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Anotace: Tato prezentace slouží k procvičení názvosloví aminů. Do 

výuky je vhodné ji zařadit v rámci opakování probraného 
učiva.



Názvosloví amin ů

Primární aminy jsou…
… dusíkaté deriváty uhlovodíků, které 
odvodíme náhradou jednoho vodíkového atomu 
v molekule amoniaku uhlovodíkovým zbytkem.

Názvosloví primárních amin ů:Názvosloví primárních amin ů:
� K názvu základního uhlovodíku (nebo 
uhlovodíkového zbytku) se připojí koncovka        
-amin . 
� Je-li v molekule přítomna nadřazená funkční 
skupina, nebo je-li aminoskupina v postranním 
řetězci, použije se předpona amino- .



Sekundární a terciární aminy…
… odvodíme náhradou dvou nebo tří 
vodíkových  atomů v molekule amoniaku 
uhlovodíkovými zbytky.

Názvosloví symetrických sekundárních a Názvosloví symetrických sekundárních a 
terciárních amin ů:
Název se skládá z násobící číslovkové 
předpony, názvu uhlovodíkového zbytku a 
přípony -amin .



Názvosloví nesymetrických sekundárních       
a terciárních amin ů (2 možnosti):
a) Názvy jednotlivých uhlovodíkových zbytků 

se uvedou v abecedním pořadí a připojí se 
koncovka -amin , přičemž druhý substituent 
je uzávorkován.

b) Základ názvu tvoří primární amin s nej-b) Základ názvu tvoří primární amin s nej-
složitějším uhlovodíkovým zbytkem; názvy 
dalších uhlovodíkových zbytků se umístí 
před základ názvu a jejich připojení na 
dusíkový atom se vyjádří písmenem N.



Pojmenujte následující chemické látky:

NH2 NH2CH3

CH2CHCH2 CH2
NH2CH2 Ca) b)

CH3 CH2 CH3Nc)



Napište vzorce chemických látek:

1) 5-cyklopentyl-3-methyl-2-nitrocyklohexanamin

2) 2-cyklopentyl-3-fluorprop-2-en-1-amin2) 2-cyklopentyl-3-fluorprop-2-en-1-amin

3) N-benzyl-N-methylethanamin



Správné řešení:

A) 2-methylbutan-1,4-diamin
B) 1-cyklohexylethenamin
C) N-ethyl-N-methylnaftalen-1-amin
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software:

1. Microsoft Ofiice 2007

2. ACD ChemSketch (Freeware)

Použitá literatura:

FIKR, Jaroslav. Názvosloví organické chemie. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 
2002, 243 s. ISBN 80-858-7991-7. 
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