
Úkoly z chemie pro žáky 8. ročníku 

Termín 15. 4. -  30. 4. 2020  

- procvičit si zápisy chemické reakce chemickou rovnicí  

- seznámit se s pevnými oxidy 

 

Úkol č. 9 Zapiš chemickou reakci chemickou rovnicí 

Zopakuj si pravidla sestavování chemické rovnice. Koukni na videa. Na papír 

vyřeš zadání a) – h) a ofocené přepošli vyučující na e-mail. 

 

Úkol č. 10 Prezentace PEVNÉ OXIDY 

Přečti si učivo o pevných oxidech v učebnici s. 85 – 87.  

Přepiš prezentaci o pevných oxidech do školního sešitu (vše v bílém obdélníku), 

zhlédni doporučené video. 

oxid vápenatý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jTkJmzp3YU


Úkol č. 9 Zapiš chemickou rovnicí chemické reakce 

Zopakuj si pravidla pro zápis rovnice: 
- prvky vodík, kyslík, dusík, fluor, chlor, brom, jod tvoří dvouatomové 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) – čísla doplňuješ před značky a vzorce 
 
Postup 

- zapiš značky a vzorce reaktantů a produktů. (Ty vzorce, které ještě neumíš, máš 
již zapsané) 

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

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

Vzor: 

Nedokonalým spalování uhlíkatých látek (malý přístup vzduchu - kyslíku) vzniká toxický 

oxid uhelnatý 

   reaktanty   produkty 

 schéma: uhlík +  kyslík --- >     oxid uhelnatý 

 rovnice: 2C +  O2  2CO 

 

 

Koukni na videa chemických reakcí, než se dáš do práce 

a) výroba kyslíku a vodíku z vody               

b) reakce sodíku s chlorem za vzniku chloridu sodného 

 

 

 

 

 

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


Zadání úkolu č. 9 - Zapiš chemickou rovnicí uvedené chemické reakce 

a) Elektrolýzou vody se vyrábí vodík a kyslík 

 schéma: voda    --- >     vodík   +    kyslík 

 rovnice: H2O            ………..   +  …………. 
 

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: CO2 +  ……….  C6H12O6 +  ………… 

d) Slučováním vodíku s dusíkem za speciálních podmínek lze vyrobit amoniak 

 schéma: vodík + dusík --- >     amoniak 

 rovnice: ……… + ……….  NH3 

e) Spalováním vápníku na vzduchu vzniká oxid vápenatý 

 schéma: vápník +  kyslík --- >     oxid vápenatý 

 rovnice: ……….. +  ……….   CaO 

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

vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu železitého 

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

 rovnice: ……….. + ………  Fe2O3 

g) Sodík je velmi reaktivní kov. Uchovává se v petroleji, neboť na vzduchu by za chvilku 

reagoval s kyslíkem na oxid sodný 

 schéma: sodík  +  ……….. --- >     oxid sodný 

 rovnice: ……… + ……….  Na2O 

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

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

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


