
 
 
 

Chemie pro žáky 8. ročníku období 1. 6. - 12. 6. 2020 

Zopakujte si prostřednictvím učebnice s. 8 - 17 a sešitu vlastnosti látek a směsi, 
vypracujte zadané úkoly a pošlete je vyučujícímu na e-mail ke kontrole do 12. 6. 
 
Úkol č. 15    Vlastnosti látek - opakování 

1. Tyhle obrázky (říkáme jim piktogramy) slouží k označení nebezpečných látek. Ke 
každému obrázku vyber správnou možnost, kterou označuje: 
A látka jedovatá,    C látka nebezpečná pro životní prostředí 
B látka hořlavá    D látka žíravá 

       
2. Doplň vhodné slovo: 

Opakem tání je ……………………………. . 
Opakem vypařování je …………………… . 
Opakem sublimace je ……………………. . 
 

3. Vyber z následujících možností vlastnosti a přiřaď je k těmto třem látkám. Některé 
vlastnosti můžeš použít víckrát. 
pevný, kapalný, kovově lesklý, bezbarvý, zapáchající, hořlavý, elektricky vodivý, 
rozpustný ve vodě, nerozpustný ve vodě 

BENZÍN HLINÍK OCET 

   

 

4. Urči, jestli následující děj je chemický (přeměna látek v jiné látky) nebo fyzikální: 

F      CH tání ledu F      CH rezavění železa 

F      CH hoření uhlí F      CH tlení listí 

F      CH trávení potravy F      CH mletí masa 

F      CH rozpuštění cukru v čaji F      CH zkysnutí mléka 

F      CH rozbití sklenice F      CH pečení chleba 



Úkol č. 16   Směsi a oddělování složek směsí - opakování 

1. Následující látky rozděl do tří skupin - na stejnorodé směsi, různorodé směsi a čisté 
látky. 

Písek, destilovaná voda, vzduch, alkoholický nápoj, oxid uhličitý, čaj s cukrem, voda 
z kaluže, mléko, zeleninová polévka, bronz, led, perlivá minerálka, mrak, krev, hliník 

Stejnorodé směsi Různorodé směsi Čisté látky 

   

 
2. Doplň tabulku: 

Složení směsi Název směsi 

                      rozptýlená v suspenze 

Kapalina rozptýlená v kapalině.  

Pevná látka rozptýlená v  dým 

Kapalina rozptýlená v plynu.  

                      rozptýlený v  pěna 

 
Zhlédni videa z ctedu: filtrace, krystalizace, chromatografie, nemísitelné kapaliny 
základní nebo s možností „Přehrát celý pořad“. 

 
3. Vyber správnou odpověď: 

Při oddělení směsi kuchyňské soli a vody Směs vody a alkoholu nejlépe rozdělíme 
lze nejlépe využít:    pomocí: 
A usazování     A usazování 
B destilace     B destilace 
C filtrace      C filtrace 
D krystalizace     D krystalizace 

 
Při čištění vody v bazénu používáme: V čističkách odpadních vod se pevné  
A usazování     látky v odpadní vodě nechají nejdříve 
B destilace     klesnout ke dnu.Tato metoda se nazývá:    
C filtrace      A usazování 
D krystalizace     B destilace 
       C filtrace 
       D krystalizace 

4. Mořská voda je slaná. Průměrná slanost mořské vody je 3,5%. Kolik gramů soli bys 
mohl získat, kdybys nechal odpařit půl litru (pro zjednodušení 500 g mořské vody? 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/filtrace-5e4423f04908cf0125157e27
https://edu.ceskatelevize.cz/krystalizace-5e4418f317fa7870610ed1d0
https://edu.ceskatelevize.cz/chromatografie-5e44249e2773dc4ee4139e2b
https://edu.ceskatelevize.cz/nemisitelne-smesi-5e4423fa4908cf0125157ed2

