
Chemie 9.ročník 

23.3., 26.3. 

Dobrý den, nejprve si, prosím,  zkontrolujte úkoly z minulých hodin. Doplňte si nebo opravte. 

1.Napište názvy těchto alkoholů. 

a) C₂H₅OH ethanol 

b) CH₃OH  methanol 

c) C₅H₁₁OH  pentanol 

d) C₄H₉OH   butanol 

2.Podle charakteristiky napište, o který alkohol se jedná: 

A) Jedná se o hořlavou a prudce jedovatou kapalinu. Požití malého množství způsobuje oslepnutí a smrt.  

methanol 

B) Tato látka je bezbarvá a těkavá kapalina. Je hořlavý a jeho páry se vzduchem tvoří výbušnou směs. Vzniká 

kvašením cukerných roztoků. Používá jako dezinfekční prostředek, také k výrobě alkoholických nápojů. 

Ethanol 

1.Alkohol, který je prudce jedovatý. Požití již malé dávky způsobuje oslepnutí a smrt: methanol 

2.Alkohol, který se používá na výrobu alkoholických nápojů: ethanol 

3.Fenoly mají –OH skupinu vázanou na benzenový kruh. 

4.Fenol je jedovatá krystalická látka, která se označuje jako „ vůně nemocnice „ 

5. Mezi karbonylové sloučeniny patří aldehydy a ketony . 

6.Nejjednodušší aldehyd je formaldehyd, jeho 40% roztok se nazývá formalín . 

7.Aceton je těkavá kapalina s charakteristickým zápachem, páry acetonu jsou zdraví škodlivé . 

8.Uveďte bezpečnostní opatření při práci s acetonem: prostory, ve kterých se pracuje s acetonem se musejí větrat,  

v okolí nesmí být otevřený oheň ani žhavá tělesa, platí zde přísný zákaz kouření. 

Napište, jak se zapisuje karbonylová skupina:   ― C ― 

 ‖ 

                                                                                         H 

Opakování názvosloví derivátů uhlovodíku, správně spoj: 

CH₃- methyl  

CCl₄ tetrachlormethan  

CHCl₃ trichlormethan  

C₂H₅OH ethanol  

CH₃OH methanol  

 

 



Nové učivo : Karboxylové kyseliny   

 

Karboxylové kyseliny- jedná se o organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu –COOH 

                                       -jsou součástí všech živých organismů 

Názvosloví: 

Systematický název karboxylových kyselin je tvořen podstatným jménem kyselina a přídavným jménem odvozeným 

z názvu uhlovodíku a zakončení – ová (např. kyselina methanová ). 

Používanější je triviální názvosloví, např. kyselina methanová má název kyselina mravenčí. Triviální názvy nelze 

odvodit a je nutné si je zapamatovat. 

 

Tvoření vzorců nyní vynecháme. Vrátíme se k němu příště. 

 

TRIVIÁLNÍ  NÁZEV 

 

SYSTEMATICKÝ  NÁZEV VZOREC   KYSELINY 

 

Kyselina mravenčí 

 

Kyselina methanová 

  

         HCOOH 

 

Kyselina octová 

 

Kyselina ethanová 

 

       CH₃COOH 

 

Kyselina propionová 

 

Kyselina propanová 

 

     CH₃CH₂COOH 

 

Kyselina máselná 

 

Kyselina butanová 

 

 CH₃CH₂CH₂COOH 

 

 

Zástupci karboxylových kyselin 

 

Kyselina mravenčí – vyskytuje se v mravenčím a včelím jedu a v kopřivách 

-je to bezbarvá, leptavá a štiplavě páchnoucí hořlavá kapalina 

-používá se ke konzervaci potravin a v chemickém průmyslu 

 

Kyselina octová – kapalina štiplavého zápachu, má leptavé účinky 

8% roztok  kyseliny octové ve vodě se nazývá ocet 

-používá se v chemickém průmyslu 

-ocet se používá v potravinářství 

 

Kyselina citrónová 

-bílá krystalická látka 

-vyskytuje se např. v citrusových plodech 

 

Kyselina mléčná – bezbarvá krystalická látka kyselé chuti 



-vzniká mléčným kvašením cukrů 

-používá se v potravinářském průmyslu (při výrobě  tvarohů, sýrů, jogurtů, kvašeného zelí) 

 

Nové učivo – Karboxylové kyseliny si, prosím, přepište do sešitu jako zápis! 


