
UHLUVUDĚKY
Doplň do okénka informace o uhlíku (značku, protonové číslo,
teplotu varu a tání, elektronegativitu).

Zaplš si formy uhlíku: ..............................................................

tv propanu : ..........................................,

tv butanu : ......................................... .

Pokus se vysvětlit, proč zimní směs propanu a butanu (propan—butan) obsahuje 40 % butanu
a 60 % propanu a letní směs 60 % butanu a 40 % propanu.

Podívej se znovu do tabulek a zjisti skupenství těchto látek za běžných teplot:

propan ................................ pentan .................................. oktan ....................................

hexan ................................. heptan .................................. methan .; ...............................

Jak závisí počet uhlíků v řetězci na skupenství uhlovodíků? .........................................................

K modelům uhlovodíků
napíš vždy racionální
vzorec, látky pojmenuj

' a zařad' je do skupiny
alkanů, alkenů nebo alkynů.

Obecný vzorec alkenů ....................................................................................

ethen ethyn

Zakroužkuj ze dvou vzorců ten, který lépe
vystihuje strukturu molekuly benzenu.
Svou volbu zdůvodni.

Doplň do tabulky pozorované vlastnosti toluenu a naftalenu.

Vzorec Skupenství Barva Hořlavost

Toluen

\Tr.1



Pracovní list 2 chemie - uhlovodíky

. Následující vzorce náleží různým uhlovodíkům:

CH4, Csl'ls, Csz, C10H8, C3H4, Cól'ló, CZHó, C3H6, CzH4, C7H8, C4H1o

Vyber ty, které patří alkanům, a napiš jejich názvy:

. Urči jejich společnou vlastnost:

Vyber ty, které patří arenům, a napiš jejich názvy:

Urči jejich společnou vlastnost:

Vyřeš následující hádanky, každá z nich ukrývá jeden významný uhlovodík.

a) Jsem z rodiny arenů, velmi škodím zdraví, vyrobili mě z černého uhlí. Když
hořím, vytvářím kolem sebe černý oblak. Při zahřívání sublimuji, tvořím
krásné bílé krápníky. Mám ale také užitečné vlastnosti, lidé mě používají
k dezinfekci. Své nezastupitelné místo mám v šatních skříních.

b) Jsem extrémně hořlavý plyn, někdy prý působím jako narkotikum. Se svým
kamarádem kyslíkem tvořím nerozlučnou dvojici, kterou znají hlavně kluci
pod názvem autogen.

c) Jsem nejjednodušší uhlovodík, můj centrální atom je obklopen čtyřmi
stejnými atomy jiného prvku. Najdete mne v zemním plynu i bioplynu, rád si

hrají s ohněm. Bohužel jsem také příčinou velkých důlních neštěstí. Díky
mně zemřelo už hodně horníků.



d) Jsme nerozluční kamarádi, lidé si nás často berou s sebou na dovolenou,
hlavně na kempování. Jsme těžcí, unikneme-li, pohybujeme se těsně nad
zemí. Proto před námi lidé v případě nebezpečí utíkají do vyšších pater.

e) Jsem hlavou rodiny všech aromcítů. Jsem bezbarvá kapalina, nerozpustná
ve vodě, páchnu po ředidle. Dost hořím a mám také podíl na vzniku
rakovinných nádorů.

f) Prý jsem náhradní drogou pro chudé. Mám sice charakteristický zápach,
ale někteří lidé mě zneužívají proto, aby měli hezké barvite' sny. No a co je
nejhorší, dělám prý velké díry do mozku.

. Doplň chybějící údaje. Využij následující nabídky slov.

Kapalné, klepavost motoru, větší, síry, škodlivá, ledviny, krakování, destilace,
antidetonační přísada, vidiny, játra, frakční destilace, ropy, hořlavá.

Benzín je směs uhlovodíků. Je to látka vysoce

a zdraví . Náhodné vdechnutí způsobuje

barevně , někdy dochází k poškození

a . Vyrábí se z ropy.

Druhým způsobem výroby benzinu je . Méně kvalitní benzin

způsobuje v automobilech , proto je nutné do

směsi přidat

Motorová nafta se získává také z

Stejně jako benzin je nafta směsí kapalných uhlovodíků, ale s

počtem atomů uhlíků vřetězci. Před použitím se upravuje snížením obsahu



. Vylušfěním následující doplňovačky získáš důležitý pojem charakterizující
jednu z vlastností benzinu.
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Uhlovodík se Třemi a'romy uhlíku.
Uhlovodíky, kTere' neTvoří ře'rězec, ale kruh, se nazývají
Nejjednodušší uhlovodík.
Charakterisfická vlasTnosT, kTerou mají Téměř všechny uhlovodíky.
Nejjednodušší aren.
LáTka, kTerá vzniká rozkladem organických lá'rek, je Také
považována za alTerna'rivní palivo.
S'ráf, kTerý drží prvensTví v Těžbě ropy (Perský záliv).
Jeden ze způsobů Těžby ropy.
STaTkove' hnojivo, zkvašene' výkaly hospodářských zvířat, obsahuje
poměrně málo organických lá'rek, je v něm však velké množství
dusíku a draslíku.
Prvek, k'rerý je základem všech organických láTek.
Paliva vzniklá v dávných dobách rozkladem rosTlin a živočichů se
nazývají
Náhradní droga čichačů.
Směs aceTylenu a kyslíku, používaná k řezání a sváření kovů.


