
Chemie 9.r. 

4.5., 7.5. 

Dobrý den, nejprve si zopakujete učivo z minulého týdne. 

Vypracujte, prosím, test a odešlete na e-mail urdova.j@centrum.cz  do 11.5. ke kontrole. 

Test  - Tuky, bílkoviny, enzymy, vitamíny . 

1.Tuky jsou estery vyšších ………………………………. kyselin a ………………………………. .  

2.Co znamená pojem „žluknutí“:………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Tuky se podle původu dělí na ……………………………… a ……………………………………. . 

4.Aminokyseliny jsou v bílkovinách spojeny ……………………………………….. vazbou. 

5. Za jakých podmínek dochází k denaturaci bílkovin:………………………………………………………………………………………….. 

6.Jak se jmenuje žláza s vnitřní sekrecí, která vylučuje hormon inzulin:……………………………………………………………….. 

7.Jakou funkci mají enzymy:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.Který vitamín je důležitý pro správný růst kostí:…………………….. 

9.Který vitamín je důležitý pro zrak a nervový systém:…………………….. 

10.K čemu je důležitý vitamín B₁:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nové učivo: Člověk a chemie 

Budeme se zabývat využitím chemie v různých oborech lidské činnosti.  

Chemický průmysl vyrábí materiály potřebné pro mnoho dalších průmyslových oborů – např. pro výrobu plastů, 

potravinářský průmysl, automobilový, sklářský, elektrotechnický, strojírenský průmysl, průmysl stavebních materiálů. 

Petrochemický průmysl se zabývá zpracováním ropy a ropných produktů, jako jsou benziny, oleje a ostatní látky. 

Těžká chemie se zaměřuje na výrobu pro další průmyslové zpracování. Patří sem např. výroba kyselin, louhů, hnojiv  

a plastických hmot. 

Spotřební chemie dodává např. drogistické zboží, prací a čistící prostředky, kosmetické prostředky, barvy, léky  

a další. 

 

Chemický průmysl v České republice: 

Významným odvětvím je petrochemie. 

Mezi další důležitá odvětví patří výroba umělých hnojiv, farmaceutický průmysl a výroba jiných chemických produktů  

např. nátěrových hmot, čistících prostředků, chemických vláken. 
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ZÁPIS: 

ČLOVĚK A CHEMIE 

 

Chemický průmysl v České republice 

-nejvýznamnějším odvětvím chemického průmyslu je petrochemie – zpracování ropy 

-v petrochemických podnicích  (tzv.rafinériích) se z ropy vyrábějí pohonné látky (např. nafta, benzin), oleje, 

syntetický kaučuk, hnojiva a barviva 

- chemický průmysl dále zahrnuje: 

    - výrobu umělých hnojiv 

     -farmaceutický průmysl (výroba léků) 

     -výrobu dalších chemických produktů – nátěrových hmot, čistících prostředků, chemických vláken, produktů  

      z gumové pryže (zejména výroba pneumatik) a další 

 

 


