
KOVY
Jméno: ............................................................. Datum: ...............

1) Z následujícího přehledu prvků vyber všechny kovové prvky
a zakroužkuj je:
hliník dusík fluor měď fosfor rtuť

sodík helium zinek železo stříbro astat

křemík platina neon olovo kyslík chlor

2) V prázdné periodické soustavě prvků vyznač alkalické kovy:

3) Jaký je přibližný podíl počtu kovů z celkového počtu všech chemických
prvků? (vyber správnou odpověď)

a) 50 - 60 %
b) 70 - 80%

4) Které 2 kovy dávají vznik slitině zvané bronz? (zakroužkuj odpověď)
a) měď a zinek
b) zinek & cín
c) cín a měď

5) Napiš základní vlastnosti kovů (obecné):
a)

b)

0)

d)

6)



6) K uvedeným kovům napiš jejich značky:
a) železo b) cín

c) měď d) zlato

e) rtuť e) hliník

Í) hořčík g) Zinek

h) stříbro i) olovo

7) Podle hustoty dělíme kovy na dvě skupiny. Uveď, které to jsou:
I. (např. Na, K, Al)

II. (např. Hg, Pb)

8) Napiš všechno, co víš 0 železe (jak vypadá, jaké jsou jeho vlastnosti, kde
a jak se vyrábí, na co se používá):

vlastností.“

výroba:

použití;

9) Napiš, co jsou to alkalické kovy:
a) Alkalickékovy jsou kovy . skupiny PSP.

b) Mezi alkalickékovy řadímepředevším ,

&

c) Základní vlastnosti alkalických kovůjsou:

d) Kde alkalickékovy najdeme nejčastěji? (zakroužkuj správnouodpověď)
VOLNĚ JAKO ČISTÉ KOVY _ VÁZANÉ VE SLOUČENINÁCH

e) Kde všude se s alkalickými kovy a jejich sloučeninamisetkáš?



NEKOVY
Jméno: ............................................................. Datum: ...............

1) Z následujícího přehledu prvků vyber všechny nekovy a zakroužkuj je:
hliník dusík fluor měď fosfor rtuť

. sodík helium Zinek železo stříbro astat

křemík platina neon olovo kyslík chlor

2) V prázdné periodické soustavě prvků vyznaě halogeny:

3) V následujících větách najdi skrytý prvek (nekov):
a) Ten motor se dusí, rachtá, prostě zlobí.

b) Petr se lenivě povaluje.
c) Ivan poslechl ornitologa a tu chycenou sovu pustil.

d) Ty se boj odplaty, bude velká!

e) Sylvo, díky tobě mám dobrou známku.

Í) Dobro má vítězit nad zlem.

g) Vydavatel urgentně poslal zprávu vydavateli.

4) Který nekov leptá sliznice?
a) uhlík

b) fosfor

c) chlor



5) Čarami vytvoř trojice: prvek ------ vlastnost ------ použití:
Dusík sublimace štítná žláza

]od podpora hoření bradavice

Uhlík netečná atmosféra vzducholoď

Kyslík výbušnost tužka

Vodík tři formy dýchání

6) Který nekov je krystalický se žlutou barvou?
a) fosfor

b) chlor

c) síra

7) Doplň značky prvků:
a) vodík b) fosfor

c) chlor d) kyslík

e) síra e) helium

f) neon g) radon

h) fluor i) jod

8) Co se vyrábí z uhlíku?
a) kožní lékařské produkty

b) tužky

c) zápalky

9) Napiš všechno, co víš o kyslíku (jak vypadá, jaké jsou jeho vlastnosti, kde
a jak se vyrábí, na co se používá):

vlastnosti:

výroba."

použití:


