
Úkoly z chemie pro žáky 9. ročníku  

Termín 30. 3. -  14. 4. 2020  

- zopakovat si základní pojmy již probraného učiva formou křížovky 

- sestavit jednoduché chemické rovnice  

- seznámit se s novým tématem Ropa  

 

Úkol č. 6 Křížovka O chemické reakci více 

Křížovku v elektronické podobě vám přepošlu. Nebudeš si ji muset tisknout 

nebo přepisovat. Aby fungovala, musíš si ji stáhnout, otevřít, kliknout na číslo 

zadání, zapsat odpověď do políčka vedle zadání a potvrdit OK. Před uzavřením 

tlačítko myši pravé, Uložit jako, uložit a přeposlat. V případě, že technika selže, 

posílej pouze vyplněnou křížovku jako fotku na e-mail vyučující. 

 

Úkol č. 7 Zapiš chemickou reakci chemickou rovnicí 

Zopakuj si pravidla sestavování chemické rovnice. Pak na papír vyřeš zadání a) – 

h) a ofocené přepošli vyučující na e-mail. 

 

Úkol č. 8 Prezentace nového učiva ROPA 

Podívej se na doporučená videa. 

Přepiš prezentaci o ropě do školního sešitu, stránky označeny „pouze ke čtení“ 

neopisuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol č. 6  O chemické reakci více 

   písmeno ch zapisuj do políček zvlášť jako c a h  
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ŘÁDEK: 

1 

Rovnice, ve které je uvedené 

spotřebované či uvolněné 

teplo, je 

5 

Látka, která zvyšuje aktivační 

energii a tím zpomaluje 

průběh reakce 

6 
Pomalá redoxní reakce na 

povrchu látek 

8 
Dýchání je z hlediska 

teplotních změn reakce 

10 
U endotermické reakci se 

teplo 

14 
Když dochází ke změně 

oxidačních čísel, reakce je 

15 
Snižuje aktivační energii a tím 

reakci urychluje 

16 
Snížení teploty reakci z 

hlediska rychlosti 

17 Nežádoucí hoření 
 

SLOUPEC: 

2 
Fotosyntéza je z hlediska teplotních změn 

reakce 

3 Záporná elektroda 

4 Zvýšením teploty se průběh chem. reakce 

7 

Redoxní reakce probíhající na elektrodách při 

působení stejnosměrného elektrického proudu 

v roztoku či tavenině 

9 
Rychlost chem. reakce pevných látek 

urychlíme, když jejich povrch 

11 
Ochraně nestálých kovů před korozí se říká 

taky galvanické 

12 Kladná elektroda 

13 U exotermické reakce se teplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K úkolu č. 7 Zapiš chemickou rovnicí chemické reakce 

Zopakuj si pravidla pro zápis rovnice: 
- prvky vodík, kyslík, dusík, fluor, chlor, brom, jod tvoří dvojatomové molekuly (píšeš proto 
do rovnice H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2), u dalších prvků píšeš pouze samotné značky 
- respektuj zápis vzorců sloučenin podle pravidel názvosloví 
- rovnice musí být zapsána ve smyslu zákona zachování hmotnosti (počet atomů na obou 
stranách rovnice je stejný)  
 
Postup 

- zapiš značky a vzorce reaktantů a produktů (vzorec, který ještě neumíš, máš již 
zapsaný) 

- zapiš stechiometrickými koeficienty – čísla před značky a vzorce doplň tak, aby 
na obou stranách rovnice byl stejný nejmenší potřebný počet atomů 

 
Jak odevzdat úkol ke kontrole? 
K odevzdání úkolu stačí vyřešené rovnice označené a) – h) ofotit a poslat e-mailem vyučující.  
 

 

Vzorové řešení: 

 Nedokonalým spalování uhlíkatých látek (malý přístup kyslíku) vzniká toxický oxid 

uhelnatý 

   reaktanty   produkty 

 schéma: uhlík +  kyslík --- >     oxid uhelnatý 

 rovnice: 2C +  O2  2CO 

 

 

Můžeš si pustit video, než se dáš do práce! 

a) https://www.youtube.com/watch?v=MTk2C6AGcRQ 

b) 

https://www.youtube.com/watch?v=jw3jftGDcbU&list=PLqFRKY9Lz076E_JvufLesr21UjGh87pTe&ind

ex=16 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MTk2C6AGcRQ
https://www.youtube.com/watch?v=jw3jftGDcbU&list=PLqFRKY9Lz076E_JvufLesr21UjGh87pTe&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=jw3jftGDcbU&list=PLqFRKY9Lz076E_JvufLesr21UjGh87pTe&index=16


Úkol č. 7 - Zapiš chemickou rovnicí uvedenou chemickou reakci 

a) Elektrolýzou vody se vyrábí vodík a kyslík 

 schéma: voda    --- >     vodík   +    kyslík 

 rovnice: ……….            ………..    +  …………. 
 
b) Reakcí sodíku v parách chloru vzniká chlorid sodný 

 schéma: sodík + chlor --- >     chlorid sodný 

 rovnice: ………   +    …………     …………… 

c) Fotosyntézou rostliny z oxidu uhličitého a vody vytváří cukr  a kyslík 

 schéma:  oxid uhličitý  + voda --- >     glukoza + kyslík 

 rovnice: ……… +  ……….  C6H12O6 +  ………… 

d) Reakci kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného za vzniku chloridu sodného a vody 

 schéma: kys. chlorovodíková + hydroxid sodný --- >   chlorid sodný + voda 

 rovnice: ……… +  ……….   ………   +  ………… 

e) Součástí prskavek jsou železné piliny. Po zapálení prskavky železo reaguje se vzdušným 

kyslíkem za vzniku oxidu železitého 

 schéma: …………  + kyslík --- >     oxid železitý 

 rovnice: ……….. + ………  ………… 

f) V laboratoři se vodík vyrábí reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou 

 schéma: zinek + kyselina chlorovodíková --- >  chlorid zinečnatý  +  vodík 

 rovnice: ……….  +  ………..   ……….  +  ……….. 

g) neutralizaci – reakci přípravy síranu zinečnatého 

 schéma: kyselina + hydroxid -   sůl + voda 

 reakce: 

h) přípravu soli dusičnan vápenatý reakcí kov a kyselina 

 schéma: kov + kyselina -   sůl + vodík 

 reakce: 


