem a opět opláchnu proudem vody 

c) omyji proudem vody a octem 

d) neudělám nic a vyhledám lékaře 

 
 
 
 
3. Doplň podle vzorců názvy těchto nejznámějších kyselin. 
 

VZOREC VZOREC ČTEME CHEMICKÁ LÁTKA 

H2SO4 há-dvě-es-ó-čtyři  

HNO3 há-en-ó-tři  

HCl há-cé-el  
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4. Všechny kyseliny obsahují jeden stejný prvek. Víš jaký? Pokud ne, 

vylušti následující křížovku a doplň větu. 

 

     Všechny kyseliny obsahují …………………………………………….. 

 

5. Odpověz na následující otázky. Správnou odpověď podtrhni. 

    1. Koncentrovaná kyselina sírová: 

a) se využívá k léčbě kožních vyrážek 

b) je vhodná pro čištění skvrn 

c) je silná a nebezpečná žíravina 

    2. Jaké zabarvení má kyselina dusičná? 

a) červené 

b) žádné, je to bezbarvá kapalina 

c) žluté 

    3. Pod jakým názvem se v drogeriích prodává kyselina chlorovodíková? 

a) kyselina solná 

b) kyselina mléčná 

c) octan 

    4. Které z následujících kyselin se používají pro výrobu výbušnin? 

a) kyselina sírová 

b) kyselina chlorovodíková 

c) kyselina dusičná 

                         

6. Může vajíčko skákat jako gumový míček a nerozbít se při tom? Vyzkoušej si 

následující jednouchý pokus. 

Pomůcky: 

 1 syrové a 1 vařené slepičí vejce 

 ocet 

 2 zavařovací sklenice                                          

Postup: 

Dej každé vajíčko do jedné sklenice a zalij je octem. Druhý den ocet ve sklenicích 

vyměň. Nedívej se pak na vejce alespoň týden (někdy to ale trvá i déle). Po uplynutí 

této doby vyndej vejce ze sklenic a osuš je. Vyzkoušej, zda je opravdu gumové. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Rozděl obrázky a pojmy do skupin. Vypiš si na vyznačené řádky 

chemický název kyseliny, její vzorec a způsob využití. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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12. HYDROXIDY  

1. Jak jinak se nazývají hydroxidy? Přečti si následující věty. V tabulce pak 

zakroužkuj to písmeno, které odpovídá pravdivosti nebo nepravdivosti 

výroku. 

 
 

 Hydroxidy mají leptavé účinky jako kyseliny.  

 Hydroxidy smíme ochutnávat. 

 Hydroxid sodný se používá k výrobě mýdel. 

 Hydroxid draselný je žlutá kapalina. 

 Hydroxid vápenatý se používá k výrobě malty. 

 
Hydroxidům se také jinak říká…………………………………………………………. 

 
 
2. Vyhledej v učebnici str. 28 potřebné informace a doplň následující tabulku. 
 

HYDROXID VZOREC  VYUŽITÍ HYDROXIDU 

hydroxid sodný   

 

Výroba mýdel, papíru, plastů, odstraňování 

starých nátěrů, k čištění olejů a tuků. 
 KOH2 

hydroxid vápenatý  Ca(OH2)  

 
3. Které z následujících obrázků znázorňují využití hydroxidu sodného  

a hydroxidu draselného, a které znázorňují využití hydroxidu vápenatého?  
Do rámečků připiš správné chemické vzorce. 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRAVDA LEŽ 

 R 

E O 

U D 

S H 

Y I 

L 
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4. Prohlédni si obrázek. Na vyznačené řádky popiš postup při výrobě malty. 
Víš, k čemu se vápenná malta používá? 

 
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

5. S pomocí chemické tabulky prvků na konci učebnice urči: 

a) z kolika prvků se skládají hydroxidy 

……………………………………………………………………………………………… 

b) které prvky všechny hydroxidy obsahují 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hydroxidy mají leptavé účinky a při manipulaci s nimi musíš být velmi 

opatrný. Přesto se s nimi dají dělat zábavné pokusy. Podívej se na video 

a zodpověz následující otázky. Správné odpovědi podtrhni. 

1. Hydroxid sodný je: 

a) výbušný 

b) hořlavý 

c) silná žíravina 

2. Při poleptání hydroxidem sodným okamžitě postižené místo: 

a) tři ručníkem, dokud kůže nezčervená 

b) omývej zasažené místo proudem studené vody a neutralizuj slabou kyselinou 

c) ovaž postižené místo obvazem 

3. Při zasažení očí hydroxidem sodným postižené místo: 

a) vymyj vodou a při přetrvávajících obtížích vyhledej lékaře 

b) postižené místo neutralizuj 

c) zavři oči a počkej, co bude dál 

4. Jaké dvě látky byly v pokusu použity? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Popiš svými slovy průběh pokusu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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13. SOLI  

1. Jak se nazývá proces, při kterém vzniká kuchyňská sůl? 

 
 

2. Napiš, ze kterých dvou látek se vyrábí kuchyňská sůl. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Jedna z látek, která se využívá pro výrobu kuchyňské soli, bývá žlutě 

zbarvená. Vybarvi tu nádobku, ve které se tato látka nachází. 
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4. Už mnohokrát si procvičoval chemické názvosloví. Dokážeš zapsat vzorce 
těchto solí? 

 

CHEMICKÁ LÁTKA VZOREC ČTEME VZOREC 
chlorid sodný En-á-cé-el  

uhličitan sodný En-á-dvě-cé-ó-tři  

uhličitan vápenatý Cé-á-cé-ó-tři  

síran měďnatý Cé-ú-es-ó-čtyři  

 

5. Oddělení pevné složky rozpuštěné v kapalině se nazývá krystalizace. O té už 

leccos víš z předchozích hodin. Proveď krystalizaci s kuchyňskou solí. 

    Pomůcky: 
 špejle 

 bavlnka 

 sklenice 

 lžička 

 kuchyňská sůl 
 
Postup: 

Připrav ve sklenici nasycený roztok kuchyňské soli. Do 

vody přidávej sůl tak dlouho, dokud se ještě rozpouští. 

Nerozpouští-li se už, vznikl nasycený roztok. Špejli, na 

kterou připevníš bavlnku, polož na sklenici tak, aby se 

bavlnka ponořila do připraveného roztoku. Sklenici 

umísti na teplé místo a několik dní pozoruj. 

Vysvětlení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Znáš dobře názvy solí? Přesvědčíme se. Splň následující úkol. 
 

7. Přiřaď k jednotlivým obrázkům vzorce solí. 
 

8. U roztoku zjišťujeme, zda je kyselý, zásaditý nebo neutrální na pH stupnici. 

Vybarvi kyselou část stupnice červeně, zásaditou modře. Výrazně označ 

místo, kdy je roztok neutrální.    
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9. Odpověz na následující otázky. Správnou odpověď podtrhni. 

1. Kyselost, zásaditost nebo neutrálnost roztoku zjišťujeme na stupnici, která se 

nazývá: 

a) chemická stupnice 

b) roztoková stupnice 

c) pH stupnice 

2. Co se používá ke zjišťování pH kapalin? 

a) univerzální indikátorový papírek 

b) univerzální kapalný roztok 

c) univerzální zkumavka s pH stupnicí 

3. Červeně podtrhni látky, které jsou podle naměřeného pH kyselé a modře 

podtrhni láku, která je zásaditá. 

a) ocet má pH = 2,8 

b) pivo má pH = 4,5 

c) víno má pH = 3,1 

d) minerální voda má pH = 8,2 

 
 
 
 
SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 
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14. ORGANICKÉ LÁTKY  

1. V České republice se nachází významná ložiska černého a velmi 

kvalitního hnědého uhlí. Zakresli do slepé mapy místa těžby.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Zpracováním uhlí v koksárnách a v plynárnách získáváme mnoho dalších 

produktů. Vypiš je na vyznačený řádek. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………...................................................................................................... 

 

3. Na obrázku vidíš, co vše se vyrábí z ropy. Dokážeš připsat k obrázkům názvy 

výrobků? Využij všechna slova v rámečku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRAČKY LEPIDLA VÝBUŠNINY  LATEX UMĚLÁ HMOTA 

    PNEUMATIKY   DEODORANTY   ZÁPALKY    BARVY A LAKY  

  UMĚLÁ VLÁKNA                    LÉKY        KAPALINOVÉ TEPLOMĚRY 
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4. A produkty ropy ještě jednou. Splň následující úkol. Pokud si nebudeš 

vědět rady, pomůže ti učebnice str. 33. Vypiš některé ropné produkty na 

následující řádky. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Odpověz na následující otázky. Správné odpovědi podtrhni. 

1. Které uhlí je kvalitnější? 

a) černé uhlí 

b) hnědé uhlí 

2. Jak se dříve říkalo ropě? 

a) petrolej 

b) nafta 

3. Zemní plyn je přírodní surovina, která se nachází spolu s: 

a) ropou 

b) uhlím 

4. Jak se lidově nazývá ethanol? 

a) alkohol 

b) líh 

5. Při práci s methanolem si musíme dávat velký pozor, protože tato látka je: 

a) hořlavá a prudce jedovatá 

b) při styku se vzduchem vybuchuje 

 

6. Popiš následující obrázek naleziště ropy. Zapiš, kde se nachází těžní věž, 

nepropustné vrstvy, ropa a slaná voda. Vybarvi místo, kde je zemní plyn. 

7. Sestav z následujících písmen názvy organických látek. 

OPAR   ……………………………….    

TEHONAL   ………………………………. 

HULÍ   ………………………………. 

NYPL NÍMZE  ………………………………. 

LONETAHM  ………………………………. 
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8. Zapiš do tabulky názvy výrobků či způsob dalšího využití těchto 

organických látek. 

 

 

 

 

9. Paliva jsou přírodní nebo průmyslově vyráběné látky. Dělí se podle 

skupenství a podle původu. Doplň do schématu tato paliva:  

KOKS, ZEMNÍ PLYN, UHLÍ, BENZÍN, SVÍTIPLYN, PROPAN – BUTAN 

10. Podle „slepé“ mapy na obrázku urči a vypiš, ve kterých světadílech Země 

jsou nejvýznamnější naleziště ropy a zemního plynu. 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

ROPA UHLÍ ETHANOL ZEMNÍ PLYN 
    

ASFALT     KVALITNÍ PALIVO V PRŮMYSLU          ROZPOUŠTĚDLA       KOKS 

BENZÍN    ALKOHOLICKÉ NÁPOJE        MAZUT         DEHET 
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15. PŘÍRODNÍ LÁTKY  

1. Fotosyntéza je nejvýznamnějším chemickým dějem na Zemi. Probíhá 

v zelených rostlinách. Popiš obrázek znázorňující fotosyntézu za pomoci 

výrazů v rámečku. 

 
 

 

 

 

2. Vyznáš se v přírodních látkách a jejich vlastnostech? Splň 

následující úkol. Na vyznačené řádky vypiš vlastnosti daných látek. 

PŘÍRODNÍ LÁTKA SPRÁVNÉ TVRZENÍ 

GLUKÓZA  

SACHAROSA  

ŠKROB  

TUKY  

BÍLKOVINY  

 

3. Zaškrtni správnou odpověď. 

1. Jak se nazývá látka, kterou běžně kupujeme jako „cukr“? 

a) slad 

b) sacharosa 

c) med 

2. Která z přírodních látek se podává nemocným přímo do žil jako „umělá 

výživa“? 

a) škrob 

b) tuky 

c) glukóza 

OXID UHLIČITÝ  TEPLO A SVĚTLO  HROZNOVÝ CUKR 

  KYSLÍK  CHLOROFYL  VODA   
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3. Který z následujících tuků nepatří mezi tuky živočišné? 

a) máslo 

b) sádlo 

c) olivový olej 

d) rybí olej 

e) lůj 

4. Ze které přírodní látky se vyrábí technická lepidla? 

a) škrob 

b) tuky 

c) bílkoviny 

 

4.  Připravit si míchaná vajíčka je snadné, pokud máš k dispozici 

zdroj tepla.  Jak to ale udělat, pokud nejde proud? 

 

Pomůcky: 

 syrové vejce  

 talířek 

 vidlička  

 lžička 

 vysokoprocentní alkohol (60 -80%)  

 

Postup: 

Na talířek rozklepni syrové vajíčko. Vidličkou promíchej 

žloutek s bílkem. Potom přidej asi 4 lžičky vysokoprocentního 

alkoholu. Pozoruj, co se stane. 

Vysvětlení 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Které důležité přírodní látky se získávají z rostlin na obrázcích? 

                                                             

..............................     ………………………..     ………………………    .……………….. 

 

6.  Znáš zdroje některých tuků? Splň následující úkol. 
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7. Vybarvi stejnou barvou dva rámečky, které k sobě významově patří.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  Na kurděje v minulosti umíralo mnoho lidí, zejména těch, kteří díky 

svému zaměstnání trpěli nedostatečným množstvím čerstvého 
ovoce a zeleniny. Víš, u kterého zaměstnání byla tato nemoc 
v minulosti velmi častá? Vylušti následující křížovku. 

 
 

9. Znáš zdroje některých vitamínů? K obrázkům připiš vitamíny, které z dané 
potraviny získává lidské tělo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HYPOVITAMINOSA 

2. KURDĚJE 

3. ŠPATNÉ VIDĚNÍ 

4. KRVETVORBA 

a) NEDOSTATEK VITAMÍNU A 

c) KRVÁCIVOST DÁSNÍ 

e) NEDOSTATEK VITAMÍNŮ 

d) KYSELINA LISTOVÁ 

5. VITAMÍN C, B  

b) ROZPUSTNÉ VE VODĚ 
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10. Doplň vynechaná slova tak, aby věty dávaly smysl. 

a) Vitamíny jsou látky …………………………………. pro život. 

b) Lidský organismus si ………………………….vyrobit jen některé vitamíny. 

c) Přebytek vitamínů se nazývá ………………………………………………. 

d) Šeroslepost způsobuje nedostatek vitamínu …………………... 

e) Citrusové plody, ……………………… a černý rybíz jsou zdrojem vitamínu C. 

f) Na …………………………………….. má vliv vitamín E. 

 

 
 
 
 
 

 

11.  Rozděl vitamíny do skupin podle rozpustnosti. Vypiš tyto vitamíny 

do vyznačených řádků. 

 

Vitamíny rozpustné ve vodě:………………………………………………………………… 

Vitamíny rozpustné v tucích: ………………………………………………………………... 

 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLODNOST   DOKÁŽE  HYPERVITAMINOSA 

A   NEZBYTNÉ        ŠÍPKY 
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16. CHEMIE A SPOLEČNOST 

1. Dokážeš na mapě správně určit některá střediska chemické výroby? 

K vyznačeným místům připiš názvy měst z rámečku.  

 

 

 

 

 
2. Přiřaď k jednotlivým typům chemické výroby správné produkty. 

Vypiš je na vyznačený řádek. 
 

PETROCHEMIE……………………………………………………………………………….  

KOKSOCHEMIE ……………………………………………………………………………… 

GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL ………………………………………………………………… 

FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL ……………………………………………………………... 

3. Vypiš některé vlastnosti plastů. Pokud si nevíš rady, vyhledej potřebné 
informace v učebnici str. 40. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ÚSTÍ NAD LABEM   BŘECLAV  OPAVA 

PRAHA  PARDUBICE 
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4. Na kterých následujících obrázcích není zobrazen předmět z plastu nebo 
syntetického vlákna? Škrtni ho. 

 

Které materiály nahrazují v průmyslu i praktickém životě plasty a syntetická 

vlákna? 

………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Jedním z nejvíce používaných plastů je polyvinylchlorid. Jak se označuje?  
………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Vyhledej na obrázku co nejvíce 

věcí z plastu. Zakroužkuj. 
 

 
7.  Vyznáš se v symbolech, 

které jsou na prádle? 
Přiřaď symbol k popisku.  

 
 
Najdi ve svém šatníku nějaký oděv 
ze syntetických vláken a do 
rámečku zakresli symboly, které 
na něm nalezneš. 
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8. Zaškrtni správnou odpověď. 

1. Pevný, odolný proti vodě, chemikáliím a mrazu, výborný elektroizolátor je: 
a) plast 
b) alobal 
c) polyethylen 

2. Jako izolační a obalový materiál ve stavebnictví a chladírenství se 
používá: 
a) syntetické vlákno 
b) polystyren 
c) umělá bavlna 

3. Silikonové tkaniny jsou: 
a) pevné, pružné a trvanlivé 
b) propouštějí vzduch a vodní páru 
c) jsou žáruvzdorné  

4. Plasty a syntetická vlákna nevznikají v přírodě, proto: 
a) se snadno rozkládají 
b) způsobují závažné znečištění přírody 

 
9. Plasty a syntetická vlákna se v přírodě těžko rozkládají. Způsobují znečištění 

přírody. Jedna z cest jak zabránit zanesení planety odpady je recyklování. 
Vyznáš se v jednotlivých kontejnerech na odpad? Víš, co do nich patří? 

 
10. Jak se chovají plasty ve vodě? Proveď následující jednoduchý pokus a 

budeš hned o něco moudřejší. 
 
Pomůcky:  

 vzorek plastu (polyethylenu – např. 
kousek fólie)  

 nůžky 

 2 skleničky 

 líh 

 špejle 
 
Postup: 
Nejprve si z polyethylenové fólie ustřihni dva 
čtverečky 4 cm x 4 cm. Do jedné skleničky 
nalij do poloviny vodu, do druhé stejné 
množství lihu. Do každé vlož vzorek 
polyethylenu, posuň ho špejlí pod hladinu a 
pozoruj. Chová se polyethylen v každé 
skleničce stejně? 
 
Vysvětlení: 
…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 
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11. Znáš základní stavební pojiva? Zapiš jejich název k obrázkům. 
 

    
  

………………………………….   ……………………………………...   ………………………………………                                                                                                                                                    

12. Na následující řádky vypiš, k čemu se konkrétně jednotlivá stavební pojiva 
využívají.  

 
SÁDRA ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

VÁPENNÁ MALTA …………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

ŽELEZOBETON………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

13. Štukatér používá bílou sádru pro zhotovování ozdobných odlitků, kterými 
bývají zdobeny stropy. Co si jeden takový odlitek zhotovit?  

 
Pomůcky: 

 sklenička 

 dřevěná špachtlička 

 voda  

 formička 

 tuk nebo olej 

 bílá sádra 

Postup:  
Do skleničky nalij asi 20 ml vody. Lžičkou přidávej do vody 
bílou sádru a směs míchej dřevěnou špachtličkou, dokud 
nevznikne tvárná hmota. Do vymaštěné formičky nalij 
připravenou hmotu a nech ztuhnout. Pak ztuhlý odlitek 
vyklepni. 
 
Vysvětlení: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

http://www.hmbeton.cz/galerie/15.jpg
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13.   A jak se vlastně jednotlivá stavební pojiva vyrábí? Spoj popis 
výroby s názvem stavebního pojiva. Pokud si nevíš rady, vyhledej 
informace v učebnici str. 42 – 43. 

 
14. Jak se nazývají výrobky zhotovené ze směsi jílů, hlíny a kaolínu? Pokud si 

nevíš rady, vylušti následující křížovku. 
 

1. Fáze vývoje motýla (larva - ??? - motýl). 
 
2. Drby, pomluvy jinak. 
 

3. Srdcová sedma, žaludové eso, kulový 
spodek jsou … (doplň). 

4. Druh květenství, které má např. pšenice, 
ječmen a žito (množné číslo). 

5. Herec, který hraje v komediích, se nazývá … 
(doplň). 

6. Cviky, které se provádí pro posílení svalů na 
rukou. 

7. Vyměšovat, řečeno miminkovskou řečí. 
 
8. Cirkusový šašek. 
 

 
 
 
 
15. Znáš postup při výrobě keramiky? Očísluj následující obrázky tak, jak 

musíš postupovat při výrobě keramické vázy. 
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16. Zkontroluj podle následující video ukázky, zda si obrázky 
z předešlého úkolu seřadil správně. Na následující řádky vypiš 
postup výroby keramiky. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Jak se nazývá poslední fáze postupu při výrobě 
keramiky? 
 
…………………………………………………………………... 

 

 

17. Zakroužkuj správné odpovědi. 

1. Průmyslová hnojiva jsou: 

a) látky, které slouží k hubení 

škůdců 

b) látky, které slouží k obohacování 

zemědělské půdy živinami 

c) látky, které se přidávají do 

potravy zemědělských zvířat 

2. Průmyslová hnojiva obsahují: 

a) kyslík 

b) dusík 

c) oxid uhličitý 

d) draslík                                    

e) fosfor 

3. Co je výhodou průmyslových hnojiv? 

a) po jejich dlouhodobém používání se nesnižuje kvalita půdy 

b) průmyslová hnojiva neznečišťují potoky, rybníky a spodní vody 

c) lze je libovolně dávkovat a poskytnout plodinám živiny ve vhodném čase 

4. Jak se nazývají látky, které slouží k hubení škůdců, kteří napadají rostliny? 

a) plasty 

b) pesticidy 

c) pasty 

5. Požívání potravin, které jsou znečištěny pesticidy: 

a) poškozuje zdraví člověka 

b) prospívá zdraví člověka 

c) nijak zdraví člověka neovlivňuje 
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18. Léky jsou látky, které se používají k předcházení a k léčení chorob. Některé 
léky jsou volně prodejné a lze je koupit v lékárnách, na jiné potřebuješ 
lékařský předpis. Dokážeš určit, na co se používají tyto nejběžnější léky? 
Vyhledej informace v učebnici na str. 46. 

 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
           
 
 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 
 
 

 
                                                        
                ..……………………………………………………... 

                ………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
19. Jak se nazývají látky, které lidé zneužívají k navození krátkodobého 

příjemného pocitu? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
20. Jak se nazývají látky, které lidé užívají pro zvýšení fyzického výkonu? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
21. Z následujících látek podtrhni ty, které jsou považovány za drogy: 

šípkový čaj  nikotin   kofein   limonáda 
heroin   čokoláda  minerální voda opium 

 

 

SEBEHODNOCENÍ 

 Tato látka pro mě byla: 

TĚŽKÁ LEHKÁ ZAJÍMAVÁ NUDNÁ 

    

http://www.tum.com.tr/tumekip/detailproduct.asp?CatID=36&SubCatID=40&ProdID=275
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17. OPAKOVÁNÍ 

1. Proč je oxid uhličitý významným hasicím prostředkem? 

Zakroužkuj dvě správné odpovědi. 

a) Není hořlavý. 
b) Rozpouští se ve vodě. 
c) Má větší hustotu než vzduch.                      
d) Je bezbarvá látka.                                                                

 
2. Jak se říká souboru pravidel, které chemici užívají k označování látek? 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Doplň chybějící informace v tabulce. 

 

CHEMICKÁ LÁTKA JAK ČÍST VZOREC VZOREC 

 há-dvě-ó  

hydroxid sodný  NaOH 

  cé-ó-dvě  

 há-dvě-es-ó-čtyři  

chlorid sodný  NaCl 

kyselina chlorovodíková  HCl 

 
4. Prohlédni si následující skupiny obrázků. Najdeš pro každou skupinu 

vhodné pojmenování? 
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5. Zapiš k následujícím hodnotám pH, zda je daná látka kyselá, zásaditá nebo 
neutrální. 
a) coca-cola  pH = 2,5   …………………………………… 

b) mýdlo   pH = 9 - 10   …………………………………… 

c) káva   pH = 5   …………………………………… 

d) čistá voda  pH = 7   …………………………………… 

e) krev   pH = 7,34 - 7,45  …………………………………… 

 

6. Na vyznačený řádek vypiš alespoň 3 produkty, které vznikají destilací ropy. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Z uvedených látek podtrhni tu, ve které je nejvíce bílkovin. 

 
sádlo  dřevo  maso  květák  

 
8. K obrázkům zdrojů tuků napiš příslušný tuk (máslo, sádlo, lůj, stolní olej). 
 

               
 
………………… …………………. ………………………. ………………… 
 
9. Uvedené látky zapiš do následující tabulky. 
 

HORNINY A NEROSTY PLASTY POTRAVINY 

   

 
 
 
 
  
 
 
10. Do kolika skupin dělíme hořlaviny? 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

11. Které hořlaviny jsou nejnebezpečnější? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
12. Prověř si své znalosti v následujícím testu.

  POLYETHYLEN     VÁPENEC     ŘEPNÝ CUKR  

  HRÁCH      PVC      KŘEMEN 

  SILON      ŽULA     MASO 
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