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Nekovy – opakování
Pracovní list
1. Doplňte názvy nekovových prvků: S…………………………..H………………………
O………………………….He…………………….
F…………………………..P………………………
N…………………………. Cl……………………..
2. Mezi halogeny patří tyto prvky:………………………………………………………………
3. Jedovatý žlutozelený plyn, leptá sliznice, ve vodě ničí bakterie a
choroboplodné zárodky………………………………………………………………………….
4. Plyn lehčí než vzduch, používá se k plnění meteorologických balónů,
ocelové láhve označeny červeným pruhem: …………………………………………..
5. Plynný prvek, používá se v lékařství, v raketové technice, nezbytný pro
živé organismy: ………………………………………………………………………………………
6. V přírodě se tento nekov vyskytuje jako diamant a grafit: ………………………
7. Pevná látka, žlutě zbarvená, vyskytuje se v několika formách /krystalická,
plastická, …/ …………………………………………………………………………………………..
8. V přírodě se vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách, jako prvek je na
škrkátku zápalkových krabiček: ……………………………………………………………..
9. Získává se destilací zkapalněného vzduchu, ve vzduchu je 78 % tohoto
plynu, jako kapalný se používá např. k vypalování bradavic: ………………….
10.Plynný prvek, lehčí než vzduch, při jeho vdechování se mění hlas: ………….
11.Vyjmenujte vzácné plyny:……………………………………………………………………….

Nekovy – opakování
Pracovní list
Řešení.

1. Doplňte názvy nekovových prvků: S síra

H vodík

O kyslík

He helium

F fluor

P fosfor

N dusík

Cl chlor

2. Mezi halogeny patří: fluor, chlor, brom, jod
3. Jedovatý žlutozelený plyn, leptá sliznice, ve vodě ničí bakterie a
choroboplodné zárodky: chlor
4. Plyn lehčí než vzduch, používá se k plnění meteorologických balónů, ocelové
láhve označeny červeným pruhem: vodík
5. Plynný prvek, používá se v lékařství, v raketové technice, nezbytný pro živé
organismy: kyslík
6. V přírodě se tento nekov vyskytuje jako diamant a grafit: uhlík
7. Pevná látka, žlutě zbarvená, vyskytuje se v několika formách /krystalická,
plastická, …/: síra
8. V přírodě se vyskytuje pouze vázaný ve sloučeninách, jako prvek je na
škrkátku zápalkových krabiček: fosfor
9. Získává se destilací zkapalněného vzduchu, ve vzduchu je 78 % tohoto plynu,
jako kapalný se používá např. k vypalování bradavic: dusík
10.Plynný prvek, lehčí než vzduch, při jeho vdechování se mění hlas: helium
11.Vyjmenujte vzácné plyny: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon.

