
PL 1                                                OPAKOVÁNÍ  

ATOM, JEHO SLOŽENÍ A STRUKTURA 

I. Jak jsou uloženy elektrony v ele. obalu? 

II. Zjisti z PSP dané informace o hliníku:  P+ - _______ , e- __________ . 

Zakresli strukturu atomu, pomocí jednotlivých vrstev elektronů. 

 

 

Kolik má hliník valenčních elektronů? 

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 

I. Napiš všechny prvky, které mají ve vnější vrstvě 1 elektron. 

 

II. Vyber prvky, které mají 2 vrstvy elektronů v elek. obalu. 

N, Na, H, O, K, Al,  I, F, Mg, Ca 

III. Podtrhni prvky, které mají 7 valenčních elektronů. 

N, F, Si, Cl, Mn, I, K, Ca, O, Br 

CHEMICKÁ VAZBA 

I. Doplň text, aby dával smysl. 

Spojením atomů pomocí ______________________________ se 

nazývá _____________________ . Elektrony tvořící ______________ 

patří - vyber: a) oběma atomům    b) prvnímu atomu  c) druhému 

atomu    d) žádnému atomu 

 

 



II. Doplň tabulku: 

Název prvku Číslo vnější 

vrstvy 

Počet elektronů 

vnější vrstvy  

Zakreslení 

elektronu vnější 

vrstvy 

jod    

 

dusík    

 

sodík 

 

   

   

III. Kolik sloučených atomů obsahuje molekula: 

a) chlorovodíku_____________________ 

b) vodíku_____________________ 

c) vody_________________________ 

IV. Doplň tabulku. 

Molekula Elektronegativity 

jednotlivých 

prvků 

Rozdíl 

elektronegativit 

Typ vazby 

Br2    

Na F    

H Cl    

 

 



V. Doplň větu. 

a) Když elektroneutrální částice odštěpí elektron, vznikne _________ 

b) Když elektroneutrální částice přijme elektron, vznikne _________ 

VI. Napiš schéma vzniku iontů. 

Na –  počet p+ =         e- =                 vznik iontu 

 

Cl –  počet p+ =         e- =                 vznik iontu 

 

Mg–  počet p+ =         e- =                 vznik iontu 

 

CHEMICKÁ REAKCE, CHEMICKÁ ROVNICE 

I. V uvedených rovnicích doplň vzorce a vyčísli je tak, aby odpovídaly 

zákonu zachování hmotnosti. Doplň, o jaký druh chemické reakce se 

jedná. 

a)  uhlík  + kyslík          vzniká oxid uhelnatý CO 

 

 

 

b) vodík + brom         vzniká bromovodík   H Br 

 

 

II. Podtrhni správnou odpověď. 

a) během reakce hmotnost produktů 

          - klesá                   - roste                   - zůstává stejná 



b) během reakce hmotnost reaktantů 

          - klesá                   - roste                   - zůstává stejná 

c) počet atomů všech látek při reakce 

          - klesá                   - roste                   - zůstává stejná 

 

 

 


