
Pracovní list č. 1   Vybrané nekovy z periodické tabulky 
 

KYSLÍK 
 
Značka: _____________ 

 

1) Na Zemi nejrozšířenější prvek. V přírodě se vyskytuje kyslík vázaný ve sloučeninách, 

např. křemen Si O2 nebo tvoří molekuly. Kolika atomové molekuly tvoří? Zapiš. 

_____________________________________________________________ . 

 

2) Zakresli strukturu atomu kyslíku:  

 

 

 

 

3) Příprava kyslíku: 
Do baňky odměřte 10 ml 3% peroxidu vodíku. Přisypte na špičku lžičky oxidu manganiči-

tého. Do baňky k unikajícímu plynu vsuňte žhnoucí špejli. Co se stalo po vsunutí žhnoucí 

špejle do baňky, zapište. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Vlastnosti molekulového kyslíku:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5) Kyslíkové radikály a antioxidanty: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6) Průmyslová výroba: 

_________________________________________________________________ 

 

7) Využití: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



OZÓN = VZDÁLENÝ OCHRÁNCE ŽIVOTA 

 

Ve výšce 10 až 50 km nad zemským povrchem se nachází ochranný obal Země – ozónová 

vrstva. Tato vrstva chrání pozemské organizmy před smrtícími účinky ultrafialového 

záření Slunce tím, že pohlcuje podstatnou část jeho ultrafialové složky. Díky této 

ochraně se k povrchu Země dostává pouze asi 1% UV přicházejícího ze Slunce. Při tom je 

UV záření v malých dávkách pro mnoho organizmů potřebné. Bohužel lidé svojí činností 

ozonovou vrstvu poškozují. Uvolňují do atmosféry nadměrné množství freonů a dalších 

látek, které reagují s molekulami ozónu O3 a způsobují jejich rozpad. 

 

1) Ozón je sloučenina ____________________ . Kolika atomové molekuly tvoří 

________________ ? 

 

2) Snížený obsah ozonu v ozonové vrstvě Země způsobuje především: 

a) větší obsah oxidu uhličitého a freonů 

b) průnik škodlivých složek slunečního záření na povrch Země 

c) vznik smogu v zimě 

d) vznik teplotních inverzí 

 

 

3) Vyhledej tři významné zdroje látek poškozující ozonovou vrstvu 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Zjisti, proč je v malých dávkách UV záření potřebné pro organizmy. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5) V čem spočívá nebezpečí UV? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Velmi často se používají zkratky UVA, UVB, UVC. Vyhledej na internetu a zapiš si, co 

tyto zkratky znamenají.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


