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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k procvičení 
učiva o vlastnostech kovových prvků. Předpokládá se, že žáci 
budou doma v rámci domácí přípravy nebo v hodině chemie 
pracovní list postupně vyplňovat svým řešením úloh. V případě 
potřeby řešení či konzultace některého z témat kontaktujte 
prosím autora prostřednictvím emailové adresy hamersky 

[zavináč]gymnaslo.cz. 
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Přehled kovových prvků – procvičování  
 
1. Doplňte produkty reakcí, vyčíslete: 

a) Al  +  HCl  → 

b) Al  +  NaOH  +  H2O  → 

c) K  +  H2O  → 

d) FeO  +  CO  → 

 

2. Zapište chemickými rovnicemi, vyčíslete: 

a) Manganistan oxiduje v kyselém prostředí sůl železnatou na sůl železitou za 

současného vzniku soli manganaté a vody. 

b) Vzniká sraženina síranu barnatého (zapište v iontovém tvaru). 

c) Vzniká sraženiny fosforečnanu vápenatého (zapište v iontovém tvaru). 

Jaký praktický význam mohou mít chemické reakce b) a c)? 

 

3. Vypočítejte: 

a) Kolik dm3 vodíku (za standardních podmínek) se uvolní při reakci 2 g hořčíku 

s kyselinou chlorovodíkovou? 

b) Kolik litrů plynného vodíku (za standardních podmínek) vznikne při reakci 1,5 g 

sodíku s vodou? 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 

 

Použité zdroje: 

1. ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd. 

Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2. 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


