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Předmluva 
K osobitým rysům řady mladých lidí patří zvídavost. Okolní svět je plný záhad, kuriozit a zvláštností, které 

přímo volají po vysvětlení. Zdravě zvědavému člověku nedají spát, což je pro něj důvodem přijít jim na kloub. 

Tak pro něj začíná nikdy nekončící pouť za řešením malých záhad všedních dnů. Motivační úlohy uložené v da-

tabázi Ve dvou se to lépe táhne přinášejí na mnohé z nich odpovědi. Jejich prostřednictvím lze nahlédnout do ří-

še přírody, jednotlivých oblastí přírodních věd i obyčejného každodenního života, leccos se dozvědět a při řešení 

zábavných forem úloh se ještě pobavit. 

Od roku 1976 autorský kolektiv Chemické olympiády (CHO) kategorie C a D, rekrutující se z pracovníků 

katedry chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, inicioval vznik zábavných motivačních úloh 

a prakticky se podílel na jejich vzniku tvorbou soutěžních úkolů teoretických a praktických částí školních, okres-

ních a krajských kol CHO a tímto způsobem i jejich účinnost prakticky ověřoval. Výzkumy na chemických 

olympionicích a následné výzkumy prováděné na školách jihomoravského regionu jednoznačně prokázaly, že 

motivační úlohy posilují zájem žáků o učební předmět chemie, neboť zajímavost předložených problémů 

navozovala na školách atmosféru zdravé ctižádosti pro jejich řešení. 

Zjištěná skutečnost se stala podnětným impulsem k tvorbě souboru zábavných chemických úloh, vhodných 

pro zařazování do výuky chemie na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií. Do tvorby moti-

vačních úloh s chemickou tématikou se postupně zapojovali i další učitelé, vědecké síly a diplomanti přírodověd-

ných kateder. Banka úloh, vznikající průběžně na katedře chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, je 

během posledního desetiletí vytvářena s cílem zkvalitnit didaktickou připravenost budoucích učitelů ke vzbuzo-

vání zájmu žáků vhodným zařazováním motivačních úloh, které se pro žáky stanou nejen zdrojem zábavy, ale 

především nenásilnou formou učení. 

Učitelský kolektiv katedry usiluje o to, aby studenti - budoucí učitelé - nechápali motivaci jen jako izolovaný 

prvek či nějaký vnější přídavek na oživení vyučování, ale systematickou, účinnou strategii, která určí celkovou 

atmosféru, v níž se bude výuka chemie rozvíjet. 

Zábavné chemické úlohy vytvořené a shromažďované od roku 1976 do současnosti byly a jsou převáděny do 

počítačové formy databáze chemických motivačních úloh, což umožní podle přání uživatele rychlé třídění úloh 

podle zvolených kritérií, která zahrnují výběr učiva, zábavné formy úloh, obtížnost úloh, jejich časovou nároč-

nost a interdisciplinaritu. 

Sestavit odborně a didakticky správně zábavnou úlohu je práce velmi namáhavá a značně časově náročná. 

Lze stěží požadovat od učitelů základních škol, aby si sami soubor takových úloh vytvářeli. Úlohy v uvedené 

databázi, vznikající na PdF MU, kromě zábavného i odborného zadání obsahují také klíč správných odpovědí, 

údaje o časové náročnosti a o jejich tématickém zařazení. K posouzení náročnosti úloh na myšlení žáků byla 

použita Bloomova taxonomie učebních úloh, zejména její první tři stupně postihující pamětní reprodukci 

získaných poznatků, jednoduché myšlenkové operace s poznatky a složitější myšlenkové operace s poznatky. 

Pro běžné použití motivačních úloh ve výuce chemie se osvědčilo používání různých typů časově nenároč-

ných chemických doplňovaček, pro větší rozmanitost diferencovaných podle tvaru a způsobu doplňování legend 

na čtvercovky, obdélníkovky, netradičně tvarované doplňovačky umístěné např. do chemického nádobí, jedno-

duché a oboustranné hřebenovky, roháčky, chemické kruhy, hvězdovky, buňkovky, řetězovky, ornamentovky 

apod. 

Mezi úlohami stejného typu si může učitel vybrat úlohy s identickým obsahovým zaměřením, ale rozlišené 

různou náročností. K oblíbeným úlohám vhodným pro školní a mimoškolní chemickou zájmovou činnost patří 

efektní chemické pokusy, nazývané chemická kouzla. Vyvolání hlubokého a opravdového zájmu žáka však ne-

smí být zaměřeno pouze na vnější vizuální efekty, ale především na jejich vhodnou a odborně i didakticky při-

měřenou interpretaci.  

Praxe prokázala, že s velkým zaujetím řeší žáci motivační úlohy typu chemických mikrodetektivek, zeber, 

otazníků, šifer i rébusů, ve kterých sami vystupují v roli úspěšných detektivů. S chutí pracují ve skupinkách, 

konfrontují si mezi sebou předpokládaná řešení, při nichž nenásilnou formou uplatní své chemické poznatky, 

fantazii, důvtip a kombinační schopnosti. 

Jednou z cest, jak pomoci žákům při vytváření uceleného obrazu skutečnosti, který by jim umožnil jednak 

orientovat se v životě, jednak získávat další dílčí a podrobnější informace, je důsledné a uvědomělé využívání 

mezipředmětových vztahů. 

Do třetí databáze Ve dvou se to lépe táhne je zařazeno přibližně 250 motivačních zábavných úloh interdisci-

plinárního charakteru, čímž se zásadně liší od předchozích dvou dílčích databází Chemie hrou a Poznáváme taje 

chemie, které preferují pouze úlohy jednooborové, s chemickou tématikou. Také uspořádání úloh doznalo změ-

nu. Jednooborové úlohy jsou vystřídány dvouoborovými úlohami, řazenými podle tématických celků a mikrocel-
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ků Rámcového vzdělávacího plánu (RVP). Vzhledem k velkému rozsahu je předkládaná dílčí databáze Ve dvou 

se to lépe táhne podle použitých přírodovědných vzdělávacích oborů rozdělena do čtyř samostatných dílů: che-

mie – zeměpis (první díl), chemie – přírodopis (druhý díl), chemie – matematika (třetí díl) a chemie – fyzika 

(čtvrtý díl). Dalších zhruba 250 motivačních úloh představuje čtvrtá dílčí databáze (Chvilka chemie nikoho ne-

zabije), zahrnující zábavné motivační úlohy tří-, čtyř- a pětioborové. 

Teoretická část dílčí databáze Ve dvou se to lépe táhne diskutuje v úvodní kapitole význam používání moti-

vačních úloh ve školní práci a naznačuje možnosti využívání zábavných forem učebních úloh v motivačních, 

expozičních i fixačních fázích vyučovacích hodin. Zároveň na konkrétních příkladech seznamuje uživatele s nej-

známějšími typy zábavných motivačních úloh, způsoby jejich řešení i možnostmi praktického použití.  

S funkcí databázového systému seznamuje kapitola 2, podrobně vysvětluje vyhledávání úloh podle kódu, do-

plněného výstižným názvem úlohy, uvádí a zdůvodňuje výběrová (třídicí) kritéria, která byla při konstrukci mo-

tivačních úloh použita. 

Poslední, třetí kapitola teoretické části databáze se zabývá mezipředmětovou tématikou a naznačuje jeden ze 

způsobů, jak umožnit žákům uplatňovat poznatky, jež získali v ostatních předmětech, zejména přírodovědných. 

Učitel si podle potřeb zvolí z databáze úlohy, při jejichž řešení žáci uplatní jednak dovednosti transferu 

vědomostí z jednoho předmětu do druhého (např. úlohy, u nichž k řešení byla použita nápověda nejen z chemie, 

ale také ze zeměpisu), jednak dovednost spojovat poznatky z různých předmětů. Učitel si na způsobu řešení 

může ověřit, nakolik jsou žáci schopni poznatky získané v různých přírodovědných předmětech třídit, spojovat 

do systémů a aplikovat na příkladech z každodenního života. 

Společný pohled do historie přírodovědných předmětů dokazuje, že přírodní vědy ve svých počátcích neexis-

tovaly samostatně, ale byly součástí jediné vědní disciplíny (filosofie). Počáteční bezděčná integrace přírodověd-

ných poznatků společně posouvala všechny vědy dopředu, až vykrystalizovaly v samostatné vědní obory.  

Závěr třetí kapitoly se zabývá současným stavem mezipředmětových vztahů na základních školách a v niž-

ších ročnících víceletých gymnázií a především interdisciplinárními relacemi vzdělávacího oboru chemie s dal-

ším přírodovědným oborem. Předložený první díl chemie – zeměpis podrobně diskutuje zařazení chemických 

a geografických poznatků do databáze podle typu úloh a podle chemického obsahu RVP. Stěžejní částí databáze 

je banka zábavných motivačních úloh s autorským řešením, která je určena studentům vysokých škol, vzděláva-

jících učitele aprobace chemie s cílem zkvalitnit jejich didaktickou připravenost k povzbuzování zájmu žáků. 

Rovněž poslouží učitelům chemie základních a středních škol, odborným pedagogickým pracovníkům zaměře-

ným na práci s mládeží v mimoškolní zájmové činnosti, v přírodovědných sekcích Centra volného času, Institutů 

a Domů dětí a mládeže, Domů ekologické výchovy a dalších chemicky orientovaných zájmových útvarů. V ne-

poslední řadě může být použitá k bezděčnému učení žáků, studentů a všech zájemců o chemii, pro které budou 

motivační úlohy sloužit jako zdroj zábavy.  

Ve výsledcích anket a průzkumů zaměřených na zájmovou činnost lidí všech věkových kategorií se potvrzu-

je, že jsme národ luštitelů. O odhalené skutečnosti svědčí i počty uchazečů přihlášených do televizních soutěží, 

pořadů typu A-Z kvízů. Naše zábavné úlohy uvedené snahy podporují, neboť si uvědomujeme, že zvědavý 

člověk se nikdy nenudí. 

Budeme vděčni studentům, učitelům ze školní praxe i svým kolegům za všechny připomínky, které budou 

využity v dalším vydání. 

 

V Brně, 2010. 

Autorky 

 



6 

1. Význam motivačních úloh ve školní práci 
 
Motto: 

 

„Je-li škola předehrou života, není nutno, 

aby předběžná cvičení pro vážné úkoly života byla vážná, 

neboť se to nehodí pro dětský věk.“ 

   
J. A. Komenský 

 
 

V současné době informační exploze vyučující na všech stupních škol upozorňují na velkou předimenzova-

nost učiva, hlavně z hlediska množství pojmů a předkládaných informací. Byla odstartována dlouho očekávaná 

reforma výukového systému, iniciovaná hlavně snahou posílit schopnosti žáků samostatně pracovat s dostupný-

mi informačními zdroji, dokázat informace nejen třídit, ale i hodnotit a využívat. Nový systém výuky by měl žá-

ky naučit získané informace kvalitně zpracovávat a orientovat se v nich. Žáci by také měli nacházet vzájemné 

vztahy a souvislosti mezi známými a nově získanými poznatky. 

Zkušenosti pedagogů i statistické výzkumy ukazují, že zájem žáků základních škol o chemii jako o vyučovací 

předmět klesá a jak uvádí J. Budiš1 z prováděného průzkumu: „...Chemie spolu s fyzikou patří k nejméně oblíbe-

ným vyučovacím předmětům na školách.“ Vzdělávací proces není jednoduchá záležitost a přináší žákům mnohé 

obtíže, zejména nutnost dlouhodobě se koncentrovat na výklad učiva, zvládat nedostatek vytrvalosti při zvládání 

větších úseků učiva, překonávat nechuť k příliš abstraktnímu učivu a neochotu učit se dle nich nezáživným nebo 

málo zajímavým částem učiva apod. Z těchto důvodů je třeba naučit se mobilizovat volní aktivity žáků, k nimž 

musí být zájmově připravováni, tj. motivováni.  

Finálním cílem nového pojetí výuky by měla být preference metod, které kladou důraz na aktivní, samostat-

nou a tvořivou činnost žáků, umožňující uplatnění a rozvoj jejich intelektuálních, senzorických i motorických 

schopností. Motivační metody, odpovídající věkové úrovni žáků, mohou pomoci překonat jednostrannou orienta-

ci na encyklopedické hromadění informací. Snahou pedagogů by mělo být vypěstovat v mladých lidech schop-

nost učit se logicky myslet a všestranně harmonicky rozvíjet svou osobnost.  

Problémy se soustředěním pozornosti dětí a mládeže na cílevědomou školní práci dlouhodobě orientují peda-

gogické pracovníky k hledání vhodné motivace, která dokáže vyvolat, usměrnit i udržovat zájem žáků o učení 

a požadované pracovní činnosti v jednotlivých vyučovacích předmětech.  

Osvojování a upevňování učiva patří k hlavním fázím vyučovacího procesu. Vyžaduje od žáků maximální 

soustředění a koncentraci na daný problém. Není jednoduché v žácích tuto soustředěnost udržet dostatečně dlou-

hou dobu. Velký význam pro efektní průběh vyučovacího procesu má vhodná a účinná motivace. Není-li žák 

správným způsobem motivován, ztrácí zájem o učení i o učební předmět a jeho výsledky budou neuspokojivé.  

Učitel může žákovi při získávání nových poznatků účinně pomoci, když se mu podaří zaujmout jej pro hod-

noty a cíle, které může dospívající mladý člověk vnímat jako odpovídající jeho vlastnímu životnímu projektu 

a jež jsou perspektivní v tom smyslu, že se mohou stát základem jeho budoucí profesionální nebo volnočasové 

činnosti.  

V současné době se učebnice pro základní a střední školy jeví po obsahové stránce jako předimenzované. 

Velkému množství informací, které tyto učebnice zahrnují, žáci mnohdy nerozumí a velmi obtížně se v nich 

orientují. Klasickým důsledkem je nedokonalé osvojení uvedených informací a v konečné podobě malá oblíbe-

nost přírodovědných předmětů, snad s výjimkou přírodopisu a zeměpisu. Každý dobrý pedagog si uvědomuje, že 

zájem nelze podceňovat, neboť patří k významným vlastnostem osobnosti každého žáka a projevuje se jako sna-

ha zabývat se prioritně předměty nebo jevy, k nimž má citový vztah a jež chce blíže poznat. Zájem aktivizuje du-

ševní procesy mladého člověka a umožňuje učiteli realizovat jeho proces poznání a tím motivovat jeho činnost 

v požadovaném směru a za určitým cílem. Zájem může sloužit učiteli jako klíč k osobnostem žáků, jehož pro-

střednictvím se lze k nim přiblížit, poznat je a působit na ně.  

1.1 Motivace v přírodovědných předmětech 
Má-li být výuka přírodovědných předmětů úspěšná, musí se žákům dostat alespoň elementární míry motiva-

ce. Problémy se soustředěním pozornosti mládeže na cílevědomou školní práci dlouhodobě orientují pedagogic-

ké pracovníky k hledání vhodné motivace, která dokáže vyvolat, usměrnit i udržovat zájem žáků o učení a poža-

                                                           
1
  BUDIŠ, Josef. Otázky pojetí a inovace ZŠ ve výuce chemie. In Didaktika chemie - její současnost  

a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 6-8. ISBN 80-210-1487-3. 
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dované pracovní činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Není-li žák správným způsobem 

motivován, ztrácí zájem o učení a obvykle i o učební předmět. Jeho výsledky se postupně stávají neudržitelné. 

„Oblíbenost vyučovacích předmětů vyjadřuje vztah žáků nejen k obsahu učiva, ale žáci ve svém postoji 

k vyučovanému předmětu zahrnují svůj názor na učitele, jeho odbornost, způsob jeho výuky, metody jeho práce, 

na klima, které pomáhá v daném předmětu ve třídě vytvářet, včetně materiálního zabezpečení učiva. “
2
 

Zvýšit didaktickou přitažlivost přírodovědného učiva předpokládá určitou transformaci učiva pomocí vhod-

ných didaktických prostředků, k nimž patří např. hra, od níž se odvíjí hravé a zábavné formy použité při výstav-

bě učebních úloh. Diskuse o motivačních úlohách jsou předznamenány známým mottem J. A. Komenského 

„Škola hrou“. Působivost her při výchově je známá od počátků lidské kultury. Učitel národů ke hře jako výchov-

nému a vyučovacímu prostředku uvádí: „...povzbuzuje lidského ducha k čilosti spíše, než je toho možno docílit 

nějakým napomínáním, neb i celou mocí kázně. Tím se všechny věci pamětihodné, když jsou tak živě před-

staveny, snáze uchovávají v paměti, než kdyby o nich jen slyšeli nebo četli.“
3
 

Podněcující funkce motivace v učení a jednání žáků je nezastupitelná. Nejúčinnější je tzv. vnitřní motivace, 

která zapojuje žáky do poznávacího procesu tak, že v nich vyvolává touhu uspokojit vlastní zvědavost a potřebu 

získat nové poznatky a dovednosti. Žáci aktivně spolupracují s učitelem, aniž by od něj potřebovali příslib dobré 

známky či jiné výhody. Vnitřní motivace však není u žáků ZŠ vždy tak silná, aby se na ni mohl učitel bezvý-

hradně spolehnout. Proto sahá při výuce i k prostředkům vnější motivace za použití pochval, povzbuzení, odměn 

nebo naopak nátlaku či trestů.  

Na základě zkušeností a výzkumů prováděných studenty na pedagogických praxích se prokázala vhodnost 

i potřeba používání hravých forem při osvojování nového učiva i jeho procvičování. J. Maňák a V. Švec zdůraz-

ňují, že: „... hra v životě dnešních žáků kompenzuje chudost sociálních podnětů a citových vztahů.“
4
 

„Ve školní praxi se osvědčily zábavné motivační úlohy sestavené formou doplňovaček, křížovek, hřebeno-

vek, roháčků, buňkovek, kruhů, osmisměrek, lištovek, přeskupovaček, rébusů, šifer, otazníků, chybných textů, 

chemických zeber, kouzel, mikrodetektivek.“ jak uvádí L. Jančář a E. Musilová ve svých publikacích, např.
5
. 

1.2 Zábavné formy motivačních úloh 
Hravá činnost při řešení zábavných motivačních úloh dokáže žáky natolik zaujmout, že si v průběhu řešení 

jisté usměrňování a cílovou orientaci pedagogického řízení ani neuvědomují. Přehled používaných zábavných 

forem je seřazen podle jejich rostoucí relativní obtížnosti. Každé zábavné formě byl v této knize přidělen dílčí 

kód (zkratka) a logo, usnadňující orientaci.  

Název zábavné formy 
Zkratka  

(dílčí kód) 
Logo 

Doplňovačka 

(čtvercovka, obdélníkovka, netradičně tvarovaná doplňovačka, křížovka, 

meandrovka) 
d  

Hřebenovka 

(jednostranná a oboustranná hřebenovka, slabikové hřebenovky) h 
 

 

Roháček 

(s jednopísmenovou nápovědou, bez nápovědy, slabikové roháčky) r 

 

Buňkovka 

(řetězovka, ornamentovka s vloženým logem či obrázkem, 

ornamentovka bez loga) 
b 

 

                                                           
2
  KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. 1. vyd., Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-253-X. 

3
  KOMENSKÝ, Jan Amos. Didaktické spisy : (výběr). Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 

4
  MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. 

5
  JANČÁŘ, L., MUSILOVÁ, E. Poznáváme taje chemie.  

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-210-3270-7. 
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Kruh 

(kruh s tajenkou ve vnitřním nebo vnějším mezikruží, se středovým 

písmenem, hvězdovka s volnými cípy, se spojenými cípy) 
k 

 

Osmisměrka 

(jednoduchá, složitější s pojmovou nebo obrázkovou legendou) o 

 

Lištovka 

(s diferencovanou mírou nápovědy podle úrovně řešitelů) l 
 

Přeskupovačka 

(s diferencovanou mírou nápovědy podle úrovně řešitelů) p 

 

 

Šifra a rébus 

(směrovka, hadovka, šnek, středovka, mezerovka, přesmyčka, 

abecedovka, kris-kros, wordoku, speciální šifra s použitím šifrovacího 

klíče, tabulky nebo mřížky) 

s 
 

Chemický otazník (question)  

(slavných vědců, chemických prvků a sloučenin, chemických pomůcek, 

přístrojů, zařízení apod.) 
q 

 

Chemický text 

(chemie v beletrii, v příhodách z denního života, identifikace 

chemických látek, neúplný, chybný, doplňovací, zábavný text, chemie 

ve schématech, slovních hříčkách, aforismech, vtipech apod.) 

t 

 

Zebra 

(stupňovitá návaznost jednotlivých kroků chemických reakcí, 

laboratorních operací apod.) 
z 

 

 

Efektní pokus (chemické kouzlo) 

(experiment, chemické kouzlo založené na změnách chemických látek 

a jejich vlastností) 
e 

 

Chemická mikrodetektivka 

(časů minulých i současných, založená na znalostech fyzikálních i 

chemických vlastností látek) 
m 

 

1.2.1 Motivační úlohy typu doplňovaček (d) 

Přírodovědné doplňovačky se od běžných doplňovaček liší obsahem. Skrývají chemickou, zeměpisnou, příro-

dopisnou, matematickou nebo fyzikální tajenku, a požadované pojmy legend jsou rovněž přírodovědného cha-

rakteru, specifikované na právě procvičovanou problematiku.  

Patří k motivačním formám, které kladou průměrné nároky na myšlenkové operace řešitelů. Jejich řešení 

předpokládá u žáků pamětní reprodukci pojmů, značek, vzorců, faktů, tvrzení, zákonitostí, zákonů apod. Jsou ča-

sově nenáročné. Pro běžné použití motivačních úloh se osvědčilo používání různých typů časově nenáročných 

doplňovaček, jejichž řešení vychází z předem sestavené legendy. Údaje tvořící legendu by měly být stručné, při-

měřené, výstižné, vědecky a jazykově správné. Požadované údaje musí korespondovat s vědomostmi žáků osvo-

jenými v učebním předmětu chemie nebo v ostatních přírodovědných předmětech. Legenda může využívat po-

znatky všech již probraných tématických celků, nebo může být orientovaná monotématicky, např. doplňovačky 

procvičující názvosloví dvouprvkových sloučenin, terciárních sloučenin a z nich pouze kyselin, hydroxidů, solí 

apod.  

Při řešení doplňovaček se odpovědi na položky vpisují po písmenech do jednotlivých políček po řádcích ne-

bo po sloupcích, které jsou zpravidla označeny pořadovými čísly nebo abecedními písmeny. Políčka, ve kterých 

jsou umístěna písmena tvořící tajenku doplňovačky, musí být předem výrazným způsobem označena.  



9 

Podle tvaru doplňovaček se rozlišují čtvercovky, obdélníkovky a široká skupina netradičně tvarovaných do-

plňovaček. Doplňovačky mohou být umístěny do obrázků např. chemického nádobí, symbolů roku, významných 

výročí nebo mohou být kombinované s jinými formami motivačních úloh.  

K nejznámějším formám doplňovaček patří běžně známé křížovky.  

Následující schémata ČA - ČH naznačují některé z uvedených možností čtvercovek, včetně modifikovaných 

s předsunutím nebo vypuštěním některých políček ze základního obrazce: 

 

ČA ČB ČC ČD ČE ČF ČG ČH 

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

     
     
     
     
      

 

Schémata OA - OH zároveň znázorňují některé z možností obdélníkovek:  

 

OA OB OC OD OE OF OG OH 

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

     
     
     
     
     
     
      

 

Pro ilustraci jsou zařazeny také příklady netradičně tvarovaných doplňovaček: 

 

Mezi netradičně tvarované doplňovačky lze zařadit také meandrové doplňovačky. Při řešení meandrových 

doplňovaček se odpovědi na očíslované položky z legendy doplňují do geometrických útvarů meandrového tva-

ru. Výrazy se vpisují od příslušného pořadového čísla do konce ohraničeného prostoru. V předem označených 

políčkách tajenky se postupně objevuje řešení. 

 1  2 4  6 8 10   11 

      7  9    

  3  5        

            

            

            

1.2.2 Motivační úlohy typu hřebenovek (h) 

Hřebenovky jsou modifikované doplňovačky, které jsou tvořeny obvykle řádkem nebo sloupcem, ze kterého 

vycházejí sloupce nebo řádky, mezi nimiž je vždy jeden sloupec nebo řádek vyňat a které jsou doplněny legen-

dou. Speciální variantou jsou slabikové hřebenovky, kde se odpovědi na otázky legendy do jednotlivých políček 

hřebenovky vpisují po slabikách.  

Řešení hřebenovek, obdobně jako u doplňovaček, většinou předpokládá u žáků pamětní reprodukci získaných 

poznatků a jednoduché myšlenkové operace s poznatky. Jejich použití je vhodné při zařazování do motivační 

fáze výuky v úvodním ročníku výuky chemie na základních školách a v analogických ročnících víceletých gym-

názií. 

Podle tvaru odlišujeme jednostranné a oboustranné hřebenovky. 

Jednostranné hřebenovky mohou být tvořeny buď pouze dolními sloupci a do políček, která by náležela ve 

společném řádku horním sloupcům, se přímo umísťují příslušná písmena chemické zprávy (schéma JHA, JHC, 

JHD, JHF), nebo může být tvořena pouze horními sloupci a příslušná písmena chemické zprávy se vpisují do po-

líček, která by náležela dolním sloupcům (schéma JHB, JHE). Ztíženým řešením hřebenovek je vynechání vpiso-

vaných písmen chemické zprávy a záleží na vtipu, představivosti a logické úvaze řešitelů, zda si písmena dokáží 

do textu sami doplnit (schéma JHC, JHD, JHE, JHF). Směr vpisování odpovědí na jednotlivé položky legendy je 

vždy zřetelně označen. Písmena tajenky hřebenovky lze získat správným a úplným vyřešením legendy. Tajenku 

mohou tvořit buď první, nebo poslední písmena jednotlivých pojmů. 
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JHA JHB JHC JHD JHE JHF 
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Oboustranné hřebenovky mohou být tvořeny jak horními, tak dolními sloupci, přičemž začínají-li horním sloupcem, 

pokračují sloupcem dolním nebo opačně. Toto pravidelné střídání sloupců nebo řádků vystihuje jejich název.  

Řešením oboustranné hřebenovky může být řádek, který tvoří první písmena výrazů z legendy (schéma OHA), nebo po-

slední písmena výrazů z legendy (schéma OHB), anebo střídavě první či poslední písmena výrazů z legendy (schémata OHC, 

OHD). Druhý a třetí způsob je konstrukčně obtížnější.  

Nejčastější tvary oboustranných hřebenovek mají stejný počet políček v jednotlivých sloupcích (schéma OHA, OHB, 

OHC). Pro větší rozmanitost se lze setkat s modifikovanými tvary, vznikajícími předsunutím či vypuštěním periodicky se 

opakujících políček sloupců. 

 

OHA OHB OHC OHD 

                       
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

                               

1.2.3 Motivační úlohy typu roháčků (r) 

Při řešení roháčků (schémata RA, RB) se odpovědi na jednotlivé položky legendy vpisují současně jak do ur-

čitého sloupce, tak i do pořadím odpovídajícího řádku. Řešení je vždy umístěno do prvního řádku a tedy součas-

ně do prvního sloupce roháčku. Nejčastějším typem je doplňování písmen do jednotlivých políček. Jednou 

z možných variant jsou slabikové roháčky, kdy se do jednotlivých políček doplňují slabiky požadovaného che-

mického pojmu.  

RA RB 

?     
     
     
     
      

     
     
     
     
    A 

 

 

Řešení motivačních úloh typu chemických roháčků je pro žáky snadné, obsahuje-li legenda chemické či pří-

rodovědné pojmy, se kterými se žáci ve výuce chemie nebo v ostatních přírodovědných předmětech již setkali.  

Žáci řeší roháčky s chutí a skutečnost, že řešení je současně umístěno v prvním řádku i sloupci jim slouží ja-

ko vítaná nápověda. U obtížnějších typů lze společné písmeno v rohu rovněž napovědět. Roháčky jsou oblíbené 

i u učitelů, neboť je mohou zařazovat jako motivační výzvy do kterékoliv fáze výuky. 

 

1.2.4 Motivační úlohy typu buňkovek (b) 

Motivační úlohy typu chemických buňkovek, řetězovek a ornamentovek navazují na předchozí úlohy doplňo-

vačkového charakteru. Jejich tvorba i řešení je však obtížnější a komplikovanější. Z těchto důvodů jsou většinou 

určeny pro nadané žáky a chemické talenty zařazené do školní a mimoškolní chemické zájmové činnosti, kteří 

mohou k řešení použít neomezenou časovou dotaci při práci s chemickou odbornou literaturou, včetně chemic-

kých encyklopedií. 

Základní formou uvedeného typu chemických zájmových úloh je buňkovka, tvořená pomyslnými buňkami 

různého tvaru (elipsy, kruhy, šestiúhelníky i dalšími víceúhelníky apod.), které se vzájemně prolínají, a tím vy-

tváří pro autora náročné podmínky, neboť v místě překryvů musí být zařazené chemické pojmy, které mají něko-
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lik shodných písmen. Uvážíme-li, že slovní chemická zásoba se u žáků základních škol teprve vytváří, je nasna-

dě představa, že autor motivačních úloh typu chemických buňkovek (obdobně u řetězovek a ornamentovek) musí 

být velmi zkušený, nápaditý a zručný, neboť obsahové omezení mnohdy činí jeho úkol problematicky splnitelný. 

Jednotlivé položky legendy se vpisují do předem vyznačených políček (buněk) v daném směru. Střed zadání úlo-

hy může sloužit k umístění loga, chemického vtipu, aforismu či obrázku s přírodovědnou tematikou. Tajenka bý-

vá umístěna v předem označených buňkách, jak naznačují uvedená schémata. 

BA BB 

  

K buňkovkám bývají zařazeny i řetězovky a ornamentovky. Zápisy písmen přírodovědných pojmů u řetězo-

vek vytvářejí představu řetězce, jak ukazují následující schémata:  

BC BD BE 

   

Ornamentovky vznikají spojováním jednotlivých buněk do různých tvarů a obrazců. Představují nejsložitější 

typ uvedených úloh.  Do středu ornamentovky lze umístit obrázek, chemické heslo, vtip,... 

BF BG 

  

1.2.5 Motivační úlohy typu kruhů (k) 

Chemické kruhy a hvězdovky jsou podobně jako doplňovačky, hřebenovky a roháčky založené na doplňová-

ní chemických výrazů korespondujících se zadanou legendou. Odpovědi na položky legendy se vpisují po písme-

nech (případně po slabikách) do obrazců představujících uzavřené řetězce kruhů. Chemické kruhy představují 

jednodušší a chemické hvězdovky složitější varianty řešení. 

Chemické kruhy představují obrazce tvořené libovolným počtem soustředných kružnic rozdělených většinou 

na sudý (ale lze i lichý) počet kruhových výsečí. Každá kruhová výseč obsahuje zpravidla stejný počet políček 

(schéma KA-KF), popřípadě odlišný počet políček (schéma KG, KH). 

KA KB KC KD KE KF KG KH 

 
       

Při řešení chemického kruhu se vychází z předem sestavené chemické legendy, která by měla být stručná, vý-

stižná, vědecky i jazykově správná, přiměřená věkovým schopnostem žáků a musí vycházet z učiva RVP che-

mie, případně dalších přírodovědných vzdělávacích oborů.  
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Při řešení chemických kruhů se odpovědi na položky legendy vpisují po písmenech (případně po slabikách) 

do jednotlivých výsečí v číselném pořadí naznačeném v zadání úlohy. Řešení může být vpisováno od vnějšího 

okraje kruhu do středu (schéma KA, KF, KG) nebo naopak od středu k okraji kruhu (schéma KB, KE, KH). 

Směr vpisování správných odpovědí se však může také střídat podle zvoleného klíče – přes jedno, dvě či více 

políček (schéma KC, KD). V předem označených políčkách ohraničených dvěma soustřednými kružnicemi zís-

kají žáci, po správném doplnění legendy, znění tajenky. Pro začínající řešitele lze použít kruhy s již doplněnou 

legendou, v nichž však každé mezikruží je otočeno o jiný úhel. K jejich řešení je třeba jednotlivá mezikruží vy-

stříhat a otáčet s nimi tak dlouho, až se v každé kruhové výseči objeví řešení, a tím uspokojit jejich zvídavost 

i hravost. Vzhledem k časové náročnosti je tento typ úlohy vhodný pro zájmovou činnost v chemii nebo k samo-

statné domácí práci.  

Mezi kruhy bývají zařazeny také hvězdovky, které představují představují obrazce tvořené většinou sudým 

(případně i lichým) počtem cípků rozdělených na určitý stejný počet políček, přičemž ve střední označené části 

hvězdice je ukryta tajenka. Při řešení hvězdovek platí obdobná pravidla jako pro chemické kruhy. Legenda se 

vpisuje ve směru naznačeném šipkami nebo čísly v zadání úlohy (např. 1 - 4, 2 - 14, 8-5, ...). Tento typ motivač-

ních úloh je velmi náročný pro autory, neboť jeden pojem legendy je vždy limitován dalšími dvěma písmeny. 

Zjednodušenou variantou jsou hvězdovky, jejíž cípy vycházejí volně z hvězdice, ve které je umístěna tajenka. 

Cípy mohou být stejně dlouhé, nebo hvězdovka má pravidelně kratší a delší paprsky. Řešení lze zapisovat od 

středu k okraji paprsku, což představuje jednodušší variantu, nebo v obtížnější variantě opačně. 

KI KJ KK 

   

 

1.2.6 Motivační úlohy typu osmisměrek (o) 

Osmisměrky představují obrazce rozdělené na různý počet pomyslných políček, v nichž jsou umístěna písme-

na, ze kterých lze sestavit ukrytou chemickou zprávu (tajenku) a písmena přírodovědných pojmů, jejichž přehled 

osmisměrku doplňuje. V pomyslných políčkách osmisměrky se chemické pojmy získané buď z abecedního se-

znamu, nebo z písemné či obrázkové legendy postupně vyškrtávají v osmi směrech tj. svisle, vodorovně, šikmo 

vpravo a šikmo vlevo oběma směry (odtud název pro označení typu úlohy - osmisměrka). 

Jednoduché osmisměrky lze řešit na základě chemických pojmů, jejichž přehled motivační úlohy uvedeného 

typu doplňuje v abecedním pořadí. Chemické pojmy jsou připravené k použití v předložené podobě a úkolem ře-

šitelů je jejich stoprocentní využití. Jednoduché osmisměrky lze pro jejich nenáročnost použít k motivaci výuky 

v úvodních tematických celcích chemie, kdy se žáci seznamují s chemickými pojmy, později zejména u slabších 

žáků. 

Pro zvýšení náročnosti lze osmisměrku místo přímého abecedního seznamu chemických, zeměpisných, příro-

dopisných, matematických a fyzikálních pojmů doplnit legendou s přírodovědnou tématikou, ze které je nutno 

seznam chemických pojmů sestavit. Uvedený typ osmisměrek je náročnější na myšlenkové operace žáků a před-

pokládá kromě řešitelských dovedností také odborné chemické vědomosti, které žáci při řešení položek legendy 

nenásilnou formou využívají, procvičují a upevňují, aniž si uvedenou skutečnost uvědomují.  

Jsou-li legendové položky osmisměrek modifikovány tak, že místo slovních chemických pojmů jsou použity 

obrázky chemických či jiných přírodovědných předmětů, např. laboratorní pomůcky nebo aparatury, obrázky na-

značených laboratorních operací nebo obrázky vztahující se k danému vzdělávacímu oboru, např. fotografie zná-

mých přírodovědců, schémata příprav, výrob, užití chemických látek v praxi apod., pak jde o osmisměrku 

s obrázkovou legendou. 
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Příklad: 

 

Legenda: 

 

brom, buk, duna, fauna, Finsko, fjord, integrace, 

inzulin, jih, jezero, ledovec, oblak, odliv, park, 

rezervace, sedlo, sesuv, titan, věk 

Řešení: 

 

Tajenka: TROJNOŽKA 

  

 

 

1.2.7 Motivační úlohy typu lištovek (l) 

Lištovky jsou představovány obrazci, které se skládají z rozmanitého počtu sloupců zvaných lišty, ve kterých 

jsou v pomyslných řádcích umístěna písmena ukryté chemické zprávy.  Počet lišt může být libovolný. Se stoupa-

jícím počtem lišt se zároveň zvyšuje časová náročnost řešení chemické zprávy ukryté v lištovce, která musí ko-

respondovat s časovým prostorem, který je nutno pro zařazení motivačních úloh tohoto typu do vyučovací hodi-

ny pro samostatnou práci žáků vyčlenit. 

Při řešení chemických lištovek se nejdříve celý obrazec přepíše na čistý papír. Jednotlivé sloupce se rozstří-

hají a přemísťují se navzájem mezi sebou. První lišta je vždy umístěna správně a jako nápověda se doporučuje 

uvést dvě až tři písmena v chemické lištovce na správném místě. Počet nápovědných písmen se mění podle zku-

šenosti žáků s řešením lištovek. Začátečníkům učitelé počet písmen tvořících nápovědu zvyšují, zkušeným lušti-

telům zmenšují. 

Legenda:                 Nápověda: 

     

1.2.8 Motivační úlohy typu přeskupovaček (p) 

Uvedená zábavná forma řešení motivačních úloh je představovaná obrazci, které se skládají se ze dvou částí, 

obsahujících stejný počet sloupců a řádků, takže napohled připomínají mřížku. Obě poloviny jsou navzájem od-

děleny, nejčastěji silnou čarou. V dolní polovině přeskupovačky (pod dělicí čárou) jsou v jednotlivých políčkách 

sloupců umístěna písmena v různém pořadí. Podle počtu sloupců lze hovořit o přeskupovačkách dvousloupco-

vých, čtyřsloupcových, ..., desetisloupcových apod. Čím více má přeskupovačka sloupců, tím delší je zpráva pro 

příjemce a komplikovanější pro jejího tvůrce. Místo čáry je možno použít i jiné grafické označení, např. křížky, 

hvězdičky, body, vyšrafovaný či barevně odlišený obdélník, do kterého lze umístit logo, obrázek apod. 

Řešení přeskupovačky se zapisuje do horní poloviny obrazce a lze je získat správným přemístěním písmen 

seřazených ve sloupcích dolní poloviny přeskupovačky do sloupců horní poloviny přeskupovačky. Tajenka se 

čte po vodorovných řádcích a jednotlivá slova jsou od sebe oddělena tmavými políčky. Jako nápověda se dopo-

ručuje uvést jedno až tři písmena na správném místě v horní, prázdné polovině. Při prvním setkání žáků s tímto 

typem motivačních úloh lze počet nápomocných písmen ulehčujících řešení přeskupovačky zvýšit. S postupným 

zvládnutím metody řešení je vhodné naopak počet nápovědných písmen snížit. 
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Při řešení přeskupovaček se doporučuje přepsat jednotlivé sloupce na čistý tvrdý papír a rozstříhat je až na 

jednotlivá políčka s písmeny. Řešení lze získat vzájemným přemísťováním písmen ve sloupcích (písmena mo-

hou být přemísťována jen ve stejném sloupci). 

Při výzkumu prováděném na školách, kde byly motivační úkoly typu chemických přeskupovaček pravidelně 

zařazovány do výuky, se osvědčilo používání dvou identických mřížek. Základní nerozstříhaná mřížka, která pro 

větší názornost sloužila jako šablona a druhá mřížka, kterou žáci rozstříhali na jednotlivé čtverečky. Pro lepší 

manipulaci žáků se čtverečky používali učitelé mřížky zvětšené na dvojnásobek nebo trojnásobek učebnicové 

velikosti a zhotovovali je na tvrdém papíru. Tato metoda je ovšem velice pracná a časově náročná. Pokud žáci 

pochopí způsob přeskupování písmen, jsou překvapivě obratní při hledání řešení a pomoc ve formě rozstříha-

ných čtverečků obvykle nepotřebují.  

 

PA PB 

       A 
  Á      

    S    

        

     E   

        

        

D S Í O Y U H  
Č I K U Š U  P 

Ř J T V CH Á  A 

O N É Í L E O J 

E S S  L E J E 

 O Á  Z K  I 

 N P  S A  O 
 

 

      
      
      
      
      
      

A C I D N M 
L A K N I M 

I O G Č U  

N É U O E A 

E É Ú A  Z 

M   É  J 
 

 

1.2.9 Motivační úlohy typu šifer a rébusů (s) 

Základní chemické šifry vznikají určitou úpravou původní chemické zprávy. Chemické šifry zahrnují nepře-

berné množství variant. Některé chemické šifry nevyžadují žádné pomůcky, v jiných bývá zašifrovaná zpráva 

vpisována do políček geometrického obrazce. Další typy chemických šifer používají jako kód písmena abecedy 

nebo číslice označující písmena abecedy, případně pořadí prvků periodické soustavy apod.  

K vyluštění složitějších chemických šifer, u kterých je nutné pří luštění zprávy znát kód, který byl použit při 

šifrování zprávy, je třeba získat šifrovací kříž, šifrovací tabulku nebo šifrovací mřížku, bez nichž nelze chemic-

kou šifru vyluštit. 

Zašifrovaná chemická zpráva může být vepsána do políček geometrického obrazce, nejčastěji ve tvaru čtver-

ce, obdélníka nebo trojúhelníka. Pro uvedené typy chemických šifer je charakteristické, že do políček geometric-

kého obrazce jsou vpisována pouze písmena zašifrované chemické zprávy. Podle stupně náročnosti řešení se roz-

lišují na směrovky, hadovky a šneky. 

Pro směrovky je charakteristické, že zápis písmen ukryté chemické zprávy lze začít od kteréhokoliv řádku 

směrem doleva nebo doprava (varianta SA, SB, SE, SF), nebo sloupce ve směru shora dolů nebo opačně (varian-

ta SC, SD). 

SA  SB  SC  SD  SE  SF 

 
            

   

   

   
 

 

      

      

      
 

 

   

   

   
 

 

   

   

   
 

 

     

     

     
 

 

    

    

    

    
 

           

 

V hadovkách jsou všechna písmena chemické zprávy vepsána do políček obrazce po řádcích tak, aby se ne-

porušila návaznost posledního písmene n-tého řádku na písmeno, které je umístěné v (n+1) řádku nebo v (n-1) 

řádku v témže sloupci. Celkem jsou možné 4 varianty takového zápisu chemické zprávy: 

HA HB HC HD 
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Písmena chemické zprávy mohou být vepsána do políček obrazce po sloupcích tak, aby se neporušila návaz-

nost posledního písmene n-tého sloupce na písmeno, které je umístěné v (n+1) sloupci nebo v (n-1) sloupci 

v témže řádku. Celkem jsou rovněž možné 4 varianty takového zápisu chemické zprávy: 

 

HE HF HG HH 

    
Při vlastním řešení se zjišťuje návaznost směru zápisu ukryté chemické zprávy, na jejímž základě se zpráva 

přečte. 

Šnek představuje geometrický obrazec rozdělený na určitý počet políček, v nichž jsou vepsána pouze písme-

na ukryté chemické zprávy způsobem připomínajícím spirálovité stočení ulity hlemýždě. K ilustraci několika 

z možných variant slouží následující schémata: 

ŠA ŠB ŠC ŠD ŠE ŠF ŠG 

       
 

K šifrám využívajícím symbolů (např. písmen abecedy a číslic) patří středovky, mezerovky, abecedovky a čí-

selky. 

Text středovek je rozdělen na dvě poloviny určitým středovým znakem. Středový znak může být libovolný, 

ale nesmí se již v textu vyskytovat (např. kolečko, řecké písmeno, obdélník apod.). V této práci se používá jako 

základní středový znak hvězdička *. Při vytváření středovky se jednotlivá písmena chemické zprávy postupně 

zapisují od středového znaku střídavě na jednu a na druhou stranu, např. VJLDE*MNĚEE (řešení: Mendělejev). 

Mezerovka představuje druh chemické šifry, která je založena na upravování mezer mezi slovy nebo mezi 

písmeny chemické zprávy. Mezi písmena chemické zprávy lze také vkládat jiná písmena abecedy, která se 

v pravidelném intervalu střídají. Chemická zpráva může být obsažena také v souvislém textu, který zdánlivě ne-

má s chemií nic společného. Např.: Z EL EN ÁSK AL I CE (řešení: zelená skalice). 

Abecedovky vycházejí při řešení z předem označené abecedy. Abeceda, která se při řešení používá, má 

27 písmen a neobsahuje písmena s háčky:  

 
A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

Háčky a čárky užívané v češtině nad některými písmeny se po vyřešení ukryté chemické zprávy zpravidla do-

datečně doplní.  

Podle způsobu označení abecedy se rozlišuje očíslovaná a posunutá abecedovka. 

Očíslovaná abecedovka představuje druh chemické šifry zapsané formou čísel, které odpovídají jednotlivým 

písmenům chemické zprávy v předem očíslované abecedě. Abeceda se očísluje od prvního písmene, nebo se čís-

luje od posledního písmene abecedy. Každému písmenu je tak přiřazeno určité číslo (např. H = 8, S = 20...). 

Např.: 4 22 20 10 12 (řešení: dusík). 

Posunutá abecedovka představuje druh chemické šifry tvořené písmeny, která jsou od písmen chemické 

zprávy v abecedě o určitý počet písmen v některém směru posunuta.  

Např.: F D Q L Z M Ch T L (řešení: germanium - posun o jedno písmeno). 

K posunu v abecedě může dojít od jednotlivých písmen ve směru dopředu, tj. ve směru k začátku abecedy. 

Jestliže se při posunu v abecedě směrem dopředu přesáhne konec abecedy, další posun probíhá od začátku abe-

cedy (např. písmenu P posunutém v abecedě o 12 písmen směrem dopředu odpovídá písmeno B). 

Jestliže se při posunu v abecedě směrem dozadu přesáhne začátek abecedy, další posun probíhá od konce 

abecedy (např. písmenu C posunutém v abecedě o 7 písmen směrem dozadu odpovídá písmeno I). K posunu 

v abecedě může dojít o libovolný počet písmen. 

Číselky využívají čísel místo písmen abecedy. Tato čísla mohou naznačovat také protonová čísla prvků perio-

dické soustavy. Při řešení číselek lze uvést legendu, která umožní určit, která písmena jsou ukryta pod danými 

čísly, aby bylo možné rozluštit ukrytou chemickou zprávu.  
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Např.:  

Sloučeniny obsahující kationty 5  92+, 7  42+  a  1 22+ tvoří 12  10  3  6  9  13, které obsahují ve svých 

molekulách krystalovou vodu. Uvedené sloučeniny mají triviální názvy 8  10  14  6  11  16  17  3  6  a  5  2  

14  2  9  6  12  15  6  14  10  7  2.  

Úplný text nutný k vyřešení úkolů získáte vyluštěním číselky: 

17  4  12  10  15    nitrogenium 

5  10  9  2  15      kov 12. skupiny 

15  13  12  2  14  10  9  6   obecný název pro látku kyselé povahy 

6  9  10  16  9     záporně nabitý ion 

12  4  8  14  10  11  6  7  2   změna skupenství pevného v plynné 

1  14  4  16  3  10  17  13   soli kyseliny fluorovodíkové 

 

Řešení: Sloučeniny obsahující kationty Zn2+, Cu2+ a Fe2+ tvoří sírany, které obsahují ve svých molekulách 

krystalovou vodu. Uvedené sloučeniny mají triviální názvy bílá, modrá a zelená skalice.  

 

Zvláštním druhem šifry je kris-kros a wordoku. Základním obrazcem kris-krosu je tabulka, do které se dosa-

zují slova podle počtu znaků. Slova píšeme ve směru zleva doprava a svrchu dolů. Tajenku lze získat tím, že 

z políček kris-krosu označených čísly se přepíše písmeno do odpovídajícího políčka tajenky. 

Např.: 

Zadání: 

Legenda:  4: očko, skus 

   6: cibule, cizina, kouzlo, kropič, pomalu, 

                     Rhodos, statut, vodník 

Řešení: 

Tajenka: RUCE 

Legenda: 

 

1 2 3 4 

    

 
 

Wordoku je variantou sudoku. Vyplňují se písmena uvedená v legendě (místo číslic) tak, aby každý řádek, 

každý sloupec a každý čtverec o 33 políčkách obsahoval každé písmeno právě jednou. Tajenka se nachází ve 

vyznačených polích wordoku (v tomto případě v diagonále). 

Např.:  

Zadání: 

V tajence wordoku najdete jeden z typů chráněných 

území: přírodní ......... 

Seznam písmen: K, E, R, Z, A, V, C, N, P 

Řešení: 

Tajenka: REZERVACE 

Legenda: 
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K vyluštění složitějších šifer se využívají pomůcky. Mezi nejznámější druhy šifrovacích pomůcek patří šifro-

vací kříž, šifrovací tabulka a šifrovací mřížka. Šifrovací kříž představuje speciální druh tabulky bez vnějšího 

orámování. V jednotlivých buňkách tabulky jsou vepsána písmena v přesném abecedním pořadí po trojicích: 

A B C D E F G H Ch 

I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z 

Každé písmeno ve trojici má určité pořadové číslo od 1 do 3. Každá trojice je umístěna v buňce s určitým 

typem orámování. Každé písmeno abecedy umístěné v šifrovacím kříži lze vyjádřit pomocí jeho pořadového čís-

la ve trojici a naznačeným způsobem orámování buňky, ve které se nachází. Např. písmeno Z se zašifruje sym-

bolem  

 

 Z  =  3 

 

Jak již bylo uvedeno, používaná abeceda neobsahuje písmena s háčky a má 27 písmen.  

Např.: 

 1  3  3  1  2  1  3 

 

Pomůcka: 

 ABC DEF GHCh  

 IJK LMN OPQ  

 RST UVW XYZ Řešení: antimon 

 

Šifrovací tabulka představuje druh tabulky, ve které je první řádek oddělený hlavní čarou a první sloupec 

čarou pomocnou. V jednotlivých buňkách prvního řádku tabulky jsou vepsány číslice v určité posloupnosti. 

V jednotlivých buňkách prvního sloupce tabulky jsou vepsána abecední písmena v určité posloupnosti. V ostat-

ních buňkách tabulky jsou doplněna po řádcích v přesném pořadí všechna písmena používané abecedy.  

Každému písmeni obsaženému v běžné buňce tabulky je přiřazeno určité číslo nad hlavní čarou a určité pís-

meno před pomocnou čarou. Tedy každé písmeno abecedy v tabulce lze vyjádřit pomocí určité dvojice čísla 

a písmene. Příklad: A = la, Z =3Ch. 

Např.:  

2e  1f  1e  2ch  2a  1b  2b  3e 

Pomůcka: 

 a b c d e f g h ch  

1 A D G I L O R U X  

2 B E H J M P S V Y  

3 C F Ch K N Q T W Z Řešení: molybden 

 

Šifrovací mřížka představuje čtvercový obrazec, který je rozdělený na další čtvercová políčka (viz příklad). 

Do jednotlivých políček jsou umístěna písmena zašifrované chemické zprávy. Na luštění potřebujeme kódovací 

síťku. Tu přiložíme k základní síťce (obsahující písmena zadání. Nyní opíšeme viditelná písmena. Po jejich 

opsání se kódovací síťka otočí o 90° do směru uvedeného v zadání úlohy, a opět opíšeme viditelná písmena atd. 

 

základní síťka kódovací síťka Řešení: 

  

samočištění vody 

 

Mezi oblíbené šifry patří rébusy, které bývají někdy označované jako samostatná forma motivačních úloh. 

Rébus představuje druh chemické šifry, která vychází z rozmanitých významů jednotlivých písmen nebo částí 
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slov v původní chemické zprávě. Při vytváření rébusů lze vynechávat písmeno a, které je považováno za spojku 

a písmeno u, které je považováno za předložku. Místo písmen vyjadřujících v římské abecedě určitá čísla lze 

psát jim odpovídající arabské číslice: 

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. 

Velmi častá a oblíbená je grafická úprava textu chemické zprávy, která naznačuje řešení. Nejčastěji se kom-

binuje více způsobů úpravy chemického textu současně.  

Při vlastním řešení rébusů se hledají různé významy písmen, číslic či částí textu, které se upravují tak dlouho, 

až lze přečíst správné znění chemické zprávy.  

 

          
 

 
 

Oblíbenou šifrou diváckých televizních soutěží je přesmyčka, která představuje druh chemické šifry, jež se 

vytvořila z původní chemické zprávy změnou umístění neboli přesmyknutím písmen ve slově nebo ve větě. Při 

řešení přesmyček se umístění písmen ve slově nebo ve větě mění tak dlouho, až se dospěje ke správnému řešení. 

Např.: OPAR - ROPA, MINA - AMIN, HANKA - KAHAN. 

Vzhledem k tomu, že neexistují přesně stanovená pravidla pro tvoření rébusů, uvádí se v této práci jako pří-

klad pouze několik nejpoužívanějších typů.  

1.2.10 Motivační úlohy typu chemických otazníků (question) (q) 

Obsahují krátké, výstižné a zajímavé popisy, z nichž je možno na základě uvedených údajů identifikovat, ko-

ho nebo co skrývají. Otazníků může být zařazen do výuky různý počet, podle záměrů vyučujícího a časových 

možností. Chemické otazníky lze využít přímo ve výuce k motivačním účelům nebo v chemické zájmové čin-

nosti, v samostatné domácí přípravě žáků i chemických olympioniků.  

Obsahová náplň chemických otazníků závisí na stanoveném cíli. Otazníky mohou skrývat významné chemic-

ké osobnosti, jejichž identifikaci usnadní dochované klípky z jejich osobního nebo pracovního života, nebo vý-

znamné chemické objevy ilustrované tradovanými historkami, které předcházely jejich vzniku. Úlohy otazníků 

zaměřených na slavné přírodovědce vyžadují od žáků zejména znalosti spadající do historie chemie. Požadují 

jména a příjmení vědců, jejich národnost, období nebo alespoň století, ve kterém žili, města, ve kterých se naro-

dili či zemřeli, univerzity, na kterých studovali nebo přednášeli, možnosti jejich vzájemných setkání, objevy, kte-

rými se významným způsobem zasloužili o rozvoj vědy apod. 

Další skupina otazníků ukrývá chemické látky, např. chemické prvky, významné chemické sloučeniny, ne-

rosty, chemické pomůcky, laboratorní přístroje apod. Text může, kromě vtipně popisovaných fyzikálních i che-

mických vlastností, uvádět i konkrétní příklady reakcí popisovaných látek, jejich využití v praxi apod. Žáci se 

snaží odhalit popisovanou látku na základě pozorné analýzy prezentovaných faktů za použití svého důvtipu 

a kombinačních schopností. Řešením chemických otazníků prohlubují žáci své logické myšlení a upevňují svůj 

odhad při předvídání průběhu chemických reakcí a vlastností jejich produktů. 

Např.  

Nejednu tragedii způsobila záměna lihu za podobnou příjemně vonící, ale prudce jedovatou kapalinu, která 

v menších dávkách způsobuje oslepnutí. Od dávky 10-100 cm3 je pro člověka smrtelná.  

Kterou látku otazník popisuje? 

Řešení: methanol 

1.2.11 Motivační úlohy typu chemických textů (t) 

Nikoho nepřekvapí tvrzení, že chemie spolu s fyzikou, biologií a ostatními přírodovědnými předměty zasahu-

je do všech oblastí našeho života, setkáváme se s ní doslova na každém kroku a odpovídá nám na celou řadu otá-

zek. Nelze se proto divit, že chemie zasahuje velmi často i do oblasti krásné literatury, a to podstatně častěji než 

ostatní přírodovědné disciplíny. Je podivuhodné, jak reálný je z dnešního hlediska Jules Verne se svým dílem 
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Vynález zkázy, kde motivem strašné zbraně je určitě atomová bomba, jako společný výsledek bádání v oblasti 

fyziky a chemie. Také Karel Čapek při psaní Krakatitu asi konzultoval problematiku s odborníky přírodovědné-

ho zaměření. 

K motivačním úlohám typu chemických textů lze zařadit také zábavné úlohy, které procvičují chemii ve slov-

ních hříčkách, aforismech, záměrně vytvořených schématech či ukrytých ve slovech, větách, textech i obrázcích. 

V neposlední řadě lze k uvedeným úlohám typu chemických textů zařadit i texty, jejichž rozborem lze vysvětlit 

chemické jevy známé z každodenního života. 

Např. : 

Odhalte ve větě název chemického prvku a podtrhněte jej. 

„Dobro má vždy zvítězit nad zlem“ 

Řešení: brom 

 

1.2.12 Motivační úlohy typu zeber (z) 

Zebru můžeme charakterizovat jako populární, poutavý, stručný, ale výstižný, jistým způsobem zašifrovaný 

popis chemických prvků, sloučenin a směsí, které podléhají nejrůznějším chemickým přeměnám. Zvláštním zna-

kem chemické zebry, kterým se liší od hádanek a otazníků, je stupňovitá návaznost jednotlivých kroků. Zašifro-

vaná výchozí látka, jež může být podle složení prvek, sloučenina nebo směs, specifikovaná různými fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi, podstupuje určitou chemickou reakci za vzniku jiné chemické látky (produktu), která 

je opět výchozí látkou další přeměny (chemické reakce) atd. Jednotlivé chemické reakce se střídají tak jako pru-

hy na těle zebry vzájemně pevně spojené kostrou, svaly a kůží. 

Uvedený druh motivačních úloh je pro žáky, vzhledem k atraktivnosti předložených problémů, lákavý a patří 

k hodnotným tvořivostním podnětům motivační fáze výuky. Na první pohled komplikovaně zadaný úkol podně-

cuje zvídavost žáků i jejich cílevědomost. Žáci chtějí sami sobě, svým spolužákům nebo učiteli chemie dokázat, 

že jsou schopni rozmotat chemický propletenec, že na základě jasného úsudku a kombinačních schopností doká-

ží identifikovat chemické látky podle naznačených fyzikálních nebo chemických vlastností a jejich změn.  

Např.  

Žáci dostali v laboratoři chemie za úkol zjistil složení vzorku, připraveného paní učitelkou. Pomocí 

kapkovací destičky a roztoků AgNO3, HNO3, BaCl2, CH3COOH a HCl se pustili do chemických reakcí:  

 po přidání roztoku AgNO3 vznikla červenohnědá sraženina. 

 sraženina se  ale přidáním roztoku HNO3 rozpustila.  

 spolu s roztokem BaCl2 vytvořil zkoumaný vzorek světle žlutou sraženinu.  

 sraženina se nerozpustila ani v roztoku CH3COOH. 

 sraženina se přidáním roztoku HCl zbělala.   

Řešení: neznámý vzorek obsahoval síranové  

a chromanové anionty (SO4
2, CrO4

2–) 

 

1.2.13 Motivační úlohy typu efektních pokusů (chemických kouzel) (e) 

„Pro moderního kouzelníka a iluzionistu je chemie velmi významným pomocníkem. Hlavně proto, že che-

mické reakce dávají rychlé vizuální efekty, které vhodnou interpretací a kombinací dovedou pobavit a nadchnout 

i dnešního vzdělaného diváka. Využívání efektních chemických pokusů v chemické školní a mimoškolní činnos-

ti formou „kouzel“ nesleduje jen laciný, časově omezený efekt, ale především jejich motivační charakter.“, zdů-

razňují L. Jančář a E. Musilová v databázi Poznáváme taje chemie.
6
 

Objasňování podstaty kouzel umožní učiteli budovat u žáků integrovanou soustavu poznatků, konkrétně apli-

kovat teoretické poučky, zákonitosti a zákony v praxi a v neposlední řadě také prohlubovat a fixovat jejich již 

získané chemické vědomosti. Výzkum prováděný v průběhu pedagogických praxí učiteli a studenty katedry che-

mie PdF MU ukázal, že fyzikálně chemické vlastnosti látek si žáci mnohem lépe a dokonaleji zapamatovali při 

prezentaci pokusů tohoto druhu. 

Chemická „kouzla“ může provádět učitel nebo žáci při různých příležitostech, např. ve výuce, v chemickém 

kroužku, na chemické besídce či v jiné zájmové činnosti. Efektní pokusy podněcují zvídavost žáků, kteří chtějí 

odhalovat příčinu „kouzla“, jež na první pohled není zřejmá, ale zpravidla souvisí s chemickými nebo fyzikální-

mi vlastnostmi a změnami chemických látek. V motivačních úlohách jsou chemická kouzla popisována z pohle-

                                                           
6
  JANČÁŘ, L., MUSILOVÁ, E. Chemie hrou.  

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. ISBN 80-210-3559-5. 
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du diváka7, kterému je v závěru pokusu zadán úkol přiměřený jeho věkovým možnostem a předpokládané odbor-

né úrovni. Žákovu tvořivost a samostatnost lze nejvíce rozvíjet, pokud může pracovat nad zadaným úkolem sa-

mostatně (pod dohledem učitele nebo vedoucího kroužku) s vlastní aparaturou. 

Vhodné a promyšlené začlenění chemických pokusů do vyučovacího procesu přispívá k rozvoji poznávacích 

schopností žáků, k rozvoji jejich logického a abstraktního myšlení, chápání učiva v logických souvislostech 

a k hlubšímu pochopení obsahu základních pojmů a vztahů mezi nimi. Na rozdíl od dosud publikovaných 

efektních pokusů je v závěru vždy interpretován jejich odborný i didaktický význam.  

Např.  

Na řadu se dostal Jirka, který byl znám svou vášní provádět pokusy. Vzal list starších novin, vložil jej do ká-

dinky, zapálil a po rozhoření obrátil kádinku dnem vzhůru. Překlopil ji do skleněné vaničky, na jejímž dně by-

la voda. Papír po chvíli přestal hořet a hladina vody v kádince vystoupila asi do 1/5. Vysvětlete příčinu zvýše-

ní hladiny vody v kádince.  

 

Řešení:  

Papír přestal hořet v okamžiku, kdy se spotřeboval kyslík v kádince. Při spotřebě kyslíku došlo ke 

snížení tlaku vzduchu v kádince, zatímco tlak vzduchu vně kádinky se nezměnil. Hladina vody vy-

stoupala do 1/5 kádinky na místo spotřebovaného kyslíku, kterého je ve vzduchu 1/5. Tím se tlak 

vzduchu uvnitř i vně kádinky vyrovnal.  

 

 

 

1.2.14 Motivační úlohy typu chemických mikrodetektivek (m) 

Za chemické mikrodetektivky lze považovat krátké detektivní příběhy, které je možno vyřešit s využitím zna-

lostí chemických a fyzikálních vlastností látek. Podezřelý je v příbězích usvědčen nebo obhájen na základě ne-

zvratných důkazů, založených na konkrétních chemických změnách nebo reakcích. V roli úspěšných detektivů 

mohou vystupovat sami žáci, kteří zpravidla řeší tyto problémy se zaujetím. Pracují-li ve skupinkách, konfrontují 

si mezi sebou předpokládaná řešení. „Detektivní týmy“ v diskusích uplatňují své chemické poznatky, fantazii, 

důvtip i kombinační schopnosti. Tím se u žáků vytváří integrovaná soustava poznatků, učí se základům odborné 

diskuse, stanovení hypotetických předpokladů a v neposlední řadě dochází k prohlubování a fixaci získaných vě-

domostí. 

V krizových momentech může pátrání taktně usměrnit učitel, např. předvedením demonstračních pokusů, 

které přímo souvisí s kriminálním příběhem, nebo doporučením vhodných žákovských pokusů. Učitel dokáže 

přesvědčit své svěřence o tom, že chemikem detektivem se může stát každý, kdo je schopen využít získané che-

mické znalosti k řešení předloženého problému. Chemikovi nic neujde a dokáže zjistit, z čeho se každá látka 

skládá, co obsahuje a zároveň umí poradit, jakým způsobem zjištěnou látku identifikovat. Je ve svém oboru 

vlastně detektivem, jeho policejním revírem je chemie a pachateli jsou chemické látky - prvky a sloučeniny. Pra-

covní postup chemika je mnohdy složitý, ale vede ke zjištění neznámé a hledané látky i pachatele. Žáci řeší che-

mické mikrodetektivky s chutí, neboť zajímavost předloženého problému většinou navozuje v žákovském kolek-

tivu atmosféru zdravé ctižádosti po jeho vyřešení. 

Např.  

Když se maminka vrátila z práce domů, našla na ručně vyšívaném ubruse, který opatrovala jako vzácnou pa-

mátku po babičce, velkou kaluž vody. „Co jsi prováděl?“, zlobila se maminka na Tomáše. Tomáš začal vy-

světlovat: „Chtěl jsem si udělat limonádu s ledem. Vzal jsem z ledničky nádobu s ledem a v tom zazvonil Jir-

ka. Odložil jsem nádobu na stůl a šel jsem s ním hrát fotbal. Když jsem se vrátil, led roztál a přebytečná voda 

vytekla na stůl.“ Vysvětlete, jak maminka poznala, že Tomáš lhal. 

 

Řešení: Voda při změně tuhého skupenství v kapalné zmenšuje svůj objem, takže nemohla vytéct.  

 

                                                           
7  I v této databázi je zachována formální shoda s předchozími díly. Protože většina databáze má sloužit i ne-

chemikům-luštitelům, nepokládali autoři za vhodné uvádět v případě experimentů detaily, které by čtenáře-

laika sváděly ke skutečnému provádění popsaných pokusů. Proto jsou pokusy/kouzla popsány z hlediska di-

váka, tedy bez doplňujících poznámek bezpečnostních a provozních. Pokud má být pokus z databáze s žáky 

proveden (ať už jako pokus žákovský, nebo demonstrační), musí být veden odborně a je zapotřebí potřebné 

údaje dohledat v odpovídající chemicko-didaktické literatuře.  

Autorky zvažují možnost vybrané pokusy/chemická kouzla z databáze po jejím dokončení vhodným způso-

bem publikovat ve formě videozáznamů. 
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1.3 Praktické využití zábavných forem motivačních úloh 
V obsahové náplni motivačních úloh se vzájemně prolínají poznatky z chemie a zeměpisu, přizpůsobené zvo-

lené zábavné formě. Vzhledem k tomu, že zeměpis je všeobecně považován za oblíbenější učební předmět než 

chemie, jsou zeměpisné zajímavosti zabudované do úloh považovány za nositele motivačního náboje, který zvy-

šuje jejich stimulační sílu. Uvedené tvrzení nevylučuje, že u některých úloh je situace opačná a úlohu stimulátora 

přebírá chemie.  

Pro běžné použití motivačních úloh ve výuce chemie se osvědčilo používání různých typů časově nenároč-

ných doplňovaček, pro větší rozmanitost diferencovaných podle tvaru a způsobu doplňování legend na čtver-

covky, obdélníkovky, netradičně tvarované doplňovačky umístěné např. do chemického nádobí, křížovky, mean-

drovky, jednoduché a oboustranné hřebenovky, roháčky, chemické kruhy, hvězdovky, buňkovky, řetězovky a or-

namentovky. Tematická diferenciace sleduje procvičování a prohlubování poznatků podle zvoleného tématu. 

Např. doplňovačky procvičující názvosloví dvouprvkových sloučenin obsahují v legendě pouze binární sloučeni-

ny. 

Mezi úlohami stejného typu si může učitel vybrat úlohy s identickým obsahovým zaměřením, ale rozlišené 

různou náročností. Např. použije-li učitel osmisměrku ověřující znalost chemického nádobí, může pro žáky, 

u nichž si není jistý, zda se v praxi s tímto typem úlohy setkali, použít osmisměrku, která má chemické názvy 

uspořádané v legendě podle abecedy. Vyspělejším žákům nechá vyškrtávat chemické názvy v osmi směrech až 

po vyluštění pojmové legendy nebo po identifikaci chemických pojmů z obrázku. 

Rébusy a šifry představují určitým způsobem upravený (zašifrovaný) původní text chemické či jiné přírodo-

vědné zprávy. Uvedený typ motivačních úloh navozuje ve třídě, v chemickém kroužku či jiné chemické zájmové 

činnosti, atmosféru známou ze špionážních románů. Z žáků se díky fantazii, poplatné jejich věku, stanou špioni 

ve službách FBI či jiné tajemné cizí mocnosti, kteří cílevědomě odhalují tajné kódy zašifrovaných zpráv a přitom 

nenásilnou formou uplatňují své chemické a zeměpisné poznatky, důvtip a kombinační schopnosti. Kromě náro-

ků na požadovanou vědomostní úroveň žáků, kladou motivační úlohy typu rébusů a šifer nároky na syntetizaci 

poznatků získaných v jiných přírodovědných předmětech a prověřují jejich abstrakční schopnosti.  

K oblíbeným úlohám vhodným pro školní a mimoškolní chemickou zájmovou činnost patří efektní chemic-

ké pokusy, nazývané chemická kouzla. Vyvolání hlubokého a opravdového zájmu žáka však nesmí být zaměře-

no pouze na vnější vizuální efekty, ale především na jejich vhodnou, odborně a didakticky přiměřenou interpre-

taci. Vybraná databáze tzv. chemických kouzel obsahuje časově nenáročné, ale efektní experimenty, umožňující 

jejich praktickou a bezpečnou realizaci. Každý zařazený experiment je kromě motivačního úvodu vybaven se-

znamem potřebných chemikálií a pomůcek, který do jisté míry lze považovat za nápovědu. Na rozdíl od dosud 

publikovaných efektních pokusů je každý pokus v řešení „kouzla zbaven“. 

Motivační úlohy typu chemických zeber napomáhají žákům účinně používat složitější myšlenkové operace 

s poznatky a tím u nich dochází k prohlubování a rozvoji logického myšlení. Řešení motivačních úloh uvedené-

ho typu je určeno především nadaným žákům a chemickým talentům. Žáci mohou pracovat na úlohách buď sa-

mostatně, ve dvojicích nebo v malých skupinách. Při týmové práci si řešitelé vzájemně konfrontují své znalosti, 

úvahy, učí se formulovat hypotézy i konečné závěry. V případě potřeby může učitel taktně diskusi usměrnit, pří-

padně naznačit dílčí varianty řešení. Chemické zebry se těší u nadaných žáků značné oblibě, neboť podporují je-

jich tvůrčí aktivitu a zdravou ctižádost. Na slabší žáky však může působit demotivačně komplikovanost úkolu, 

na který odborně nestačí, často je odrazuje a frustruje.  

Chemické otazníky a chemické texty patří mezi náročnější formy motivačních úloh. Jsou vhodné zejména 

pro nadané žáky. Uplatnit se však mohou i při skupinové práci ve vyučovací hodině. Při řešení žáci cvičí svůj 

odhad založený na logickém myšlení, učí se předvídat průběh chemických reakcí i podíl fyzikálních nebo che-

mických vlastností látek na konečném řešení.  

Praxe ukázala, že s velkým zaujetím řeší žáci motivační úlohy typu chemických mikrodetektivek, ve kte-

rých sami vystupují v roli úspěšných detektivů. S chutí pracují ve skupinkách, konfrontují si mezi sebou předpo-

kládaná řešení, při nichž nenásilnou formou uplatní své přírodovědné poznatky, fantazii, důvtip a kombinační 

schopnosti. Žáci se učí základům odborné diskuse, konstrukci hypotetických předpokladů a v neposlední řadě 

dochází k prohlubování a fixaci jejich vědomostí. V krizových momentech může pátrání taktně usměrnit učitel, 

např. předvedením demonstračních pokusů, které přímo souvisí s kriminálním příběhem zařazeným v databázi 

nebo doporučením vhodných žákovských pokusů. Vzhledem k atraktivnosti předložených problémů jsou pro žá-

ky stimulačně lákavé. 

Při využívání zábavných motivačních úloh ve školní práci nejsou pro učitele stanovena žádná pravidla, která 

by museli při výběru úloh striktně dodržovat. Každý učitel neustále provádí ve vyučovacím procesu didaktickou 

diagnózu, která mu umožňuje operativnější řízení učební činnosti žáků, objektivnější hodnocení jejich výkonů, 

kvalitnější a adekvátnější individuální přístup k jednotlivcům a tím i přesnější posouzení svého pedagogického 
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působení. V neposlední řadě je učitel schopen posoudit přiměřenost učiva předkládaných zábavných úloh vzhle-

dem k nárokům na myšlení žáků nebo odborným, interdisciplinárním či časovým požadavkům. Při výběru úlohy 

ji může učitel využít celou (při samostatné práci žáků, v domácí přípravě), nebo jen některou její část. Například 

pro motivační fázi výuky může použít pouze zábavnou formu s cílem stimulovat zájem žáků o konkrétní pojmy, 

a vynechat doplňující úkoly (buď všechny, nebo některé z nich). Může je také použít diferencovaně, pro nadané 

žáky, slabší žáky nebo skupiny žáků. 

Doplňující otázky lze využít ve fixační fázi výuky k ústnímu i písemnému procvičování a opakování učiva 

bez zábavné formy, která sice stimuluje zájem žáků, ale než žáci dokonale zvládnou způsob jejího řešení, před-

stavují jistou časovou ztrátu.  

Stanovený časový limit potřebný k řešení úloh byl zjištěn pomocí výzkumu prováděného na pedagogických 

praxích studentů. Nemá být pobídkou k vypjatému výkonu, ale představuje dobu, za kterou úlohu vyřešili prů-

měrní žáci. Při jeho prodloužení docházelo k nežádoucím vzájemným konzultacím a projevily se tendence k opi-

sování. Obtížnost úloh byla stanovena prostřednictvím prvních tří obtížnostních stupňů Tollingerovou upravené 

Bloomovy taxonomie učebních úloh, mnohokrát verifikované řadou praktických využití. 
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2. Funkce výukového databázového systému Škola hrou 
Výukový databázový systém Škola hrou slouží jako ucelený systém motivačních úloh, který lze využít ve 

výuce chemie na základních a středních školách, v chemických zájmových školních a mimoškolních aktivitách 

mládeže nebo ke studijním účelům. 

Jednotlivé úlohy se skládají ze základních textových souborů obsahujících zadání motivačních úloh včetně 

použitých zábavných forem a jejich autorské řešení (klíč správných odpovědí). Na základě níže uvedených výbě-

rových (třídicích) kritérií si pak uživatel může vybrat danou úlohu a využít ji ve výuce nebo ke studiu. Od jedno-

tlivých kritérií se pak odvíjí kód úlohy a tím i názvy souborů, v nichž je úloha (zadání, řešení) uložena.  

2.1 Struktura databáze 
Předkládaná sbírka interdisciplinárních motivačních úloh navazuje na dílčí monotematické chemické databá-

ze Chemie hrou a Poznáváme taje chemie, řazené podle zábavných forem úloh. 

Třetí dílčí databáze Ve dvou se to lépe táhne zahrnuje dvojoborové úlohy kombinující poznatky chemie 

s jedním přírodovědným předmětem (chemie – zeměpis, chemie – přírodopis, chemie – matematika, chemie – 

fyzika). Závěrečná (čtvrtá) dílčí databáze zahrnuje motivační úlohy víceoborové (tříoborové, čtyřoborové a pěti-

oborové). 

Pro přehlednost a snadnější orientaci je v předloženém souboru každá motivační úloha označena kódem a vý-

stižným názvem. Tvorba kódu vychází z principů výběrových kritérií, podrobně diskutovaných v kapitole 2.2. 

Kódy používané ve třetím (Ve dvou se to lépe táhne) a čtvrtém (Chvilka chemie nikoho nezabije) díle databá-

ze mají obecný tvar: 

 

Ch x x Y y y Z z z V v v a b c c d e 
 

Jednotlivé části kódu mají následující význam: 

 

Ch vzdělávací obor chemie 

x x  označení celku a mikrocelku chemie dle RVP 

Y druhý vzdělávací obor procvičovaný v interdisciplinární úloze: 

Z  zeměpis 

P přírodopis 

M matematika 

F fyzika 

y y označení celku a mikrocelku druhého vzdělávacího oboru procvičovaného v interdisciplinární úloze (dle 

RVP) 

Z z z údaje o třetím, resp. čtvrtém vzdělávacím oboru (V v v) v interdisciplinární úloze (týká se čtvrtého dílu 

databáze), analogicky jako Y, y y. 

 

Úlohy jsou nanejvýš čtyřoborové. Pokud motivační úloha integruje méně než 4 obory, zapisuje se označení celků 

zleva a místo nevyužitých oborů jsou příslušná místa v kódu proškrtnuta.   

 

Další znaky kódu: 

 

a  zábavná forma úlohy (kap. 1.2) 

b  obtížnost úlohy (kap. 2.2.3) 

c c  časová náročnost řešení úlohy v minutách (kap. 2.2.4) 

d pořadové číslo úlohy s daným kódem 

e  rozlišení zadání (z) nebo řešení (r) 

 

Na obr. 1 je uveden příklad záhlaví, kterým je uvedena každá úloha. 

 
 

Kód:   Ch1aZ4b------m2201z 
Tematický celek chemie: Ch1  Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Mikrocelek chemie: Ch1a  Vlastnosti látek  
Tematický celek zeměpisu: Z4 Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4b Globalizační společenské, politické a 

   hospodářské procesy 
Typ úlohy: m  Chemická mikrodetektivka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

Obr. 1: Ukázka hlavičky úlohy. 



24 

Dílčí kód Ch1a - identifikuje vzdělávací obor chemie (Tab. 1), tematický celek Pozorování, pokus a bezpeč-

nost práce, mikrocelek Vlastnosti látek (čísla celků a mikrocelků viz Příloha 1). 

Dílčí kód Z4b - identifikuje vzdělávací obor zeměpis (geografie) - viz tab. 1, tématický celek Společenské 

a hospodářské prostředí, mikrocelek Globalizační, společenské a hospodářské procesy (čísla celků a mikro-

celků viz Příloha 1). 

Pro lepší orientaci jsou uvedena i loga jednotlivých vzdělávacích oborů (tab. 1): 

Předmět kód předmětu logo 

chemie Ch 

 

zeměpis Z 

 

přírodopis P 

 

matematika M 

 

fyzika F 

 

Tab. 1: Kódy a loga vzdělávacích oborů. 

Pro přehlednost jsou doplněna i obrázková loga zábavných forem motivačních úloh (kap. 1.2).  

Pro označení obtížnosti úloh (náročnost na myšlení žáků) byla použita Bloomova taxonomie učebních úloh. 

Výzkum umožnil stanovit orientační časovou dotaci potřebnou pro vyřešení jednotlivých úloh, která je uvedena 

v kolonce Časová náročnost.  

2.2 Výběrová (třídicí) kritéria 
Výběrová (třídicí) kritéria jsou součástí souboru Škola hrou.xls a jsou ovládaná funkcí „filtr“ programu Ex-

cel. Uživatel si pomocí nich může vybrat jen určitou skupinu úloh, např. všechny nabízené úlohy vztahující se 

k učivu daného tematického celku, ke zvolenému tématu vyučovací hodiny nebo jen konkrétnímu chemickému 

pojmu, poučce, zákonu apod. Při výběru úlohy je dále možné kombinovat současně i více kritérií, např. učivo 

a časovou náročnost nebo učivo, typ úlohy, obtížnost a interdisciplinaritu s ohledem na úroveň žáků ve třídě 

a časový prostor, který učitel k samostatné činnosti žáků v průběhu vyučovací hodiny věnuje. Hodnotí-li učitel 

celkový rozvoj osobnosti žáka, zvolí si ke konkrétnímu učivu úlohy neměnné časové dotace, ale interdisciplinár-

ního charakteru, aby mohl posoudit, jak dokáže žák syntetizovat chemické poznatky s poznatky ostatních příro-

dovědných vzdělávacích oborů. 

 

Výběrová (třídicí) kritéria 

Pro výběr motivačních úloh ve výukovém databázovém systému Škola hrou lze použít následující základní 

třídicí kritéria: 

 výběr učiva 

 zábavné formy úloh 

 obtížnost (náročnost na myšlenkovou činnost žáků) 

 časová náročnost řešení 

 interdisciplinarita 
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2.2.1 Výběr učiva 

Základním a nejdůležitějším výběrovým kritériem je učební látka (učivo). Jako základ pro učivo ZŠ slouží 

rámcový vzdělávací program pro jednotlivé vzdělávací obory, určené pro ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií. Chemické učivo je dáno Rámcovým vzdělávacím programem (dále RVP). Je rozděleno do devíti té-

matických celků, z nichž 7 povinných zahrnuje základní učivo a dva nepovinné tématické celky zařazují učivo 

označované jako rozšiřující až nadstandardní. Motivační úlohy zařazené do dvou posledních celků jsou určeny 

především výběrovým třídám, chemickým talentům, olympionikům a uchazečům o chemickou zájmovou čin-

nost. Úplný seznam tématických celků a mikrocelků uvádí Příloha 1. 

Každý tématický celek již svým názvem naznačuje obsahové zaměření základního učiva, např. Tématický 

celek 1: Pozorování, pokus a bezpečnost práce, Tématický celek 2: Směsi,..... Celkové učivo chemie je po-

drobněji členěno do 33 mikrocelků. Příkladem poslouží tématický celek Pozorování, pokus a bezpečnost práce, 

skládající se ze čtyř mikrocelků:  

Tématický celek 1: Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

vlastnosti látek  barva, lesk, tvar, objem, skupenství, vůně, zápach, rozpustnost ve vodě a ve vybraných 

rozpouštědlech, hustota, tepelná a elektrická vodivost, teplota varu a tání, vliv atmosféry na vlastnosti a stav 

látek 

zásady bezpečné práce  ve školní pracovně, laboratoři i v běžném životě 

nebezpečné látky a přípravky  R- a S- věty, varovné značky a jejich význam 

mimořádné události  havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 

 

Analogická situace je i u ostatních přírodovědných předmětů, např. učivo vzdělávacího oboru zeměpis (geo-

grafie) je rozčleněno do sedmi tématických celků a 19 mikrocelků. V příloze každého dílu databáze je uveden 

úplný seznam tématických celků i mikrocelků ze vzdělávacího oboru chemie a druhého vzdělávacího oboru, je-

hož učivo je v příslušné části databáze frekventováno. 

Základními stavebními kameny databáze jsou motivační úlohy, které zahrnují a procvičují základní nebo roz-

šiřující učivo pojmů, tvrzení, výroků, pouček, pravidel, zákonitostí, zákonů apod. zábavnou formou. Více než 

250 dvouoborových úloh je rozděleno do 4 dílů (chemie – zeměpis, chemie – přírodopis, chemie – matematika, 

chemie – fyzika) a jejich řešení je usnadněno a zpestřeno hrou. Obsahově je opakování a procvičování přírodo-

vědných poznatků prostřednictvím motivačních úloh směrováno zejména na praktický život. Objasnění většiny 

jevů z běžného života vyžaduje od žáků potřebné poznatky z různých přírodovědných vzdělávacích oborů synte-

tizovat, což bylo hlavním cílem konstrukce uvedených úloh. 

Učební úlohy podněcují poznávací činnost, jejímž základem je poznávací aktivita žáků, tj. jejich produktivní 

poznávací činnost. Za učební úlohu můžeme považovat každé zadání, které vyžaduje realizaci určitých úkonů 

a je motivováno s didaktickým záměrem. Každá učební úloha vyžaduje hledání výsledného řešení pomocí řady 

poznávacích nebo manuálních operací, samostatně žákem vybíraných ze souboru známých postupů řešení (ne-

problémové učební úlohy), nebo postupů žákem nově vytvořených (problémové úlohy). Při řešení neproblémo-

vých úloh dospějí žáci ke správnému řešení používáním již získaných poznatků a dovedností, které vhodně apli-

kují pro konkrétní situaci. Disponují přitom všemi obsahy a způsoby činnosti, které jim umožňují dospět k oče-

kávanému řešení. Řešení problémových úloh vyžaduje od žáků i jiné aktivity než řešení neproblémových úloh, 

neboť žáci nedisponují všemi způsoby činnosti, které by jim umožnily dospět k jednoznačnému řešení. Při postu-

pu práce musí překonávat značné obtíže a zařadit mnohem složitější myšlenkové operace. Každá zadávaná úloha 

by měla vybízet, stimulovat nebo přímo zapojit očekávané formy chování. 

Úroveň stimulační síly úlohy je ovlivněna precizností její formulace, jednoznačností používaných termínů, 

přiměřeností obsahu schopnostem a věkovým zvláštnostem žáků. Lze ji vhodně ovlivnit schematickým či grafic-

kým znázorněním, využitím pomůcek, audiovizuálních prostředků, správně směrovanou nápovědou aj. Pokud 

učební úloha obsahuje více otázek, je vhodné je formulovat jednotlivě a postupně. Učební úloha nemá obsahovat 

řečnické otázky. Rovněž záporné formulace by se měly v učebních úlohách používat minimálně. 

Konstrukce učebních úloh 

Sestavení kvalitních učebních úloh vyžaduje systematickou a cílevědomou práci jejího autora, tj. učitele, vý-

zkumného pracovníka nebo autora učebnice. Prvořadým úkolem je stanovení cíle výuky, k němuž směřuje zamě-

ření učebních úloh. Autor úloh si klade za cíl nejen potřebu osvojení požadovaných pojmů, ale i zjištění, do jaké 

míry dokážou žáci aplikovat nově získané vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních úkolů. Pro vymezení 

předmětu a cíle učebních úloh je třeba provést podrobnou analýzu učiva a rozbor myšlenkových operací, ke kte-

rým musí žák dospět, aby učební úlohu vyřešil. Každá učební úloha musí vycházet z RVP, jehož obecná podoba 

v ní je konkretizovaná a rozpracovaná. Při analýze je třeba rozdělit učivo na základní, vedlejší a doplňkové. Dále 
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je třeba stanovit, co musí žák znát, aby učební úlohu vyřešil, musí být specifikovány podmínky, za nichž bude 

výkon žáka uskutečněn a měl by být určen i předpokládaný výkon žáka.  

Strukturálně se dělí každá učební úloha na dvě složky: informativní a podnětnou, které jsou spolu logicky 

spojeny. Informativní část úlohy tvoří popis přírodovědné skutečnosti, jevu,... Podnětem k řešení úlohy je výzva 

typu: zhotovte, využijte, vypočítejte, zapište, stanovte atd. 

Příklad: 

Zapište rovnici reakce zinku s jodem za přítomnosti vody jako katalyzátoru. 

V uvedené úloze tvoří informativní část sdělení, že spolu reagují zinek s jodem za přítomnosti vody jako ka-

talyzátoru. Podnětem k řešení úlohy je výzva Zapište rovnici reakce... 

Pro diagnostické účely je užitečné rozlišovat úlohy základní a složené. Za základní lze považovat takové 

úlohy, které již nelze rozložit na úlohy jednodušší, zatímco složené úlohy může žák rozdělit na úlohy jednodušší.  

Příklad: 

Uveďte chemickou značku stříbra. Tato úloha je příkladem úlohy základní.   

Uveďte chemický vzorec sulfidu olovnatého. Tuto složenou úlohu můžeme rozdělit na několik jednodušších. 

Např.:  

Jakou chemickou značku má olovo? Jakou chemickou značku má síra? Co jsou to sulfidy? Jaké jsou názvo-

slovné koncovky pro označení oxidačních čísel? 

Zjistí-li učitel, že žáci neumějí řešit nebo řeší chybně složené úlohy, může jim je rozložit na jednodušší, které 

žákům zadává postupně, aby zjistil pravděpodobné příčiny chybných řešení složených úloh. Mají-li učební úlohy 

plnit svou diagnostickou funkci, musí splňovat některé základní požadavky, ke kterým patří věcná správnost, ja-

zyková správnost, přiměřenost, jednoznačnost.  

Pod požadavkem věcné správnosti se rozumí, že úloha nesmí obsahovat chybné nebo nepřesné informace, 

např.: zastaralé názvosloví nebo měrné jednotky, nejednotné triviální označení látek i objektů, pověry, tradované 

mýty apod.  

Důležitým požadavkem je jazyková správnost úloh, neboť při jejich řešení se žáci také učí mateřskému ja-

zyku a procvičují svoje vyjadřovací a stylizační schopnosti. Tato složka výuky je často v odborných předmětech 

podceňována.  

Přiměřená úloha musí respektovat věk žáků, jejich individuální zvláštnosti i předběžnou přípravu. Neméně 

důležitým požadavkem je jednoznačnost úlohy, která musí být formulována tak, aby na ni mohl žák odpově-

dět pouze jedním způsobem a jeho odpověď mohla být rovněž jednoznačně hodnocena. 

Výstavba učebních úloh z hlediska možných typů 

Z hlediska praktických potřeb přehlednosti a srozumitelnosti se nejčastěji rozlišují dva hlavní typy učebních 

úloh: 

a) uzavřené (s výběrovými odpověďmi), mezi něž patří především úlohy dichotomické, polytomické, volby 

z nesprávných alternativ, seřazovací a přiřazovací, 

b) otevřené (s tvořenými odpověďmi), k nim patří zejména úlohy krátkého doplňku, doplňovací a produkční. 

 Učební úlohy uzavřené 

V soudobé pedagogické literatuře jsou vedeny diskuse o efektivnosti otevřených a uzavřených učebních úloh. 

Je nesporné, že úlohy s výběrovou odpovědí lze rychle vyhodnotit, což představuje při výzkumu nebo při testech 

značnou časovou úsporu a z těchto důvodů jim řada autorů dává přednost. Žáci však při jejich řešení často pouze 

porovnávají nabídnuté alternativní odpovědi, aniž by se nad jejich řešením hlouběji zamýšleli.  

Dichotomické úlohy: Žáci vybírají správné odpovědi pouze ze dvou variant. Negativním rysem tohoto typu 

úloh je 50-procentní možnost správné odpovědi odhadem. Z didaktického hlediska nelze považovat tento typ 

úloh za velký přínos. Pokud jsou navzdory této skutečnosti dichotomické položky použity, je dobré zvýšit jejich 

počet a tím částečně eliminovat vliv náhodnosti, který se prosazuje u několika málo položek. 

Příklad: 

Bílkoviny se vysokou teplotou poškozují (denaturují). Můžeme nativní (tj. nepoškozené, funkční) bílkoviny od-

dělovat od vody sublimací, aniž by tím došlo k jejich tepelné denaturaci? 

a) ano 

b) ne 
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Polytomické (alternativní, výběrové) úlohy: Žáci při nich vybírají odpovědi ze 3 nebo více alternativ, čímž 

se snižuje pravděpodobnost pouhého odhadu správné odpovědi. Autoři didaktických testů doporučují především 

praxí ověřené čtyřvariantní úlohy.  

Příklad: 

Který z následujících plynů je barevný? 

a) CO2 

b) Cl2 

c) N2 

d) H2 

 

Volby z nesprávných alternativ: Někteří autoři konstruují úlohy, že všechny nabídky jsou nesprávné a oče-

kává se, že žáci z nabídek nevyberou žádnou. Z didaktického hlediska nepatří tento typ úloh k příliš žádoucím, 

neboť nutí sice žáky přemýšlet, ale mnozí z nich dělají zbytečné chyby, protože se snaží odhadnout za každou 

cenu správnou odpověď, která však ve výčtu variant chybí. Z těchto důvodů nebyly úlohy uvedeného typu do da-

tabáze zařazeny. 

Seřazovací úlohy: Žáci seřazují nabídnuté možnosti podle daného kritéria, např. podle správného pořadí kro-

ků technologického postupu, podle velikosti oxidačního čísla od největšího k nejmenšímu a opačně, podle hmot-

nosti apod.  

Příklad: 

Seřaďte uvedené sloučeniny podle stoupajícího oxidačního čísla dusíku: A: oxid dusičitý, B: oxid dusnatý, 

C: oxid dusitý, D: amoniak, E: kyselina dusičná. 

 

Princip přiřazovacích úloh spočívá v tom, že žákovi jsou předloženy dvě množiny pojmů, vzorců, názvů, 

dat, jednotek, schémat apod. a jeho úkolem je přiřadit prvky jedné množiny k prvkům druhé množiny. 

Příklad: 

Přiřaďte správné názvy jevů či metod (A-D) jejich stručným popisům (1-4): 

A) viskozita 

B) volná difúze 

C) krystalizace 

D) destilace 

1)  vznik krystalů rozpuštěné látky v důsledku vypaření části rozpouštědla 

2)  samovolné pronikání částic jedné látky do látky druhé, snažící se vyrovnat kon-

centraci této látky v celém reaktoru 

3)  oddělování látek na základě jejich odlišné teploty varu 

4)  vnitřní tření v tekutině 

 

 Učební úlohy otevřené 

Uvedený typ úloh má svou přednost v tom, že dotazovaný žák má možnost prokázat svoje znalosti v širším 

rozsahu a v souvislostech, může prokázat i schopnost aplikace obecných poznatků, projevit invenci atd. Z těchto 

důvodů jsou úlohy s tvořenou odpovědí diagnosticky mnohem cennější a efektivnější z hlediska myšlenkové ná-

ročnosti. Nevýhodou podobných úloh je jejich zpracování a hodnocení. Obyčejně se užívá bodové hodnocení 

jednotlivých úloh, které by mělo odlišovat úplnou a vyčerpávající odpověď od odpovědi částečné a nedostačují-

cí. Při této příležitosti J. Pelikán8 upozorňuje na to, že v hodnocení otevřených učebních úloh se může projevit 

i značná subjektivita hodnotícího. Předností otevřených úloh je skutečnost, že dotazovaný nemůže odpovídat 

správně bez příslušné znalosti a tak úlohy zároveň ověřují i úroveň pamětního osvojení učiva. 

K učebním úlohám otevřeným patří: 

Položky krátkého doplňku: Jejich řešení spočívá v doplnění textu slovem nebo slovy, krátkou větou, čísel-

nými údaji, obrázkem apod.  

Např.: ZnO se triviálně nazývá ..... běloba. 

Doplňovací úlohy: Od úloh krátkého doplňku se liší délkou samostatného projevu, např.: větou, několika vě-

tami (definice, zákony, zákonitosti), popisem předmětů, dějů, událostí apod. J. Pelikán vyslovuje pozoruhodné 

tvrzení na příkladu, který získal při výzkumu testem, jenž obsahoval položky formulované způsobem nedokon-

čených vět. Dospěl k poznatku, že reakce na test u středoškolských studentů nebyly konzistentní. Část z doplně-

ných nedokončených vět u jisté skupiny respondentů měla hloubku, ukazující na vyzrálost osobnosti, zatímco ji-

né odpovědi téže osoby byly až dětsky naivní. Uvedené zjištění inspirovalo myšlenku o nerovnoměrném vývoji 

                                                           
8  PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů.  

Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8.   
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osobnosti v tomto věku, projevujícím se v akceleraci vývoje některých a naopak retardaci jiných stránek osob-

nosti
8
. Autor upozorňuje, že zmíněná rozporuplnost vývoje není někdy registrována a tím dochází ke zjednodu-

šeným závěrům o věkových kategoriích, s nimiž se lze setkat i v některých odborných publikacích.  

Např.: Uveďte současnou formulaci periodického zákona. 

Produkční úlohy: Vyžadují od žáků samostatné řešení zadané úlohy, výpočet příkladu, zapsání rovnice, se-

stavení tabulky a její grafické vyjádření, náčrtek schématu, nákres, obrazové zpracování apod..  

Např.: Popište činnost alkalického článku (poloreakcemi). 

2.2.2 Zábavné formy úloh 

Zábavné formy úloh frekventované v databázi byly již podrobně diskutovány v kapitole 1.2. 

2.2.3 Výstavba učebních úloh z hlediska obtížnosti (myšlenkové náročnosti) 

Inspirací pro sledování hlediska náročnosti úloh na myšlení žáků byla Bloomova taxonomie učebních úloh, 

kterou pro potřeby pedagogické praxe adaptovala D. Tollingerová9. Uvedenou taxonomii nalezne čtenář v pří-

loze č. 2. Použití učebních úloh v didaktickém procesu se ukázalo jako účinný prostředek pedagogické diagnos-

tiky. Podle D. Tollingerové lze učební úlohy rozdělit do pěti kategorií podle náročnosti na myšlení žáků: 

 

základní kategorie náročnosti úloh na myšlení žáků 

 

odpovídající část kódu 

 

úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků 1 

úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky 2 

úlohy vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky 3 

úlohy vyžadující tvořivé myšlení 4 

úlohy vyžadující sdělení poznatků 5 

 

Bloomova taxonomie vznikla v polovině 20. století a charakterizuje vzdělávání jako proces pomáhající žá-

kům ve vývoji od jednodušších forem myšlení k formám složitějším. Bloomův návrh původně obsahoval šest 

úrovní: znalost, pochopení, aplikaci, analýzu, syntézu a hodnocení. Znalost základních faktů a jejich pochopení 

v každém vzdělávacím procesu je pouhou nutnou počáteční podmínkou. Teprve schopnost analyzovat a apliko-

vat umožňuje provádět syntézu a tím i vlastní tvorbu něčeho nového. Nepřetržité sebezdokonalování je jedním 

ze základních požadavků doby, ve které žijeme. 

Cílem vyučovacího procesu je dovést žáky k nejvyšším možným úrovním myšlení, jež jim zaručují nejen 

schopnost informace přijímat, ale též je dokázat analyzovat a aplikovat na konkrétních příkladech. Vytčenou me-

tou se tedy stává funkční gramotnost. Podle Bořivoje Brdičky se dnešní svět od toho Bloomova značně liší. 

„Vzdělávání se odehrává v digitálním prostředí. Mnoho učitelů nemá úplně jasnou představu, jakou konkrétní 

podobu by jednotlivé úrovně taxonomie měly v těchto změněných podmínkách mít."10 Autor se domnívá, že mo-

difikace Bloomovy taxonomie učebních úloh je vzhledem k rychlému vývoji pro život potřebných kompetencí 

nutná. Právě nad tím, jak by měla Bloomova taxonomie vypadat v kontextu vzdělávání pro 21. století, se zamýšlí 

Adrew Churchese z Nového Zélandu, kde na škole Kristin School se mu podařilo prosadit laptop pro každého 

žáka. Adrew Churchese naznačil rozpracování jednotlivých úrovní Bloomovy taxonomie a jeho práce byla velmi 

kladně přijata komunitou technologie využívajících učitelů na celém světě. 

Práce Andrewa Churchese, zabývající se modifikací Bloomovy taxonomie do digitální polohy, dává učitelské 

veřejnosti užitečný přehled o tom, na jakou úroveň lze tu kterou výukovou aktivitu z pohledu myšlenkových pro-

cesů zařadit. Seznámit by se s ní měli především ti, kteří si dosud myslí, že stačí, naučí-li se žák informaci najít. 

To je podobné, jako bylo dříve pamětní drilování encyklopedických znalostí. Získat informace je pouze první 

příčka na stupnici šesti úrovní, které jsou pro život v současném digitálním světě potřebné pro všechny. 

2.2.4 Časová náročnost řešení učebních úloh 

Výzkum prováděný učiteli a studenty katedry chemie PdF MU, zejména prostřednictvím pedagogických pra-

xí, poskytl orientační odhad pro stanovení času potřebného na řešení či provádění jednotlivých motivačních 

úloh. Stanovená časová lhůta k vyřešení úlohy není pobídkou k vypjatému výkonu žáků, má pouze ráz informač-

ní a organizační. 

                                                           
9
  TOLLINGEROVÁ, D. Taxonomie učebních úloh. Praha: KPÚ, 1974 (viz příloha č. 2). 

10
  Učitelský spomocník : Bloomova taxonomie v digitálním světě [online]. [cit. 2009-03-31]. Dostupné z www: 

<http://www.spomocnik.cz/index.php?id document=2230 ISSN 1214>. ISSN 1214-9179. 
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V databázi jsou použity časové údaje od pěti minut (které někteří nadaní žáci zvládají v kratším časovém li-

mitu) až do neomezené časové dotace. Uvedené pětiminutové motivační úlohy jsou vhodné pro zařazování do 

kterékoli fáze vyučovacího procesu k povzbuzení opadajícího zájmu žáků. Časová náročnost úloh je odstupňova-

ná po pěti minutách. Nejvíce úloh v databázi požaduje k řešení čas přibližně 10 minut. Časově náročnější úlohy 

(15 a více minut) jsou vhodné k samostatné práci žáků, v expoziční nebo fixační části vyučovacích hodin, v dife-

rencované výuce, při práci s talentovanými žáky, v domácí přípravě, k zařazení do školní i mimoškolní zájmové 

činnosti, pro přípravu chemických olympioniků apod. Řešení motivačních úloh v zábavných formách žáky baví, 

ale jejich používání zpočátku vyžaduje delší časovou lhůtu než plánovaný časový limit. Při vyšší frekvenci 

užívání je většina žáků řeší s obdivuhodnou zručností.  

V kódu (viz kap. 2.1) se časová náročnost značí dvěma číslicemi na pozicích č. 15-16 dle následujícího klíče: 

časová náročnost odpovídající část kódu  časová náročnost odpovídající část kódu 

5 minut 05  30 minut 30 

10 minut 10  45 minut 45 

15 minut 15  60 minut 60 

20 minut 20  90 minut 90 

   časově neomezeno 99 

2.2.5 Interdisciplinarita motivačních úloh 

Na výukový databázový systém obsahující v prvních dvou dílčích databázích (Chemie hrou, Poznáváme taje 

chemie) asi 500 motivačních úloh jednooborových, procvičujících pouze učivo chemie, navazují další dvě dílčí 

databáze (Ve dvou se to lépe táhne, Chvilka chemie nikoho nezabije), obsahující rovněž kolem 500 úloh. 

Dílčí databáze Ve dvou se to lépe táhne frekventuje úlohy dvojoborové (250), procvičující učivo nejen che-

mie (kód Ch), ale vždy i jednoho dalšího přírodovědného předmětu, tj. zeměpisu (Z), přírodopis (P), matemati-

ka (M) nebo fyzika (F). 

Plánovaná tisícovka motivačních úloh bude završená víceoborovými motivačními úlohami. Tříoborové úlohy 

zahrnují všechny možné kombinace z výše uvedených učebních předmětů, vždy v kombinaci s chemií. Čtyřobo-

rové a pětioborové úlohy představují završení tvorby motivačních úloh. Vzhledem k zařazení dvou a víceoboro-

vých úloh do databáze je interdisciplinární problematice věnována v této sbírce samostatná kapitola. 

3. Mezipředmětové vztahy přírodovědných vzdělávacích oborů ve školní 

práci 
Jednou z cest zefektivnění a zkvalitňování vyučovacího procesu přírodovědných předmětů při konstantní ča-

sové dotaci je důsledné a uvědomělé využívání mezipředmětových vztahů, které žákům umožňují pochopit celé 

okruhy chemických, fyzikálních, matematických, přírodopisných a zeměpisných jevů a poznat jejich vzájemné 

souvislosti. Pouze jednotný postup všech zainteresovaných učitelů je schopen vytvořit syntetický pohled žáků na 

přírodovědné učivo, naučit je myslet ve vícesměrných řadách, v nichž dokážou pohotově spojovat a zobecňovat 

poznatky z různých přírodovědných předmětů.  

Jednoznačné zaměření základního školství na reproduktivní aktivity, velká separovanost jednotlivých příro-

dovědných předmětů a malá provázanost jejich učiva, včetně neuspokojivé komunikativnosti žáků, vede některé 

pedagogy a didaktiky přírodovědných disciplín ke zvažování možnosti přechodu od izolovaných vyučovacích 

předmětů k integrovaným vzdělávacím blokům, ve kterých by byla žákům předkládána k řešení praktická 

a aktuální témata, která by preferovala společné využívání poznatků ze všech přírodovědných předmětů. 

V přírodních vědách, podobně jako v ostatních odborných disciplínách a kterémkoli oboru lidské činnosti, je 

třeba prozkoumat minulost, aby bylo možno pochopit přítomnost a do jisté míry odhadnout možnosti budoucnos-

ti. Přírodní vědy vznikly v minulosti jako nástroj pro řešení praktických problémů. Poznání pramenů přírodních 

věd podává informace o jejich vývoji a tím lidem pomáhá orientovat se i v dnešních problémech. Znalost historie 

přírodních věd umožňuje vidět svět kolem nás v širokých souvislostech, umožňuje nalézat v mnohostrannosti 

a chaosu každodennosti určitý řád.  

3.1 Nástin historického vývoje chemie a jejích mezipředmětových vztahů 
Většinu významných badatelů uplynulých století nelze jednoznačně zařadit pouze mezi chemiky, fyziky, ma-

tematiky, biology či geografy, neboť byli vynikajícími odborníky ve více vědních oborech. Přírodní vědy dlou-

hou dobu neexistovaly samostatně, ale byly součástí jediné vědy. Dokonalým ovládnutím dostupných přírodo-

vědných poznatků, poplatných jejich historickému vývoji, dokázaly vědecké osobnosti při řešení problémů nové 

poznatky o stavbě hmoty a jejich přeměnách syntetizovat a tím zároveň společně posouvat všechny disciplíny 

kupředu. Uvedená bezděčná integrace předcházela současné potřebě pohotově spojovat a zobecňovat poznatky 
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z různých oborů, které postupem času vykrystalovaly v samostatné vědní obory, zatímco integrovanou podobu si 

zachovaly hraniční obory jako fyzikální a analytická chemie, biochemie, radiologie apod.  

Současné úvahy o vývoji přírodovědných poznatků v dějinách lidstva docházejí k závěru, že největším a nej-

užitečnějším činem člověka bylo zvládnutí ohně pravděpodobně v období středního paleolitu, tj. 150 tisíc let 

před naším letopočtem. Oheň lidem ukázal, jak zázračných přeměn je schopna hmota. Oheň zažehával v lids-

kých myslích nové myšlenky, nutil je přemýšlet. S novými pokusy, do nichž se lidé pouštěli, rozmnožovali své 

skromné vědomosti a obohacovali se o nové poznatky a zkušenosti. Oheň nejen zkvalitnil a zajistil rozmanitost 

jídelníčku našich předků a jejich ochranu před zimou a divokými zvířaty, ale přinesl i první zkušenosti z hutnict-

ví a zušlechťování kovů, z hrnčířství při výrobě nádob, glazur a smaltů, ze zlatnictví při výrobě šperků, z výroby 

kvasných produktů apod. Od druhé poloviny 2. tisíciletí př. n. l. došlo k rozšíření a používání nejen kovů, ale 

i jejich slitin, které fyzikálními i chemickými vlastnostmi předčily čisté kovy.  

Za období rozmachu je považováno antické období, neboť z antické vědy čerpá lidstvo dodnes. Předkové 

dnešních fyziků i chemiků, kteří uměli zpracovávat zlato, měď, železo, olovo, slitiny, využívali sodu a potaš, 

které vyráběli z popela, uměli připravit různá anorganická i organická barviva a pigmenty, běžně vyráběli a pou-

žívali ethanol i octovou kyselinu. Prováděli analýzy rud a hornin, dokázali je oddělovat, zvládli oxidaci a reduk-

ci, uměli foukat sklo a vyrábět keramiku. Prostřednictvím obchodu se uvedené poznatky šířily do všech zemí 

Evropy i Asie, hlavně z Mezopotámie a Egypta.  

Za významný přínos řecké vědy lze považovat položení základů abstraktních věd oddělením vědy od techni-

ky. S představami o povaze a původu látek je možné se setkat u stoupenců Mílétské a Jónské školy zastoupené 

Thaletem. Vrchol těchto názorů představuje Leukippův žák Démokritos, který za základní prvky jsoucna poklá-

dal atomy. Démokritos je spolu s Leukippem považován za zakladatele řecké atomistické filozofie. Démokritovo 

učení jeho následovníka Epikura a jeho žáků (zvaných epikurejci) bylo už výrazně materialistické. Na Epikurovo 

učení navázal v Římě Lucretius.  

Alchymie, táhnoucí se dějinami chemie, ale i ostatních přírodních věd, od starověku přes celý středověk až 

do novověku, byla sice snůškou fantastických formulí a receptů plnou podivných názvů a symbolů, ale měla své 

oprávněné postavení v přírodovědných dějinách, neboť šířila řeckou a římskou kulturu a vzdělanost. Alchymisté 

objevili nové prvky, zdokonalili mnohé postupy jako žíhání, filtraci, sublimaci, krystalizaci, používali kyseliny, 

využívali kalcinaci a neutralizaci a tím zdokonalovali řemeslnou výrobu. Vrcholné období evropské alchymie 

spadá do 16. století a začátku 17. století. Tento časový úsek je někdy považován za samostatný a bývá pojmeno-

ván názvem iatrochemie (lékařská chemie). Do popředí vystupuje péče o zdraví lidí, kterou reprezentoval její 

hlavní zastánce, profesor medicíny Paracelsus (1493-1541).  

Nástup průmyslové revoluce v 18. století si následně vyžaduje pokroky v oblasti přírodních věd. Vznikají 

první vědecké instituce, jež umožňují určitému počtu odborníků plně se věnovat vědecké práci. Jsou vydávány 

první vědecké časopisy. V druhé polovině 18. století vyvolala populační exploze intenzifikaci zemědělské výro-

by. Byl opuštěn úhorový cyklus v zemědělské výrobě, začala se využívat statková hnojiva ke zvýšenému výnosu 

kulturních rostlin a počaly se pěstovat nové plodiny. Chemie bývá právem nazývaná jako věda 19. století, neboť 

se stala hlavním pomocníkem textilního průmyslu. Rozhodující krok v pochopení chemie učinil v počátku 

19. století anglický tkadlec a učitel v Manchesteru John Dalton (1766-1844). Jeho atomová teorie spolu s objevy 

základních chemických zákonů vytvořily vědecké základy chemie. Počet látek, které byly v tomto století objeve-

ny, zkoumány a uměle vyrobeny lze počítat do desetitisíců. Chemie se integruje a současně i diferencuje. Ukazu-

je se, že není možné, aby stála izolovaně od ostatních přírodovědných předmětů. Přírodní vědy se ve 20. století 

stávají vůdčí silou, která ovládá rozvoj průmyslové i zemědělské výroby, s akcentem na vojenský průmysl. Stá-

vají se stále nepostradatelnější součástí moderní doby. Úroveň vědeckého poznání překročilo sny a nejfantastič-

tější představy našich předků. Člověk realizuje bájné transmutace a dovede je využít a bohužel i zneužít nesku-

tečné energie, které jsou s těmito procesy spojené.  

3.2 Mezipředmětové vztahy vzdělávacích oborů chemie, zeměpis 
Aristotelův citát výstižně ilustruje proces osamostatňování specializovaných vědních disciplín: „Právě u sta-

rých Řeků došlo k onomu závratnému procesu v evoluci myšlení, kdy z původně jednoho souboru 

nashromážděného poznání začaly se postupně, jako zrna z dozrálého klasu, drolit jednotlivé moderní speciální 

vědy a tato zrna byla schopná v další setbě vytvořit své vlastní, novými zrny obtěžkané klasy.“
11

 Citát zároveň 

dokumentuje obecně uznávanou analytickou metodu formulovanou již René Descartem, jejíž podstata spočívá 

v rozkládání předmětu na stále menší a menší součásti, které jsou nejprve zkoumány samostatně, aby bylo 

možné na základě poznaných elementů, hledat vzájemné vztahy, slučovat je na větší komponenty s cílem 

postupného poznávání celku. Procesy analýzy a následné syntézy poznatků jsou charakteristické pro školní 

praxi. Izolované informace předkládané žákům v rámci jednotlivých přírodovědných předmětů, mezi které 

chemie a zeměpis patří, měly by být učiteli prezentovány tak, aby stimulovaly integrační procesy, které by 

                                                           
11

  ARISTOTELÉS ZE STAGEIRY. Člověk a příroda. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1984.  
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následně vedly žáky k objektivnímu a komplexnímu přírodovědnému poznání. K tomu účelu je třeba využít di-

daktických prostředků, které jsou svým zaměřením předurčeny k vytváření požadovaných integračních struktur. 

Jedním z didaktických prostředků umožňujících uplatňování interdisciplinárních relací chemického a zeměpisné-

ho učiva jsou motivační úlohy integrující poznatky získané v chemii a zeměpisu.  

3.2.1 Zařazení zeměpisných poznatků do databáze podle typu úloh 

Databáze integrovaných motivačních úloh je tvořena 61 dvouoborovými motivačními úlohami, jejichž řešení 

ověřuje schopnost žáků spojovat poznatky z chemie s poznatky zeměpisnými. Databáze slouží jako banka inte-

grovaných motivačních úloh, které mohou žákům posloužit při uvědomělém studiu, zejména při procvičování, 

opakování a fixaci učiva v povinných i nepovinných formách studia obou vyučovacích předmětů, nebo k učení 

bezděčnému, považují-li žáci úlohy za zdroj intelektuální zábavy a využívají je v mimoškolních zájmových akti-

vitách.  

V obsahové náplni motivačních úloh se vzájemně prolínají poznatky z chemie a zeměpisu, přizpůsobené zvo-

lené zábavné formě. Zeměpis z prováděných výzkumů vychází jako oblíbený učební předmět a z těchto důvodů 

jsou geografické zajímavosti zabudované do úloh považovány za nositele motivačních nábojů, které zvyšují je-

jich stimulační sílu. Rozmanitost zábavných typů úloh je dána variabilitou jejich základních typů. Zvolí-li učitel 

například žáky oblíbené úlohy typu doplňovaček, může si vybrat z množiny nejrůznějších variant. Žáci vpisují 

správné pojmy, získané řešením legendy, do čtvercovek, obdélníkovek, trojúhelníkovek či jiných geometrických 

útvarů, doplňovaček a roháčků umístěných do chemického nádobí a dalších chemických nebo zeměpisných po-

můcek. Některé doplňovačky jsou zviditelněny slovními nebo obrázkovými logy tématicky zaměřenými na oba 

přírodovědné obory, jiné doplňovačky požadují doplňování celých slabik místo písmen. K doplňovačkám jsou 

zařazeny i meandrovky, křížovky a široká skupina netradičně tvarovaných doplňovaček. K úlohám doplňovacího 

typu lze zařadit i modifikované doplňovačky, tj. jednostranné nebo oboustranné hřebenovky, jejichž ztížením je 

vynechání samostatně stojících písmen, která musí žáci na základě své představivosti a logické úvahy sami dopl-

nit, aby mohli přečíst tajenku. Pro slabší žáky lze písmena ve vynechaných políčkách doplnit. Legendy využívají 

poznatky z obou předmětů a mohou být monotématické (např. oxidy, soli, chemické reakce, alkany nebo světadí-

ly, země, řeky, moře, krajinná sféra apod.) nebo polytematické (využití více již probraných tématických celků 

obou předmětů). Tajenka je tvořena prvními, druhými, prostředními, konečnými a dalšími písmeny vpisovaných 

pojmů. Může být jednoslovná, víceslovná, v záhlaví, ve středu, v úhlopříčkách apod. Vždy je zvýrazněná.  

Na doplňování chemických výrazů korespondujících se zadanou legendou jsou založeny také chemické kru-

hy a hvězdovky představující obrazce tvořené libovolným počtem soustředných kružnic rozdělených na sudý ne-

bo lichý počet kruhových výsečí či hvězdovkových ramen. Zeměpisné a chemické názvy legendy jsou vpisovány 

do středu, ze středu nebo střídavě. Analogické je i řešení buňkovek, řetězovek a ornamentovek, které jsou časově 

náročné zejména pro jejich autory, neboť v místech překryvů musí být zařazené přírodovědné pojmy, které mají 

několik shodných písmen, čímž dochází k obsahovému omezení, které činí realizaci autorovy představy proble-

maticky splnitelnou. Středy buňkovek mohou sloužit k umístění loga, vtipu, aforismu či obrázku s chemickou 

nebo zeměpisnou tématikou.  

Učitelé si mohou vybírat i různou náročnost úloh na myšlení žáků v rámci zvoleného typu. Například použi-

je-li učitel osmisměrku ověřující znalosti hlavních měst evropských států, může učitel vybrat pro žáky, u nichž si 

není jistý, zda zvládnou dobře identifikovat pojmy z legendy, osmisměrku, která má potřebné konkrétní geogra-

fické údaje seřazené abecedně v legendě. Vyspělejším žákům nechá vyškrtávat geografické pojmy až po jejich 

vyluštění ze slovní nebo obrázkové legendy. Např. žáci musí poznat hlavní město podle významného objektu na 

obrázku: Paříž – Eiffelova věž, Praha – orloj na Staroměstském náměstí, Londýn – budova parlamentu apod.  

Rovněž motivační úlohy typu chemických přeskupovaček a lištovek je vhodné zařadit do úvodních ročníků 

chemie, neboť žáci jsou ve věku, kdy preferují získávání vědomostí nenásilnou formou před zodpovědným pří-

stupem k učení. Uvedené úlohy se zdají být nezasvěceným řešitelům velmi obtížné, ale opak je pravdou. Praxe 

prokázala, že průměrní i slabší žáci dokážou po několikerém řešení přemísťovat sloupce lištovek a písmena 

přeskupovaček s udivující zručností, která nutí učitele ustoupit od záměru zvyšování počtu nápovědných písmen 

naopak k jejich snižování.  

Zašifrované chemické či geografické zprávy odhalují žáci řešením úloh typu šifer a rébusů. Uvedený typ mo-

tivačních úloh navozuje ve třídě či zájmové skupině atmosféru, při které mohou žáci uplatnit svou fantazii 

a téměř bezděčně syntetizují své chemické i zeměpisné znalosti a rozvíjí své kombinační a abstrakční schopnosti. 

Učitel má možnost vybrat pro žáky šifry vpisované do geometrických obrazců podle směru (směrovky), tvaru 

(hadovky, šneky), využívání písmen, symbolů, číslic (středovky, mezerovky, abecedovky, číselky), nebo šifrova-

cích pomůcek (šifrovací klíč, tabulka a mřížka). Dále je mezi šifry a rébusy zařazeno dnes stále více oblíbenější 

sudoku a jeho obdoby (wordoku). Úlohy jsou většinou krátké a účinné.  

Významným kritériem při volbě úloh je čas, který je třeba řešení věnovat. Pro výuku učitelé využívají větši-

nou úlohy s časovým limitem 5-10 minut. Pro samostatnou práci žáků, zejména v zájmových kroužcích, pro che-

mické olympioniky, v praktikách a seminářích nebo pro domácí přípravu volí úlohy časově náročnější.  
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Vzhledem k atraktivnosti předložených problémů jsou pro žáky stimulačně lákavé úlohy typu chemických 

textů, otazníků, kouzel, zeber a mikrodetektivek, které potřebují k řešení větší časovou dotaci. Zadání úloh vypa-

dají na první pohled komplikovaně, ale podněcují zvídavost žáků a jejich cílevědomost. Žáci chtějí sobě i svým 

spolužákům dokázat, že jsou schopni rozplést geograficko-chemický propletenec na základě vlastního úsudku, 

že dokáží identifikovat popsané látky podle vlastností a jejich změn (chemické zebry, kouzla, otazníky), odhalit 

pachatele trestného činu (chemické mikrodetektivky, texty zaměřené na příhody ze života) apod. Úlohy pomáha-

jí žákům opakovat si a prohlubovat získané znalosti, analyzují je na složky a nově syntetizují, hledají příčiny, po-

rovnávají odhalená fakta a přitom rozvíjí své logické myšlení a abstrakci. Vzhledem k tomu, že popsané příběhy 

se udály na různých kontinentech, v různých státech či městech, nabízí se možnost jejich vyhledávání na ma-

pách, zakreslování do slepých map apod. U chemických látek nebo nerostných surovin, frekventovaných v úlo-

hách typu zeber, textů, otazníků či kouzel, lze vyhledávat jejich naleziště a místa zpracování. Otazníky skrývají 

významné chemické nebo geografické osobnosti, jejich objevy i zajímavosti, které předcházely jejich vzniku. 

Některé otazníky ukrývají objevené plasty, léky, pomůcky i přístroje používané ve vyučovacích hodinách obou 

předmětů.  

3.2.2 Zařazení zeměpisných poznatků do databáze podle chemického 

obsahu 

Motivační úlohy předložené databáze respektují požadavky Rámcového vzdělávacího programu. Podrobný 

rozbor je uveden v kapitole 2.1 a v Příloze 1. Každý mikrocelek je zastoupen 1-7 integrovanými motivačními 

úlohami, každý tématický celek je zastoupen 4-15 učebními úlohami. Chemické i zeměpisné pojmy, fakta, defi-

nice, pravidla, zákonitosti, zákony, jejich popis, rozbor pozorování, rozlišování, zjišťování vztahů a jejich příčin, 

vliv, funkce, užitek, způsob, konkretizace, zobecňování apod. vyžadují od žáků kromě reprodukce učebnic a vý-

kladu učitelů většinou jednoduché operace s poznatky, což odpovídá věkové i myšlenkové úrovni žáků daného 

věku. Pro nadanější žáky a olympioniky jsou zařazeny také úlohy požadující od nich náročné myšlenkové opera-

ce s poznatky odpovídající úlohám typu 3.0 podle adaptované taxonomie učebních úloh D. Tollingerové inspiro-

vané Bloomem.  

Požadované zeměpisné a chemické vědomosti jsou zařazovány podle sledovaného cíle do zadání, legend, po-

mocných nebo doplňkových úkolů. Ve výuce chemie zajímavosti ze zeměpisu zpestřují výuku a tím upoutávají 

pozornost žáků, dlouhodobě ji udržují, což v řadě případů platí i obráceně. Tématické zaměření jednoho předmě-

tu hledá souvislosti s učivem druhého předmětu a tím se žáci učí pohotově spojovat a zobecňovat poznatky 

z obou předmětů. Vzájemné začleňování poznatků z druhého předmětu je třeba provádět citlivě a nenásilně s jas-

ným integračním cílem.  

První tématický celek chemie se zaměřuje na vlastnosti látek, zásady bezpečné práce a havárie chemických 

provozů. Použitá mikrodetektivka staví důkaz ryzosti zlata na jeho hustotě a požaduje od žáků doplnění tabulky 

vybraných vlastností zlata na základě vlastního pozorování. Zmiňuje způsob těžby zlata včetně v Japonsku obje-

veného nového způsobu jeho získávání z odpadů. Žáci vysvětlují pojem ostrovní země, kterou Japonsko předsta-

vuje, formu vlády a přidělují Japonsku a jeho sousedům vlajkové symboly. Osmisměrka a lištovka procvičují la-

boratorní pomůcky a varovné symboly. Zeměpisné poznatky vysvětlují barevné symboly na mapách a globusu, 

čímž procvičují se žáky geografické a kartografické učivo. Objasňují pojmy odlivu a přílivu frekventované v le-

gendě. Lištovka požaduje vysvětlení havárie při úniku kyseliny sírové do kanalizace.  

V centru pozornosti druhého. tématického celku jsou směsi, včetně vody a vzduchu. Tajenky doplňovaček, 

hřebenovky a lištovky skrývají metody oddělování složek směsí, doplněné chemickými i zeměpisnými poznatky 

o vodě jako přírodním živlu, jejím složení v řekách, jezerech, mořích a oceánech, o ostrovech a způsobech jejich 

vzniku. Žáci zakreslují v mapách námořní cesty významných cestovatelů. Určují pomocí atlasu polohu známých 

ostrovů a pojmenovávají oceány, ve kterých se vyskytují. Navrhují přípravu chemicky čisté vody z vody mořské, 

vysvětlují rozdíl mezi směsmi různorodými a stejnorodými, které třídí ze společné množiny.  

Částicové složení látek, chemické prvky, vazby a názvosloví jednoduchých sloučenin procvičuje třetí. téma-

tický celek prostřednictvím chemického kouzla, hřebenovky, roháčků, sudoku, přeskupovačky a textu, který ve 

skrývačkách zašifroval názvy chemických prvků a zeměpisné názvy z kartografie a topografie, které mají žáci 

stručně vysvětlit. U nalezených chemických prvků doplňují žáci do tabulky české a latinské názvy, chemické 

značky, s pomocí tabulek protonová čísla a jejich zařazení mezi kovy, nekovy a polokovy. V hvězdovce je žá-

kům připomenut boj ČR s Rakouskem o jaderné elektrárny. Žáci vyznačují na mapě jaderné elektrárny v ČR, na 

prvku uranu vysvětlují pojem nuklid. V úloze o Jeskyni krystalů v Mexiku vyznačují na slepé mapě přibližnou 

polohu Mexika, určují jazyk obyvatelstva, převážné náboženské vyznání a název nejvýznamnějšího národa Me-

xika v období největšího rozkvětu. Zeměpisné a chemické znalosti si procvičují v roháčku o sopkách. Další rohá-

ček se zabývá ochranným obalem Země, jednotlivými vrstvami atmosféry s akcentem na ozonosféru. Chemické 

požadavky procvičují stavbu molekuly ozonu, jeho oxidační vlastnosti a možnosti využití. Sudoku syntetizuje 

chemicko-zeměpisné znalosti žáků z oblasti sluneční soustavy. Nositelem motivačního náboje přeskupovačky je 

tentokrát chemický poznatek o látce, která umí vyvolat déšť.  
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K významným tématickým celkům patří učivo o chemických reakcích, jejich klasifikaci i faktorech ovlivňu-

jících jejich rychlost, spadající do čtvrtého tématického celku. Šifra kris-krosu ukrývá hlavní město státu, který 

je proslulý výrobou kvalitní oceli. Zeměpisné údaje o zemi a jeho sousedech se snoubí s redoxními reakcemi 

umožňující výrobu železa z kovových rud. Další textová úloha procvičuje chemické reakce kovu, z jehož slitiny 

s cínem byl odlit Rhodský kolos. Protože první doly na jeho těžbu byly na ostrově Kypru, zabývá se zeměpisná 

složka geografickými údaji o Afroditině ostrovu, jak bývá Kypr často nazýván. Žáci zapisují oxidační reakce lá-

tek, které pravděpodobně tvořily směs řeckého ohně, který byl tajnou zbraní Byzantinců již v 7. století n. l. Po-

mocí atlasu určují kromě současného názvu hlavního města také polohu zeměpisnými souřadnicemi. Oboustran-

ná hřebenovka ukrývá plyn urychlující zrání plodů. Geografické pojmy legendy spadají do oblasti přírodních ka-

tastrof a živelných pohrom. Pro chemické talenty je zařazena chemická zebra, která požaduje reakce analytic-

kých důkazů vybraných solí. Protože se příčina černání stříbra vyskytuje ve vodách některých českých lázní, vy-

značují žáci jejich místa ve slepých mapkách krajů. Lištovka ukrývá důkaz vzniku elektrického proudu chemic-

kou cestou včetně značení typů elektrického vedení na turistických mapách.  

Anorganickými sloučeninami, především oxidy, kyselinami, hydroxidy a jejich solemi, se zabývají úlohy 

pátého tématického celku. Varianta sudoku – wordoku ukrývá název jednoho z typů chráněných území. Žáci 

vyznačují na mapě ČR současné národní parky. Legenda poskytuje písmena, které lze považovat i za chemické 

značky prvků, které žáci roztřídí a od jednopísmenných utvoří vzorce jejich oxidů v nejvyšším oxidačním čísle. 

Prvky hledají žáci také ve větách a rozhodují o jejich kyselinotvornosti či zásadotvornosti, které dokládají vzorci 

příslušných kyselin nebo zásad. Správně určují, že křemík se podílí na struktuře Země, popisují na obrázku slo-

žení zemských vrstev a charakterizují je. V náročné úloze chemického kouzla je žákům představena příprava tzv. 

Faraónových hadů. Žáci se pokusí vysvětlit podstatu pokusu, zapíší ji chemickými rovnicemi a pro podobnost 

chemických hadů se skutečnými rozdělí množinu plazů, které znají ze sdělovacích prostředků, podle jedovatosti 

a míst nejčastějšího výskytu.  

Obsahovou charakteristikou šestého tématického celku jsou organické sloučeniny, které v tajenkách šifer, 

roháčků, doplňovaček, lištovek, otazníků, buňkovek, hřebenovek, kruhů i textových zpráv ukrývají názvy a vzor-

ce alkanů, alkenů i alkynů a žáci doplňují jejich chemické vlastnosti, jejich vznik, výrobu i využití. Pozornost je 

věnována také v praxi významným halogenderivátům, alkoholům, karboxylovým kyselinám a jejich solím i pří-

rodním látkám, cukrům, tukům, bílkovinám, včetně vitaminů a přírodních barviv. Geografické poznatky ilustrují 

chemické učivo. S použitím písmen názvu ukrytého v tajence se pokouší vytvořit zeměpisné názvy měst, řek, 

hor, pohoří i obyvatel určitého území, vztahujícího se např. k těžbě nebo výrobě zkoumané organické látky, pro-

cvičuje geografické pojmy v monotématických nebo polytematických legendách. Uhlovodík, který se používá 

jako palivo k ohřívání vzduchu v balonech, umožňuje žákům pomyslný let z konkrétního města po určité rovno-

běžce a oni pomocí atlasu či globusu objevují neznámá území, hledají nové obchodní cesty, mapují ložiska ropy, 

uhlí a tím dokazují svou schopnost orientovat se v mapách. V mikrodetektivce odhalují chloroform, jako použité 

uspávadlo při likvidaci svědků. Geografické pomůcky do terénu vytvářejí obrázkovou šifru pro známý alken, ši-

frovací tabulka pomůže odhalit názvy přírodních barviv, kterým žáci přidělí zabarvení určité části rostlin a záro-

veň vyberou zástupce, rostoucí v mírném podnebném pásu.  

Těžiště chemických poznatků v sedmém tématickém celku upozorňuje na klady a zápory chemie pro lids-

kou společnost. Zabývá se výrobou chemikálií a zdůrazňuje rizika v souvislosti s životním prostředím. Naznaču-

je význam průmyslových hnojiv, výroby stavebních hmot, skla, keramiky, plastů, syntetických vláken, detergen-

tů a pesticidů, léků, které jsou frekventovány v doplňovacích úlohách typu chemických doplňovaček, hřebeno-

vek, roháčků, otazníků, šifer, osmisměrek a přeskupovaček. Nezastírá problémy s likvidací plastů, naznačuje 

možná rizika při zacházení s hořlavými látkami, návykovými léky a drogami. Geografické pojmy jsou umístěny 

jednak v legendách motivačních úloh, jednak v úkolech. Procvičují pojmy z regionů ČR, ve kterých je umístěn 

chemický průmysl, i zemědělská velkovýroba, charakterizují typy půd, jejich úrodnost a vhodnost pro pěstování 

vybraných plodin. Potřeby stavebního průmyslu požadují vyznačení těžby vápence a krasových oblastí na našem 

území i těžbu kaučukového mléka v celosvětovém měřítku. České řeky si žáci zopakují v souvislosti s odhalová-

ním zdroje znečištění pitné vody. Žáci zařazují do tabulky známé léky podle popsaných vlastností a podle sídla 

výrobců jim přidělují státy výroby. Na mapě světa vyznačují největší producenty vybraných drog. Ačkoliv jde 

o celek velmi vhodný k diskuzi o důsledcích lidského jednání na životní prostředí i lidské zdraví, samotné úlohy 

k tomu otevřeně nenabádají: aby poskytly širší možnosti, je ponecháno na učiteli, jak využije jejich potenciál.  

Osmý a devátý tématický celek obsahuje úlohy určené chemickým talentům, olympionikům a všem zájem-

cům o chemickou a geografickou mimoškolní zájmovou činnost. Úlohy se vyznačují větší náročností na myšlení 

a čas žáků. Převažují typy chemických otazníků, textů, zeber, kouzel a mikrodetektivek. Některé úlohy přesahují 

svými požadavky rozsah RVP a předpokládají samostatné studium odborné literatury. Obsahová náplň je značně 

variabilní, neboť shrnuje a završuje úroveň dosažených chemických i geografických vědomostí na ZŠ. V úlo-

hách, zabývajících se vznikem a názvy prvků a jejich sloučenin, jsou využita také geografická kriteria, která ved-

la k jejich pojmenování podle planet, názvů měst, států, světadílů, podle řek, národnosti objevitelů apod. Při je-

jich těžbě nebo výrobě doplňují žáci do slepých map uváděná místa, zaznamenávají těžbu surovinových zdrojů 

v regionálních, celostátních či světových nalezištích. Žáci na mapách vyhledávají území, státy, města, působení 

významných chemiků nebo geografů, místa jejich dočasných pobytů, univerzity, na kterých působili.  
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Mnoho chemických prvků a sloučenin je zastoupeno v atmosféře, pedosféře nebo hydrosféře, což opět nazna-

čuje řadu možností využití geografických poznatků. Pozornost žáků zaměřují některé učební úlohy na města 

a státy použitá v dochovaných legendách a spojují s nimi různé otázky, zabývajícími se jejich sousedy, městy, 

které v daných státech znají, řekami, které státy či městy protékají, která pohoří, hory, sopky či prolákliny jsou 

v daných státech známé. Některé úlohy požadují od žáků znalosti o nejstarších civilizacích a jejich současném 

území. 

4. Databáze motivačních úloh procvičující interdisciplinární vztahy mezi 

vzdělávacími obory chemie, zeměpis 
Předložená databáze obsahuje 61 motivačních úloh, které procvičují učivo všech devíti tématických celků 

a současně všech 33 mikrocelků učiva chemie ZŠ. Rovněž 7 tématických celků učiva zeměpisu ZŠ je diferenco-

váno do mikrocelků (19) a je v plném rozsahu frekventováno v motivačních úlohách. K nejpočetněji zastoupe-

ným tématickým celkům patří Organické sloučeniny, Anorganické sloučeniny, Chemie a společnost, Pozorování, 

pokus, bezpečnost práce. Ze zeměpisné tématiky jsou nejvíce zastoupeny úlohy procvičující Přírodní obraz Ze-

mě, Společenské a hospodářské prostředí a Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. Přední místo v použí-

vaných zábavných formách patří v databázi úlohám typu doplňovaček, šifer a rébusů i chemických textů. 

Téměř dvě třetiny motivačních úloh kladou na řešitele průměrné nároky, jejich obtížnost je charakterizována 

stupněm 2 a odpovídá vědomostní i věkové úrovni žáků základních škol. Jsou zaměřené především na zjišťová-

ní, popis faktů, rozbor, skladbu, pozorování, rozlišování a třídění poznatků. Obtížnostní stupeň 1, vyžadující pa-

mětní reprodukci faktů, pojmů, značek, definic, zákonů, symbolů apod., byl přidělen úlohám vhodným zejména 

pro úvodní tématické celky obou předmětů. Větší množství úloh s obtížnostním stupněm 3 je určeno především 

pro závěrečným tématickým celkům pro opakování a procvičování. Lze je využít pro práci s talenty, při skupino-

vé výuce, v domácí přípravě i v chemické a geografické zájmové činnosti. 

Motivační úlohy jsou do databáze řazeny podle tématických celků a mikrocelků chemie, protože od začátku 

tvorby databáze jde primárně o databázi chemickou. 

Praxe ukázala, že řešení interdisciplinárních úloh zkvalitňuje nejen chemické myšlení žáků, ale i jejich všeo-

becný rozhled. Žáci si uvědomují, že hranice vědomostí z chemie nebo zeměpisu nekončí „za dveřmi“ jednotli-

vých vzdělávacích oborů, ale že je třeba vnímat okolní svět v širších, celistvých souvislostech.  

 

4.1 Úlohy 

 

Tématický celek 1 

 
 

Kód:   Ch1aZ4b------m2201z 
Tematický celek chemie: Ch1  Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Mikrocelek chemie: Ch1a  Vlastnosti látek  
Tematický celek zeměpisu: Z4 Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4b Globalizační společenské, politické a 

   hospodářské procesy 
Typ úlohy: m  Chemická mikrodetektivka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

1. KRÁLOVA KORUNA 

Král Leopold, na radu své královské choti, si dal od nejlepšího zlatníka v království zhotovit novou ko-

runu. Koruna to byla krásná, elegantní a podle slov řemeslníka z čistého zlata. Také za ni král zaplatil nemalý 

peníz. Pořád mu ale vrtalo hlavou, jak ověřit, jestli jej zlatník neošidil. Králi Leopoldovi ta otázka nedala spát. 

Hned druhý den ráno svolal učence svého království a přislíbil odměnu tomu, kdo podá důkaz. Z kruhu zaduma-

ných tváří učenců vystoupil mladý alchymista Petr a řekl: „Pane králi, myslím, že dokáži vyřešit tuhle záhadu, 

budu ale k tomu potřebovat Vaši korunu a Vašeho pokladníka.“  

Příštího rána na královské radě podal Petr důkaz. Od pokladníka si zapůjčil přesně tolik ryzího zlata, 

kolik Králova koruna vážila. Připravil si kalibrovanou skleněnou nádobu s vodou, vložil do ní korunu a udělal si 

na okraji hladiny rysku, aby věděl, do jaké výše hladina vody sahala. Potom korunu opatrně vytáhl a do nádoby 

s vodou nasypal zapůjčené zlato. Všichni přihlížející se mohli přesvědčit, že hladina vody byla nižší, tj. několik 

mililitrů (cm3) pod ryskou. Petr rozdíl hladin změřil, krátce počítal a potom prohlásil, že koruna není ryzí, tedy 

že není z 24 karátového zlata. Ve snaze zachránit zlatníkovu hlavu dodal, že na korunu bylo použito 18 karátové 

zlato, což je nejkvalitnější slitina používaná všude na světě na vzácné šperky, protože ryzí zlato je příliš měkké 
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a snadno opotřebovatelné. Proto zlatník místo části zlata použil jiný kov. Pomozte Petrovi zodpovědět otázky, 

které mu členové královské rady po shlédnutí pokusu položili.  

 

Úkoly:  

1) Vysvětlete, na jakém principu provedl Petr důkaz ryzosti zlata. 

2) Královská koruna byla zhotovena z 18-karátového zlata. Kolik procent ryzího zlata obsahovala? 

3) Na základě pozorování zlatých předmětů doplňte tabulku vybraných vlastností zlata nebo zvolte správnou 

odpověď (hustotu, teplotu varu a tání vyhledejte v tabulkách). 

 

ZLATO 

barva  zápach ano/ne 
tepelná 

vodivost 
vysoká/nízká 

lesk  hustota  
elektrická 

vodivost 
vysoká/nízká 

skupenství  teplota varu  tažnost ano/ne 

vůně ano/ne teplota tání  kujnost ano/ne 

chuť ano/ne 
rozpustnost ve 

vodě 
ano/ne 

rozp. v jiných 

rozpouštědlech  
 

 

4) Těžbou zlata se lidé zabývali od pradávna. Japonci nedávno nalezli způsob, jak těžit zlato z odpadů. Spále-

ním jedné tuny odpadu získávají až 1890 g zlata. Pro porovnání nejlepší japonský zlatý důl získává z tuny 

zlatonosné rudy jen 20-40 g zlata. Z geografie víte, že Japonsko je ostrovní stát. Vyjmenujte názvy hlavních 

ostrovů, které tvoří Japonsko. 

5) Formou vlády v Japonsku je konstituční monarchie. Vysvětlete tento pojem.   

6) Z uvedených vlajkových symbolů vyberte vlajku Japonska a zároveň se pokuste přiřadit ostatní vlajky správ-

ným státům (nápověda: všechny vlajky států jsou z regionu jihovýchodní a východní Asie) : 

 

a)   b)    c)    d)   

 

 
 

Kód:   Ch1bZ3a------o2101z 
Tematický celek chemie: Ch1  Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Mikrocelek chemie: Ch1b  Zásady bezpečné práce  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3a Světadíly, oceány, makroregiony světa 
Typ úlohy: o  Chemická osmisměrka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

2. KŘÍŽEM KRÁŽEM LABORATOŘÍ 

V práci chemika hrají laboratoř a laboratorní pomůcky nezastupitelnou roli. V tajence osmisměrky tvo-

řené pojmy z chemie a zeměpisu naleznete název jedné z důležitých laboratorních pomůcek.  

 

F J O R D J H I J Legenda: 

 

brom, buk, duna, fauna, Finsko, fjord, integrace, 

inzulin, jih, jezero, ledovec, oblak, odliv, park, 

rezervace, sedlo, sesuv, titan, věk 

 

A I T U R E N N O 

U J N N B Z K T C 

N A A S U E Ě E O 

A Ž T L K R V G V 

P V I L D O M R U 

A N T K D O A A S 

R E Z E R V A C E 

K A L B O L D E S 
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Úkoly: 

1) K čemu pomůcka z tajenky osmisměrky v laboratoři slouží? 

2) Mezi laboratorními pomůckami najděte pomůcku zjištěnou v tajence osmisměrky. Ostatní pomůcky pojme-

nujte a stručně charakterizujte způsob jejich použití: 

    a) b) c) d) e) f)  

 

3) Legenda obsahuje geografický pojem odliv. Vysvětlete stručně podstatu odlivu a přílivu. 

 

 

 
 

Kód:   Ch1cZ1a------l210z 
Tematický celek chemie: Ch1  Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Mikrocelek chemie: Ch1c  Nebezpečné látky a přípravky  
Tematický celek zeměpisu: Z1  Geografické informace, zdroje dat,  

  kartografie a fotografie 
Mikrocelek zeměpisu: Z1a Komunikační geografický a kartografický 

  jazyk 
Typ úlohy: l  Chemická lištovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

3. TAJEMNÉ SYMBOLY 

Nejen v chemické laboratoři, ale i v běžném životě je třeba být velmi obezřetný, neboť existuje spousta 

nebezpečných látek. Pro rychlejší sdělení informace o jejich vlastnostech se využívají určité symboly k jejich 

identifikaci. V tajence chemické lištovky najdete, jak se tyto symboly obecně nazývají. Správnou odpověď zís-

káte přemísťováním svislých lišt. 

 

Legenda: Nápověda:  

 

  
 

Úkoly: 

1) V chemické laboratoři i na mnoha používaných přípravcích v domácnosti vás před nebezpečím varují např. 

uvedené obrázky. Co o látce vypovídají nebo před čím nás varují? 

a) b) c) d)  

 

2) Obrázkové symboly se využívají hojně i v běžném životě. Pokuste se vymyslet alespoň dvě jejich praktická 

využití.  
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3)  V zeměpise jste se setkali s různými ma-

pami. Jejich vzhled i obsah bývá přizpůso-

bený účelu, kterému daná mapa slouží. 

K mapovým symbolům patří i barvy, které 

se svým významem také mohou lišit v zá-

vislosti na druhu mapy. Vysvětlete, co 

znázorňují jednotlivé barvy na přiložené 

mapě ČR: 

a) modrá  

b) hnědá  

c) zelená  
 

4) Správně doplňte větu (nebo vyberte správnou alternativu z nabídky), která se vztahuje k přiložené mapě: 

Různé odstíny hnědé a zelené barvy vyjadřují ………. výšku krajiny. Např. s rostoucí ………. výškou je 

hnědá barva … (světlejší / tmavší). 

 

 
 

Kód:   Ch1dZ6c------s2151z 
Tematický celek chemie: Ch1  Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Mikrocelek chemie: Ch1d  Mimořádné události  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6c Regiony České republiky 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

4. CHVILKA NEPOZORNOSTI A HAVÁRIE JE NA SVĚTĚ 

Ukázkovým případem dokládajícím nadpis úlohy se stal únik kyseliny sírové v olomoucké chemičce. 

Dva dělníci při přečerpávání kyseliny do zásobníků řádně nezajistili hadici sponami a neštěstí bylo na světě. Té-

měř 900 litrů kyseliny sírové vyteklo místo do zásobníků na podlahu přečerpávací místnosti a odtud značná část 

pronikla do kanalizace. Chemickou reakcí kyseliny s organickým a anorganickým odpadem, který vznikl anae-

robními procesy (bez přístupu vzduchu), došlo v kanalizaci k vývinu jedovatého plynu, který usmrtil oba lehko-

myslné dělníky, kteří v sousední pootevřené místnosti hráli karty. Zároveň ohrozil několik stovek dalších lidí.  

V tajence kvízu, který procvičí vaše zeměpisné znalosti z regionů ČR, naleznete triviální název plynu, 

který zapříčinil tragický konec nehody. Tajenku získáte doplněním písmena uvedeného v závorce za správnou 

odpovědí do očíslované tabulky. Ve kterých krajích leží uvedená česká města?  

 

Kvíz: 

1)  Pelhřimov 4) Most 

Moravskoslezský (K) Ústecký (F) 

Liberecký (O) Jihočeský (P) 

Vysočina (S) Středočeský (I) 

2)  Příbram 5) Kyjov 

Plzeňský (A) Zlínský (M) 

Středočeský (U) Pardubický (E) 

Karlovarský (I) Jihomoravský (A) 

3)  Šumperk 6) Chrudim 

Zlínský (B) Pardubický (N) 

Olomoucký (L) Královéhradecký (D) 

Moravskoslezský (K) Vysočina (R) 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Úkoly: 

1) Pokuste se zjistit starší název toxického plynu získaného v tajence kvízu. 

2) Plyn z tajenky velmi silně zapáchá. Jaký zápach připomíná? Jste v bezpečí, pokud jej přestáváte cítit?  
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Tématický celek 2  

 
 

Kód:   Ch2aZ1b------d2101z 
Tematický celek chemie: Ch2 Směsi 

Mikrocelek chemie: Ch2a Směsi 
Tematický celek zeměpisu: Z1 Geografické informace, zdroje dat,  

  kartografie a topografie 
Mikrocelek zeměpisu: Z1b Geografická kartografie a topografie 

Typ úlohy: d  Chemická doplňovačka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 

 
 

5. DOBRODRUŽSTVÍ TROSEČNÍKA 

Pod označením trosečník si většina z vás vybaví jméno Robinsona Crusoe, hrdinu dobrodružného romá-

nu Daniela Defoe, který po ztroskotání strávil 28 let na opuštěném ostrově, odkázán jen na své schopnosti a do-

vednosti.  

Vaší úlohou je po vyřešení doplňovačky, jejíž legenda procvičuje pojmy z obecného fyzického zeměpi-

su, vysvětlit pojem z tajenky (směr čtení tajenky je naznačen šipkou). V odpovědích na úkoly uplatněte vlastní 

zkušenosti.  

 

Legenda: 

1) Stát ležící v Jižní Americe u Atlantického oceánu mezi Argentinou a 

Brazílií. 

2) Čtyři oceány tvoří dohromady jeden ....... oceán.  

3) Charakteristickým znakem tropů je vysoká ....... 

4) Anorganický a organický svět jako objekt zkoumání přírodních věd. 

5) Dopravní prostředek k zaoceánským letům na Zemi. 

6) Přílivová vlna mořské vody vzniklá podmořským zemětřesením. 

7) Označení ostrovů a souostroví západní a střední části Tichého 

oceánu.  

 

Nápověda: Příroda 

 

Úkoly: 

1) Vysvětlete pojem z tajenky. Jakým způsobem uvedené útvary vznikají?  

2) Ve kterých oceánech najdete následující ostrovy? Pomocí atlasu určete souřadnice uvedených ostrovů.  

a) Havajské ostrovy   

b) Kanárské ostrovy  

c) ostrov Madagaskar 

3) V mořích a oceánech se nachází slaná voda. Je to chemicky čistá látka, nebo směs? Je-li slaná voda směs, 

označte její typ (homogenní, heterogenní) a nejméně dvě její základní složky i nejobvyklejší způsob jejich 

oddělování. 

 

 

 
 

Kód:   Ch2aZ4c------b2051z 
Tematický celek chemie: Ch2  Směsi 

Mikrocelek chemie: Ch2a  Směsi  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4c Světové hospodářství 
Typ úlohy: b  Chemická buňkovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  5 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis  

 

  
 

6. VŠUDYPŘÍTOMNÉ SMĚSI 

V tajence chemické řetězovky, sestavené z chemických a geografických pojmů, je ukryt obecný název meto-

dy oddělování složek stejnorodých směsí na základě jejich odlišností např. dle teploty varu a tání, hmotnosti, 

elektrických a magnetických vlastností, objemu apod. Oddělování složek směsí je pro průmysl velice významné. 

Směr zapisování do buněk řetězovky je naznačen šipkou. 

 

Legenda: 

1) Sůl kyseliny sírové 

1 2 3 4 5 6 7 
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2) Produkt esterifikace 

3) Syntetický materiál, využívaný k výrobě např.: PET lahví, izolace vodičů apod.  

4) Jedna z elektrod 

5) Stát, jehož hlavním městem je Moskva 

6) Soubor zeměpisných map 

7) Chemické značky mědi, dusíku, thallia 

8) Plynný uhlovodík 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda: ester 

 

Úkoly: 

1) Čím se liší stejnorodé směsi od různorodých? 

2) Z uvedených směsí vyberte stejnorodé směsi: roztok vody a oleje, vzduch, roztok cukru ve vodě, mořská vo-

da, mlha, dým, jemný písek rozptýlený ve vodě, smog 

3) Mezi stejnorodé směsi patří i slitiny kovů. Přiřaďte k daným názvům slitin kovy, které je tvoří: 

a) bronz 

b) ocel 

c) mosaz 

 

A) železo a uhlík 

B) měď a zinek 

C) měď a cín 

 

4) Uveďte státy, které patří mezi čtyři nejvýznamnější producenty kovů, použitých ve slitinách (alespoň jedno-

ho zástupce) 

a) železné rudy 

b) zinkové rudy 

c) rudy mědi 

d) cínové rudy 

 

 
 

 
 

Kód:   Ch2bZ2d------d1101z 
Tematický celek chemie: Ch2 Směsi 

Mikrocelek chemie: Ch2b Voda 
Tematický celek zeměpisu: Z2 Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2b Krajinná sféra 

Typ úlohy: d  Chemická doplňovačka 

Obtížnost:   1 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 

 
 

7. PO PROUDU ŘEKY 

 Voda patří mezi přírodní živly. Za normální situace nám připadá, že voda jen tiše mírumilovně teče a je-

jí bublání či šumění dotváří příjemnou pohodu. Realita však může být trochu jiná - její ničivou sílu můžeme po-

zorovat například při povodních.  

 Řeka neustále přetváří okolní krajinu, což je vidět zejména v nížinách. Například přístav Hamburk byl 

původně na pobřeží moře, dnes je díky působení vody ve vnitrozemí.V tajence doplňovačky naleznete pojem, 

který s tímto procesem úzce souvisí.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Legenda: 

1) Práškové pojivo používané ve stavebnictví 

2) Obecný název pro astronomické tělísko, které je někdy zachyceno zems-

kou přitažlivostí. Při průletu atmosférou většinou shoří. Pokud dopadne na 

povrch Země, vznikne po něm kráter 

3) Místo, odkud samovolně vyvěrá voda na zemský povrch 

4) Prvek 2. skupiny s protonovým číslem 20 

5) Prvek objevený chemičkou Marií Curie-Sklodowskou 

6) Rozsáhlá oblast severní Ameriky, která bývala domovem mnoha stád bizo-

nů 

 

Úkoly: 

1) Jak a kde vzniká útvar z tajenky? 

2) Jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem? 

3) Jak se nazývá rybník, který je napájen pouze vodou podzemní a srážkovou? 

4) Které z uvedených látek jsou ve vodě za normálních podmínek rozpustné? Můžete použít údajů z tabulek.  

AgCl, NaOH, BaSO4, PbSO4, Na2CO3  

 

 

 

 
Kód:   Ch2bZ3a------h2101z 
Tematický celek chemie: Ch2  Směsi 

Mikrocelek chemie: Ch2b  Voda  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3a Světadíly, oceány, makroregiony světa 
Typ úlohy: h  Chemická hřebenovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

8. SLAVNÝ MOŘEPLAVEC 

 Jméno Kryštof Kolumbus vám není neznámé. Možná ale nevíte, že při čtvrtém pokusu o objevení tzv. 

západní cesty do Indie doplul k pobřeží dnešního Hondurasu, Nikaragui, Kostariky a Panamy. Domníval se, že 

připlul do Indie a proto zdejší obyvatele nazval Indios, z čehož později vzniklo pojmenování Indiáni. Jak se úze-

mí, které Kolumbus objevil, obecně pojmenovává, prozradí tajenka oboustranné hřebenovky. 

 

Legenda: 

1) Soubor map. 

2) Světová strana 

3) Mládě zvířete, které slouží v Africe a Indii jako dopravní 

prostředek.  

4) Obecný název rozsáhlého území mezi tundrou a zónou 

opadavých listnatých lesů 

5) Vulkán (např. Etna) 

6) Rozšířené ústí řeky do náplavové roviny trojúhelníkového 

tvaru 

7) Austrálie leží na ….. polokouli 

8) Opak zimního času. 

 

 

 

Úkoly: 

1) Jaké národnosti byl Kryštof Kolumbus a kdy žil?  

2) Jak pojmenoval lodě, ve kterých se plavil?  

3) Lodě Kryštofa Kolumba vezly zásoby pitné vody, protože mořská voda obsahuje příliš mnoho soli a sůl lids-

ký organismus odvodňuje. Pitnou vodu však lze z mořské vody získat. Jak? 

4) Pokuste se vyznačit na přiložené mapě čtvrtou (poslední) objevnou cestu Kryštofa Kolumba. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5) K číslům na mapě přiřaďte názvy světadílů. Který světadíl je největší a nejlidnatější? 

 

 
 

 

 
 

Kód:   Ch2cZ2d------l2201z 
Tematický celek chemie: Ch2  Směsi 

Mikrocelek chemie: Ch2c  Vzduch  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2d Systém přírodní sféry na planetární úrovni 
Typ úlohy: l  Chemická lištovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

9. NEPŘÍJEMNÝ JEV 

 Řešením lištovky získáte popis jistého meteorologického jevu. Tento jev se vyskytuje nejčastěji v zimě 

v tlakových výších a je doprovázen nepříznivými podmínkami pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Správ-

nou odpověď získáte přemísťováním svislých lišt.  

 

Legenda: Nápověda:  

 

  
 

Úkoly:  

1) Proč ohrožuje svůj život řidič, který opravuje automobil v uzavřené garáži při spuštěném motoru? Vyberte 

správnou variantu: 

a) Uvolňuje se do ovzduší oxid uhelnatý, který způsobuje otravu organismu. 

b) Uvolňuje do ovzduší dusík, který způsobuje udušení organismu. 

c) Uvolňuje do ovzduší olovo, které způsobuje otravu organismu. 

2) Na kterou chemickou sloučeninu v našem organismu se uvolněná látka při vdechování váže? 
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Tématický celek 3  

 
 

Kód:   Ch3aZ6b------k2101z 
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3a  Částicové složení látek  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6b Česká republika 
Typ úlohy: k  Chemický kruh, hvězdovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10  minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

10. BOJ O JADERNÉ ELEKTRÁRNY 

 Časté protesty rakouských ochránců přírody proti jedné z našich jaderných elektráren souvisí s pojmem 

ukrytým v tajence hvězdovky. 

 

Legenda: 

1-4 Vzácný plyn s protonovým číslem 54 

3-6 Značky prvků s protonovým číslem po řadě 27, 

92, 3. 

5-8 Chemické značky následujících prvků: kov pou-

žívaný dříve k výrobě příborů; lesklý kov, který 

lze krájet nožem a vyskytující se ve 4. periodě; 

žlutý drahý kov.   

7-10 Chemické značky prvků, jejichž postavení v ta-

bulce prvků je následující: 2. skupina a 4. perio-

da; 1. skupina a 2. perioda; 15. skupina a 2. Pe-

rioda. 

9-12 Chemické značky: křemík, jod, osmium 

11-2 Představu o stavbě atomu vyjadřoval Bohrův ..... 

atomu  

 
 

 

Úkoly: 

1) Vysvětlete pojem z tajen-

ky. 

2) Zapište, který izotop uranu 

je štěpitelný a používá se 

v reaktorech jaderných 

elektráren. 

3) Určete počet protonů, neu-

tronů a elektronů tohoto 

izotopu.  

4) Kolik jaderných elektráren 

má nyní Česká republika? 

Kde se nacházejí? 

5) Proti které z nich rakouští 

aktivisté protestují? Vy-

značte její polohu na ma-

pě.  
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Kód:   Ch3bZ1a------t2101z 
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3b  Prvky  
Tematický celek zeměpisu: Z1  Geografické informace, zdroje dat,  

  kartografie a topografie 
Mikrocelek zeměpisu: Z1a Komunikační geografický a kartografický 

  jazyk 
Typ úlohy: t  Chemický text 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

11. ODBORNÉ VÝRAZY VE SKRÝVAČKÁCH 

Odhalte v prvních pěti větách názvy chemických prvků a podtrhněte je. Šestá až osmá věta ukrývá vždy 

jeden zeměpisný název, který rovněž vyznačte. Na délce samohlásek nezáleží. 

 

1) Myslím, že Jirka to zkusí raději sám. 

2) Dobro má vždy zvítězit nad zlem. 

3) Dnes jsi uspěl na výbornou.  

4) Jaroslavo, díky za dobrou večeři.  

5) Zkoušející nemohl jinak, než dát Tomovi pětku. 

6) Je doma paní Nováková? 

7) Chtěl prokazovat laskavé skutky. 

8) Musíš změřit, kolik centimetrů má odvěsna.  

 

 

Úkoly: 

1) Nalezené chemické prvky zapište do tabulky a doplňte u nich chybějící údaje.  

 

 Český název Latinský název 
Chemická 

značka 
Protonové číslo Kov/nekov/polokov 

1      

2      

3      

4      

5      

2) Vysvětlete stručně zeměpisné pojmy ukryté v šesté až osmé větě.  

3) Jak dlouhým úsekem bude na mapě s měřítkem 1:50 000 znázorněná rovná silnice délky 1500 m?  

 

 

 
 

Kód:   Ch3bZ2a------r2051z 
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3b  Prvky  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2a Země jako vesmírné těleso 
Typ úlohy: r  Chemický roháček 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  5 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

  
 

12. OCHRANNÝ OBAL ZEMĚ 

 V jednoduchém roháčku je ukrytý nestálý, toxický, avšak pro život na 

Zemi velmi důležitý plyn. Vyřešením roháčku zjistíte jeho název. 

 

Legenda: 

1) Tajenka 

2) Chemický vzorec nerostu sfaleritu (triviální název blejno zinkové). 

3) Chemická značka prvku patřícího mezi tzv. těžké platinové kovy. 

4) Chemická značka prvku s nejvyšším objemovým zastoupením ve vzduchu.  
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Úkoly: 

1) Jak se nazývá vrstva atmosféry, ve které se tento plyn hojně 

vyskytuje? 

2) Jaké je složení chemické látky ukryté v tajence roháčku? 

3) K čemu se chemická látka ukrytá v roháčku používá? Uveďte alespoň 

2 příklady. 

4) Má látka uvedená v tajence roháčku vlastnosti oxidační, nebo 

redukční? Zdůvodněte. 

5) Očíslované vrstvy atmosféry (sféry) pojmenujte. 

6) Mezi kterými sférami se nachází ozonová vrstva? 

 
 

 
 

Kód:   Ch3bZ2a------s1201z   
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3b  Prvky  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2a Země jako vesmírné těleso 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   1 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

13. SUDOKU 

V tajence sudoku naleznete chemický název kovového radioaktivního prvku, který byl objeven v roce 

1940. V sudoku každý řádek, sloupec i silnými čarami oddělený čtverec obsahuje všechna čísla 1-9 (každé pouze 

jednou). Přiřazením písmen k číslům (v diagonále) podle legendy získáte tajenku. 

 

Legenda: 1-T, 2-U, 3-N, 4-P, 5-I, 6-M, 7-L, 8-O, 9-V 

 

  8 2  6 3  7 
 

Úkoly: 

 

1) Prvek z tajenky je pojmenovaný podle objektu ze Slu-

neční soustavy. Tento objekt byl původně planetou, ale 

v roce 2006 byl na astronomickém kongresu v Praze 

ze seznamu planet vyškrtnut v důsledku přijetí nové de-

finice termínu planeta. Jaké je jméno této bývalé plane-

ty? 

2) Vyjmenujte všechny planety Sluneční soustavy. 

3) V kolikáté periodě se prvek z tajenky nachází? 

4) Patří mezi lanthanoidy, nebo aktinoidy? 

 

1   3   4   

 6 2  7  1 5  

 3  1  7    

5  1 6   2   

 8 7  2    4 

7   8   5  9 

8  6  3 5   1 

 2   4   3  
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Kód:   Ch3bZ4a------k2101z 
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3b  Prvky  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4a Obyvatelstvo světa 
Typ úlohy: k  Chemický kruh, hvězdovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10  minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

14. JESKYNĚ KRYSTALŮ 

V srpnu roku 2000 se mezi odbornou veřejností 

stal téměř světovou senzací nález dutiny v dolech jménem 

Naica v Mexiku, která dostala název Jeskyně krystalů. 

Zatím se našly dvě komory vyplněné krystaly sádrovce až 

10 m dlouhými a s průměrem až 2 m. Jedná se o největší 

a nejčistší sádrovcové krystaly, které byly vůbec kdy na-

lezeny. Růst krystalů lze pozorovat i u řady dalších slou-

čenin i prvků. 

V tajence hvězdovky tvořené geografickými po-

jmy naleznete mineralogický název dalšího krásného mi-

nerálu.  
 

 

Legenda: 

1) Ostrov, jehož obyvatelstvo tvoří z většiny Eskymáci.  

2) Obyvatel země sousedící na jihu s Českou republikou.  

3) Monarchie ležící mezi Francií a Španělskem. 

4) Země, ve které se nachází známé vězení Bastila. 

5) Původní obyvatelé Ameriky.  

6) Stát ležící zároveň v Evropě i Asii s hlavním městem Istan-

bul. 

 

 

 

Úkoly: 

1) Jak je pojmenovaná nejznámější stupnice tvrdosti nerostů 

a kolik má stupňů? 

2) Pokuste se odhadnout, jaký stupeň tvrdosti v této stupnici 

má nerost z tajenky hvězdovky. 

3) Ke každému mineralogickému názvu (a-f) přiřaďte chemic-

ké názvy a chemické vzorce (A-F):  

a) grafit 

b) křemen 

c) vápenec 

d) galenit 

e) sádrovec 

f) fluorit 

(kazivec) 

A) fluorid vápenatý, CaF2 

B) sulfid olovnatý, PbS  

C) uhličitan vápenatý, CaCO3  

D) uhlík, C 

E) oxid křemičitý, SiO2 

F) dihydrát síranu vápenatého, CaSO4·2 H2O 

 

4) Jaký je rozdíl mezi pojmy fluorid a fluorit? 

5) Na obrysové mapě vyznačte přibližnou polohu Mexika a uveďte:  

a) Jakým jazykem hovoří lidé v Mexiku?  

b) Jakého jsou převážně náboženského vyznání? 

c) Jak se nazýval nejvýznamnější národ Mexika v období největ-

šího rozkvětu, který po sobě zanechal mnoho kulturních pa-

mátek? 
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Kód:   Ch3cZ2b------r2051z 
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3c  Chemické sloučeniny  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2b Krajinná sféra 
Typ úlohy: r  Chemický roháček 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  5  minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

  
 

15. HROZIVÝ PŘÍRODNÍ ŽIVEL 

 Při výbuchu sopky vystupuje ze zemského nitra žhavě tekutý proud, který zaplavuje své okolí hrozivou 

spouští. Na Zemi je v současné době asi 420 činných sopek. Nejčastěji jsou uspořádány paralelně s pobřežím 

a největší počet lemuje Tichý oceán. Ve vnitrozemí obklopují příkopové propadliny (např. Východoafrický pří-

kop). 

 Tajenka roháčku obsahuje pojem z oblasti sopečné činnosti. 

Legenda: 

1) Tajenka 

2) Obecný název aromatického uhlovodíku 

3) Kyselina křemičitá se z vodných roztoků vylučuje jako rosolovitý ... . 

4) Chemická značka prvku 7. skupiny a 4. periody 

5) Označení fyzikální jednotky elektrického proudu 

Nápověda: aren 

 

Úkoly: 

1) Vysvětlete pojem z tajenky roháčku. 

2) Ze skupiny minerálů vyberte křemičitany: 

pyrit (FeS2), pyrop (český granát) [Mg3Al2(SiO4)3], galenit (PbS), topaz [Al2SiO4 · (F,OH)2], borax 

[Na2B4O7 · 10 H2O], halit (NaCl) 

3) V množině hornin podtrhněte horniny vyvřelé: čedič, pískovec, uhlí, kaolin, žula 

 

 
 

Kód:   Ch3cZ5a------p2201z 
Tematický celek chemie: Ch3  Částicové složení látek a chemické prvky 

Mikrocelek chemie: Ch3c  Chemické sloučeniny  
Tematický celek zeměpisu: Z5  Životní prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z5a Krajina 
Typ úlohy: p  Chemická přeskupovačka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

16. PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI 

 Větru zatím opravdu poručit neumíme, ovšem dešti díky vědě a technice máme možnost do určité míry 

zavelet. Zatím známe jediný rozkaz: Teď a tady začni! Jedním z nejznámějších případů jeho použitelnosti byla 

olympiáda v Pekingu 2008. Organizátoři měli jen 53% naději, kterou jim vypočítali meteorologové, že bude při 

zahajovacím ceremoniálu bezdeštné počasí. Proto se uchýlili k opatřením, aby se případný déšť „vypršel“ dříve, 

než jej k Pekingu vítr zanese.  

Využívali určitou chemickou látku, jejíž název i základní charakteristiku účinku naleznete v tajence pře-

skupovačky.  

Vzhledem k tomu, že je jedenáctisloupcová přeskupovačka značně rozsáhlá, můžete kromě již dvou 

slov a pěti správně umístěných nápovědných písmen získat další písmena, když zodpovíte legendu, která od Vás 

požaduje zeměpisné pojmy. Pro lepší manipulaci s přeskupovačkou jsou sloupce horní poloviny přeskupovačky 

označeny čísly 1-11 a řádky, po kterých přečtete správné řešení, písmenky a-h. Jednotlivá slova jsou od sebe od-

dělena tmavými políčky. Dalších 6 písmen přeskupovačky získáte formou prvních písmen zeměpisných pojmů, 

kterými označíte popsané jevy legendy. Jejich umístění v horní polovině přeskupovačky je určeno označením 

sloupců a řádků v závorce za jednotlivými položkami legendy.  

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      
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Legenda: 

1) Útvary v atmosféře tvořené drobnými kapičkami vody nebo krystalky ledu (3-e). 

2) Míra udávající stupeň pokrytí oblohy oblaky (4-c). 

3) Krystalický potah pevných povrchů. Podmínkou pro jeho vytvoření je ochlazení pevných těles pod bod sráž-

livosti vody. Pokud je tato podmínka splněna, vzniká při teplotách nižších než 0°C (3-g).  

4) Jedna z forem srážek. Vzniká v případě, že je teplota povrchu nějakého předmětu nižší, než je rosný bod 

okolního vzduchu. Vodní pára se tak začne srážet v podobě kapek na povrchu chladného předmětu (1-b). 

5) Ledové hrudky dešťové vody vznikající v bouřkových mracích a dopadající na zem (2-f). 

6) Jedna z forem srážek, kdy na zem dopadají převážně šestiramenné hvězdičky ledových krystalků (1-e).  

7) Stát, který pořádal letní Olympijské hry 2008 v Pekingu (10-f).  

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a J O D I D   T    

b          Z  

c            

d    A        

e      Í      

f            

g       O     

h       P Á R U  

 R B Ý O D R N Á Ř E P 

 O L O U K E O T D O N 

 V O L N J Ů N K P Í O 

 J O O Á V E P Z R U B 

 T N L I D Í S R A R O 

 S Y D N Ž Á  J O Z  

 Í K J A Í    D Č  

   D  D    A K  

Úkoly: 

1) Která chemická látka se používá pro umělé vyvolání deště? Napište její chemický vzorec. Použijte periodic-

kou tabulku s elektronegativitami a určete, jaký typ chemické vazby (nepolární, polární, iontová) je mezi ato-

my této chemické látky. 

2) Uveďte, jaký typ chemické vazby je mezi atomy v následujících sloučeninách: 

a) HCl 

b) CaO 

c) SiO2 

d) N2 

e) CH4 

f) HF 

g) PbS 

h) SnBr4  
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Tématický celek 4 

 
 

Kód:   Ch4aZ3a------t2201z 
Tematický celek chemie: Ch4  Chemické reakce 

Mikrocelek chemie: Ch4a  Chemické reakce  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3a Světadíly, oceány, makroregiony světa 
Typ úlohy: t  Chemický text 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

17. RHÓDSKÝ KOLOS  

 Kov ukrytý ve středu schématu poznali lidé dříve než železo a naučili se jej zpracovávat již na sklonku 

doby kamenné. Starověcí Egypťané jej za účelem rozvodu vody používali již 5 000 let před naším letopočtem. 

Z jeho slitiny s cínem byl odlit Rhodský kolos, představující 37 metrů vysokou sochu muže, který byl zasvěcen 

bohu Slunce Héliovi. 

 Svůj název dostal kov podle prvních dolů, v nichž se těžil, na ostrově Kypru. Římané jej pojmenovali 

cyperský kov a z tohoto názvu později vznikl jeho latinský název.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly: 

1)  

a) Ke kterému světadílu patří Kypr, nazývaný též Afroditin ostrov?  

b) Které moře jej obklopuje?  

c) Jak se nazývá jeho hlavní město?  

d) Které 2 skupiny obyvatel žijí v jeho rozdělených částech? 

2) Napište český i latinský chemický název hledaného kovu, jeho chemickou značku a jeho polohu v periodické 

soustavě prvků (skupina, perioda). Uveďte alespoň 2 možnosti použití tohoto kovu v praxi. 

3) Navrhněte chemické reakce, kterými je možno připravit sloučeniny kovu z tajenky. Sloučeniny jsou uvedeny 

v jednoduchém schématu. V zápisu chemické rovnice každé reakce uveďte také systematický chemický ná-

zev vzniklého produktu. 

4) Načervenalý kov z tajenky nereaguje s vodou, ale dlouhodobým působením vlhkého vzduchu se pokrývá ze-

lenou vrstvičkou, což je často vidět na věžích kostelů a hradů. Jaký je triviální název látky tvořící popsanou 

vrstvičku? 

? 

Cu2O 

CuO 

CuS 

CuSO4 

Cu3N 

Cu(NO3)2 

d 

e 

f 

a 

b 

c 
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Kód:   Ch4aZ6c------z3151z 
Tematický celek chemie: Ch4  Chemické reakce 

Mikrocelek chemie: Ch4a  Chemické reakce 
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6c Regiony České republiky 
Typ úlohy: z  Chemická zebra 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15  minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

 

18. ANALYTICKÝ DŮKAZ 

Žáci dostali v laboratoři chemie za úkol zjistit složení vzorku, připraveného paní učitelkou. Pomocí kapko-

vací destičky a roztoků AgNO3, HNO3, BaCl2, CH3COOH a HCl se pustili do chemických reakcí:  

- po přidání roztoku AgNO3 vznikla červenohnědá sraženina. 

- sraženina se  ale přidáním roztoku HNO3 rozpustila.  

- spolu s roztokem BaCl2 vytvořil zkoumaný vzorek světle žlutou sraženinu.  

- sraženina se nerozpustila ani v roztoku CH3COOH. 

- sraženina se přidáním roztoku HCl zbělala.   

 

 
 

Úkoly:  

1) Pomocí přiložené tabulky můžete i vy zjistit, jaké 

bylo složení neznámého roztoku, tj. jaké anionty 

obsahoval.  

2) Zapište chemické rovnice proběhlých srážecích 

reakcí (celkem tři reakce) 

3) Dusičnan stříbrný obsahuje ve svém kationtu stří-

bro. Víte, co je příčinou černání stříbrných šperků? 

4) Látku zapříčiňující černání stříbra obsahuje voda 

v mnoha lázních včetně českých, např. Luhačovi-

ce, Velké Losiny, Bludov. Přiřaďte tyto lázně 

správně k bodům vyznačeným na obrysové mapě 

a uveďte, do kterých krajů patří: 
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Kód:   Ch4bZ1b------o2101z 
Tematický celek chemie: Ch4  Chemické reakce 

Mikrocelek chemie: Ch4b  Klasifikace chemických reakcí  
Tematický celek zeměpisu: Z1  Geografické informace, zdroje dat,  

  kartografie a topografie 
Mikrocelek zeměpisu: Z1b Geografická kartografie a topografie 
Typ úlohy: o  Chemická osmisměrka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
  

 

19. TAJNÁ ZBRAŇ  

 
 

 Již v sedmém století našeho letopočtu vlastnili Byzantinci ohromně ničivou zbraň. Její podstatu tvořila 

směs, která už při pouhém styku se vzduchem vzplála. Pokud se ji lidé snažili hasit vodou, nijak si nepomohli, 

voda plamenu jen přidávala na intenzitě. Historické prameny uvádějí, že jediným způsobem k utišení tohoto živ-

lu byl ocet nebo moč. Zbraň, která měla většinou podobu draků či divokých zvířat, měla silný ničivý účinek 

a působila destruktivně také na protivníkovu psychiku. Komu se podařilo uniknout, ten se pak raději dal dobro-

volně na rychlý ústup. Díky hrozivé zbrani ochránili Byzantinci roku 673 Konstantinopol před obléháním Araby. 

Snad i kvůli této nemalé zásluze panovník Konstantin VII. Porfyrogennetos (905-959) prohlásil její složení za 

státní tajemství. To byl pravděpodobně důvod, proč se dnes můžeme jen dohadovat, z čeho byla směs přesně slo-

žená a jak ji Byzantinci připravovali. Mezi nejpravděpodobnější ingredience patřil ledek, síra, ropa, pálené váp-

no a koudel.  

Jaký název tajná zbraň získala, najdete v tajence osmisměrky, jejíž legenda je tvořena chemickými a ze-

měpisnými pojmy.  

  

Legenda:  

alkan, alobal, arsen, germanium, grafit, ion, láva, malta, Mg, mlha, mol, neutron, niob, ocel, radon, RNA, Saturn, 

Sn, titan, vosk, Zn 

G R A F I T Ř M G 

E E L B O I N L O 

R O O C N T E H C 

M K B N Ý A U A E 

A A A R N N T O L 

N L L U O H R L K 

I K E T D R O Á S 

U A N A A Z N V O 

M N E S R A Ň A V 

Úkoly: 

1) Rozhodněte, která z uvedených látek reagovala silně s vodou, jak popisuje text. 

2) Jaký vztah k hoření mají ostatní látky, které pravděpodobně tvořily také směs tajné zbraně?  

3) Jak se nazývá druh reakcí, při kterých se uvolňuje teplo? 

4) Hlavním městem Byzance byla Konstantinopol. Uveďte, jak se toto město nazývá dnes a určete jeho země-

pisné souřadnice (pomocí atlasu).   
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Kód:   Ch4bZ3a------s2201z 
Tematický celek chemie: Ch4  Chemické reakce 

Mikrocelek chemie: Ch4b  Klasifikace chemických reakcí  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3a Světadíly, oceány, makroregiony světa 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

20. MĚSTO V KRIS-KROSU 

Stát, jehož hlavní město je ukryto v tajence kris-krosu, je typický svojí štědrou sociální politikou. Je čle-

nem Evropské unie a téměř polovinu elektrické energie vyrábí vodními elektrárnami.  

Do tabulky dosazujete slova z legendy, která jsou pro usnadnění seřazena podle počtu písmen. Začněte 

slovem, které lze umístit jednoznačně (v našem případě je to jediné šestipísmenné slovo). Slova píšete ve směru 

zleva doprava a svrchu dolů. Tajenku získáte tím, že z políček kris-krosu označených čísly přepíšete písmena 

do odpovídajících políček tajenky.  

 

Legenda: 

2: Au, Ca, Li 

4: nikl, saze, tuky, uran, Watt 

5: amidy, atlas, baryt, fauna, malta, prvek, titan 

6: pálené 

7: afinita, bioplyn, nikotin, planeta, syntéza 

8: magnezit, reaktant, sediment, thallium 

 
 4            

1             

       7  5    

  9           

             

             

         6    

  2           

             

         8    

             

    3         

             

 

Tajenka:     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Úkoly: 

1) V tajence je skryt název hlavního města jednoho evropského státu. Kterého? S kterými státy sousedí? 

2) Tato země je proslulá výrobou velmi kvalitní oceli. 

a) Který prvek je základem výroby oceli? 

b) Zapište rovnici reakce oxidu železitého s uhlíkem. 

c) Zapište rovnici reakce oxidu železnatého s oxidem uhelnatým. 

3) Vyberte správná slova ve větě popisující reakce z úkolu 2:  

Obě reakce jsou redoxní/acidobazické/komplexotvorné a exotermní/endotermní. 
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Kód:   Ch4cZ7b------h2101z 
Tematický celek chemie: Ch4  Chemické reakce 

Mikrocelek chemie: Ch4c  Faktory ovlivňující rychlost chemických 

  reakcí  
Tematický celek zeměpisu: Z7  Terénní geografická výuka, praxe  

  a aplikace 
Mikrocelek zeměpisu: Z7b Ochrana člověka při ohrožení zdraví 

  a života 
Typ úlohy: h  Chemická hřebenovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

21. PLYN URYCHLUJÍCÍ ZRÁNÍ PLODŮ 

Homologická řada alkenů začíná látkou, v jejíchž molekule jsou dva atomy uhlíku. Triviální název této 

látky získáte vyluštěním obojstranné hřebenovky, požadující od vás znalost některých geografických pojmů 

z oblasti přírodních katastrof a pohrom. 

 

Legenda: 

1) Vniknutí velkého množství živočichů (např. sarančat, ale také 

vojáků) na určité území, které má ničivé následky 

2) Část lesa s vyvrácenými stromy (např. po vichřici). 

3) Likvidace požárů. 

4) Trvale zamokřené území nebezpečné pro pohyb člověka i živo-

čichů. 

5) Rychlý a náhlý sesuv sněhu po svahu.  

6) Prudký a nečekaný projev sopečné činnosti. 

7) Ničivý tropický cyklón v jihovýchodní Asii. 

 

Úkoly: 

1) Vyjmenujte dalších 8 členů homologické řady alkenů a napište 

jejich molekulové vzorce. 

2) Napište adici vody na odhalený uhlovodík (urychlenou kataly-

tickým působením kyseliny sírové). Při reakci vzniká ethanol. 

3) Které další faktory kromě již uvedeného katalyzátoru mohou 

rychlost reakce zvýšit? (Jmenujte dva.) 

4) Plyn ukrytý v hřebenovce je označován jako fytohormon. Co v rostlinách jeho přítomnost způsobuje? 

 

 
 

Kód:   Ch4dZ1b------l2151z 
Tematický celek chemie: Ch4  Chemické reakce 

Mikrocelek chemie: Ch4d Chemie a elektřina  
Tematický celek zeměpisu: Z1  Geografické informace, zdroje dat,  

  kartografie a topografie 
Mikrocelek zeměpisu: Z1b Geografická kartografie a topografie 
Typ úlohy: l  Chemická lištovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

22. BOLAVÝ ZUB 

 Hanka a Radka se po šestihodinovém učebním maratonu posadily k jídelnímu stolu ve školní jídelně, 

uchopily hliníkové příbory a pustily se do oběda. V tom Hanka vykřikla. Radka se na ni tázavě podívala a zkusi-

la odhadnout příčinu Hančiného bolestného výrazu: „Chytl tě zub?“ „Ne, to určitě ne, nedávno jsem byla u zuba-

ře. Sice jsem měla kaz, ale zub je opravený a uzavřený stříbrnou plombou.To je divné, jen jsem se toho zubu 

dotkla vidličkou a projela mi zubem bolest, jako bych se dotkla elektrického proudu.“ odvětila Hanka.  

Co se jí tedy přihodilo? Vysvětlení můžete získat vyřešením lištovky. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
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Legenda: Nápověda: 

 

  
 

Úkoly: 

1) Po vyřešení lištovky určete anodu, katodu a elektrolyt při ději popsaném v úvodním textu. 

2) Stručně vyjádřete rozdíl mezi primárním a sekundárním galvanickým článkem.  

3) Turistické mapy jsou obohaceny o trasy elektrického vedení. U nás je běžně několik druhů vedení, které se li-

ší napětím proudu, který přenáší. Určete pomocí přiložené turistické mapy nejčastější druhy vedení. 

 

 
 

4) Zvažte výhody zanesení těchto údajů do turistických map a uveďte alespoň jednu z nich.  

5) Co označuje na přiložené mapě modrá barva? 

 

Tématický celek 5 

 
 

Kód:   Ch5aZ5b------s2101z  
Tematický celek chemie: Ch5  Anorganické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch5a  Oxidy  
Tematický celek zeměpisu: Z5  Životní prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z5b Vztah příroda a společnost 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

23. WORDOKU 

 Úkolem ochrany přírody je zajišťovat čistotu životního prostředí, jeho obnovu a udržení přírodních hod-

not a krás. Tohoto cíle lze dosáhnout jak ochranou druhové rozmanitosti rostlin i živočichů, tak i šetrným hospo-

dařením s přírodními zdroji.  

Wordoku je variantou sudoku. V tajence wordoku najdete jeden z typů chráněných území: přírodní 

......... Vyplňují se písmena uvedená v legendě (místo číslic) tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec 

o 33 políčkách obsahoval každé písmeno právě jednou. Tajenka se nachází ve vyznačených polích wordoku 

(v tomto případě v diagonále). 
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Legenda: K, E, R, Z, A, V, C, N, P 

 

 P  K V     

  N   Z  R  

A V   C E   P 

    N   V  

 C E Z    P K 

Z    K  E A C 

C  K V   A  N 

 A P N  K   R 

  V C  R P   

Úkoly: 

1) ČR má v současné době celkem 4 národní parky. Vyjmenujte je a vyznačte na obrysové mapě ČR. 

 
2) Jak se nazývá publikace obsahující soubor údajů o kriticky ohrožených druzích rostlin a živočichů? 

3) V legendě je celkem 9 písmen. Budeme-li se na ně dívat pohledem chemika, najdeme v nich dohromady 17 

chemických značek s-, p- a d- prvků a chemické značky dalších čtyř f-prvků. Odhalte alespoň deset z nich. 

4) Od jednopísmenných značek prvků vytvořte vzorce jejich oxidů v nejvyšším možném oxidačním čísle dané-

ho prvku. Odpovědí je 5 vzorců oxidů. Zapište je v monomerní formě. 

 

 

 
 

Kód:   Ch5bZ2c------t2151z 
Tematický celek chemie: Ch5  Anorganické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch5b  Kyseliny a hydroxidy  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2c Systém přírodní sféry na planetární úrovni 
Typ úlohy: t  Chemický text 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

24. CHEMIE VE VĚTÁCH 

Po vyluštění následujících větných rébusů, které na první pohled připomínají úlohu z češtiny, získáte 

názvy devíti prvků, které zapíšete do volných políček legendy.  

 

Legenda: 

a) Výraz odporu s koncovkou –om.  

b) Křemílek bez slabiky le.  
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c) Mzda s příponou –ina.  

d) Pevné palivo s koncovkou –k.  

e) Lov se samohláskami o na počátku i konci.  

f) Chromý člověk bez samohlásky y.  

g) Osm měkkých i u M.  

h) Vtip s předponou fos–.  

i) Sto s příponou –ín.  

Úkoly: 

1) Od každého ze získaných prvků postupně utvořte jeden vzorec kyseliny nebo hydroxidu podle níže uvedené-

ho slovního návodu a pojmenujte je. U vícesytných kyselin vyjádřete počet atomů vodíku v molekule pomocí 

předpony hydrogen–.    

 

K legendě: 

a) Jednosytná bezkyslíkatá kyselina s oxidačním číslem prvku I. 

b) 
Čtyřsytná kyslíkatá kyselina s oxidačním číslem prvku IV 

(tetrahydrogenkyselina). 

c) Hydroxid s oxidačním číslem prvku II. 

d) Dvojsytná kyslíkatá kyselina s oxidačním číslem prvku IV. 

e) Hydroxid s oxidačním číslem prvku II. 

f) Hydroxid s oxidačním číslem prvku III. 

g) Dvojsytná kyslíkatá kyselina s oxidačním číslem prvku VI. 

h) 
Trojsytná kyslíkatá kyselina s oxidačním číslem prvku V 

(trihydrogenkyselina). 

i) Hydroxid s oxidačním číslem prvku II. 

 

2) Prvek z legendy b) se ve svých sloučeninách výrazně podílí na struktuře Země. V kterých základních vrst-

vách Země se jeho sloučeniny vyskytují? 

3) Vyjmenujte 4 základní vrstvy struktury Země a stručně je charakterizujte.  

 

 
 

Kód:   Ch5cZ2b------e3101z 
Tematický celek chemie: Ch5  Anorganické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch5c  Soli kyslíkaté a nekyslíkaté  
Tematický celek zeměpisu: Z  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z Krajinná sféra 
Typ úlohy: e  Chemické kouzlo 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  10  minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis  
 

 

25. FARAÓNOVI HADI I 

„Své chemické kouzlo jsem nazval Faraónovi hadi,“ představil svůj efektní pokus Ondra. Petr a Tereza, 

kteří měli vystoupit po Ondrovi, zbledli. Také oni měli připravené pokusy se stejným názvem a budoucnost 

svých vystoupení neviděli zrovna růžově. Rezignovaně sledovali Ondru, jak se pustil v pojízdné skleněné diges-

toři do svého pokusu. 

Do třecí misky nasypal 2 g oranžové práškovité kyslíkaté látky a napověděl, že jde o dichroman a 1 g 

bílé krystalické látky, kterou pojmenoval dusičnan a dodal, že obě soli mají v kationtu draslík. Z pytlíku, na kte-

rém byl nápis cukr, navážil 3 g a přidal práškový cukr do misky. Všechny tři látky smíchal a vzniklá směs získa-

la žlutooranžovou barvu. Nasypal ji na připravený alobal a zamotal ji do válečku, který na jednom konci uzavřel. 

Váleček převázal tenkým provázkem, aby lépe držel. 

 Otevřený konec válečku zapálil kahanem. Z hořícího válečku začal vylézat žlutý, rozžhavený, kroutící 

se had. Obecenstvo nadšeně tleskalo a snažilo se odhalit podstatu pokusu.  

 

Potřeby: alobal, cukr, dichroman draselný, dusičnan draselný, kahan, nehořlavá podložka, zápalky 
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Úkoly: 

1) Rovnice hoření obou použitých kyslíkatých chemikálií vyrovnejte: 

K2Cr2O7 →    K2CrO4 +    Cr2O3 +    O2 

KNO3→    KNO2+   O2  

2) Vysvětlete podstatu předvedeného pokusu. 

3) Množinu skutečných hadů žijících na zeměkouli rozdělte na nejedovaté, jedovaté a škrtiče…  

Hroznýš královský, korálovec žlutavý, užovka obojková, anakonda velká, kobra indická, mamba černá. 

4) Přiřaďte těmto hadům místa jejich nejčastějšího výskytu znázorněná na mapě: 

 

 
 

 

 
 

Kód:   Ch5cZ2d------q2101z 
Tematický celek chemie: Ch5  Anorganické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch5c  Soli kyslíkaté a nekyslíkaté  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2d Systém přírodní sféry na regionální úrovni 
Typ úlohy: q  Chemický otazník 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

26. NEJNIŽŠÍ BOD SOUŠE 

Nejhlubší pevninná proláklina na světě se nachází v Jihozápadní Asii na hranicích Jordánska a Izraele. 

Je představována bezodtokovým jezerem, které leží 408 m pod hladinou světového oceánu. Jeho voda má nej-

vyšší obsah solí na světě: 28 %. Vysoká slanost vody způsobuje, že plavci se v ní nemohou utopit, neboť jejich 

těla jsou nadnášena do té míry, že téměř není třeba plavat. Ve vodě žijí pouze některé druhy řas a mikroorganis-

mů, které se životu ve vysoké koncentraci solí v roztoku dokázaly přizpůsobit. Ze solí obsažených v „mořské“ 

vodě se vyrábějí léky a na jeho březích vznikla řada lázní. Kromě chloridu sodného (a) a chloridu draselného (b) 

lze z vody získat i uhličitan draselný (c), chlorid hořečnatý (d) a bromid hořečnatý (e). 

Úkoly: 

1) Jak se nazývá hledané jezero? 

2) Uvedené jezero vyznačte na přiložené mapce 

3) S moři, oceány a ostatními vodními plochami 

souvisí 5 obecných jednoslovných geografických 

názvů, které snadno doplníte na základě uvede-

ných definic. 

a) Část oceánu, moře nebo jezera, která 

proniká hluboko do pevniny. 

b) Přírodní zúžená část oceánu mezi pevni-

nami nebo ostrovy. 
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c) Uměle vybudovaná vodní cesta spojující moře, oceány, jezera, řeky. 

d) Dlouhý výběžek souše do oceánu, moře nebo jezera. 

e) Část pevniny, která je z větší části obklopena mořem.  

4) K názvům solí (a-e) doplňte jejich chemické vzorce. 

 

Tématický celek 6  

 
 

Kód:   Ch6aZ3b------q3151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6a  Uhlovodíky  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3b Modelové regiony světa 
Typ úlohy: q  Chemický otazník 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

27. PLYNNÝ ODBARVOVAČ 

 Plynná organická látka z tajenky se ve velkém množství získává při krakování některých frakcí ropy. Je 

lehká, bezbarvá, nasládlé chuti. Při určitém koncentračním rozmezí ve směsi se vzduchem po iniciaci vybuchuje. 

Urychluje zrání ovoce. Dvojná vazba přítomná v molekule známého plynu je místem, kde snadno dochází k che-

mickým reakcím, z nichž většina má charakter adice. Známý je jeho důkaz adicí bromu (pomocí bromové vody), 

při které dojde k odbarvení červenohnědého roztoku bromu (a). K významným reakcím ukrytého plynu patří je-

ho oxidace, kterou lze uskutečnit různými oxidačními činidly. Červenofialový manganistan draselný se v jeho 

přítomnosti odbarvuje a plyn se mění na alkohol. Použijeme-li k oxidaci plynu zředěný roztok manganistanu dra-

selného, vznikne (v prostředí kyseliny sírové) diol (b). Při oxidaci plynu koncentrovaným roztokem manganista-

nu draselného vzniká octová kyselina (c). Vzorec plynné organické látky najdete v hřebenovce a zároveň si zo-

pakujete geografické pojmy zaměřené na amerického kontinentu. 

 

Legenda:  

1) Největší záliv u Kanady. 

2) Počet úředních jazyků Kanady (číslicí). 

3) Kanada je významným producentem dřeva. Jak se nazývá hmota zís-

kávána jeho zpracováním (buničina)? 

4) Stát jižní Ameriky s hlavním městem Bogota (zapište anglicky). 

5) První písmeno hlavního města Havajských ostrovů. 

6) Rozloha Severní Ameriky (km2). Rovná se počtu hodin jednoho dne 

násobeného hodnotou 106. 

Nápověda: Columbie 

 

Úkoly:  

1) Zapište všechny tři popisované děje chemickými rovnicemi a pojme-

nujte vzniklé produkty. 

2) Vysvětlete příčinu odbarvení červenohnědého roztoku bromové vody 

a červenofialového roztoku manganistanu draselného. 

 

 
 

Kód:   Ch6aZ4d------b2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6a  Uhlovodíky  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d Regionální společenské, politické a  

  hospodářské útvary 
Typ úlohy: b  Chemická buňkovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

  
 

28. ŘEŠENÍ ÚLOHY HLEDEJTE V BUŇKOVCE 

V buňkovce je ukrytý alken, který je významnou složkou pro výrobu syntetických leteckých benzínů. 

Vyluštěním buňkovky získáte název tohoto alkenu a zároveň si procvičíte geografické pojmy. 

 

1 2 3  4 5 6 

   =    
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Legenda: 

 

1) Asijský stát s hlavním městem Rangún. 

2) Rozlohou největší stát na severu Asie. 

3) Město v Norsku ležící pod 60o s.š. 

4) Ukrajinské přístavní město na pobřeží Černého moře. 

5) Název vrchu na Šumavě (1 280 m.n.m). 

6) Město v Anglii na 2o z.d., ležící u řeky Avon. 

7) Stát v Asii s hlavním městem Kathmandu. 

8) Město ležící na severu Německa u pobřeží Severního moře. 

 

Nápověda: Emden, Poole, Sauda. 

 

Úkoly:  

1) Znázorněte strukturní vzorec alkenu (s dvojnou vazbou na 

prvním uhlíku) z tajenky buňkovky a pojmenujte ho.  
2) Charakterizujte  nalezený alken: 

a) Počet a názvy izomerů. 

b) Jaké je užití alkenu uvedeného v tajence? 

3) Bez výpočtu určete, která látka mě větší relativní atomovou hmotnost: butan, nebo buten? 

 

 
 

Kód:   Ch6aZ4d------s2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6a  Uhlovodíky  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d Regionální společenské, politické a  

  hospodářské útvary 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2  

Časová náročnost:  15  minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

29. HRAJEME SI S VAZBAMI 

Jak se obecně nazývají acyklické uhlovodíky, které jsou podobné alkenům, ale obsahují dvě dvojné vaz-

by? Svoji odpověď si ověřte vyluštěním hadovky. 

 

 

Y N E 

A D I 

K L A 

Úkoly:  

1) Jaké typy umístění jednoduchých a dvojných vazeb v molekulách uhlovodíků zašifrovaných v hadovce rozli-

šujeme? 

2) Napište vzorce látek s chemickými názvy  

a) buta-1,2-dien  

b) hepta-1,3-dien 

c) penta-1,2-dien 

d) hexa-1,4-dien  

e) buta-1,3-dien 

f) hepta-1,6-dien 

3) Roztřiďte chemické látky z úkolu č. 2 do kategorií uvedených v úkolu č. 1. 

4) S použitím 3-9 písmen z názvu uhlovodíků ukrytých v tajence se pokuste vytvořit alespoň 1 zeměpisný název 

(města, řeky, hory nebo pohoří a obyvatele určitého území v 1. pádu). 
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Kód:   Ch6aZ4d------t2051z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6a  Uhlovodíky 
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d  Regionální společenské a  politické útvary 
Typ úlohy: t  Chemický text 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  5 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

30. PALIVO V BALÓNECH 

Počáteční písmeno každé odpovědi na uvedenou otázku z legendy vám odhalí název uhlovodíku, který 

se většinou získává z ropy. Identifikujte ukrytý uhlovodík, který se plní do lahví a prodává se jako palivo na 

ohřev a vaření.  

Při odhalování této organické sloučeniny si zopakujete názvy států a hlavních měst. 
 

Legenda:  

1) Francouzské město se známou stavbou (viz obrázek a) 

2) Název státu s obrysovou mapou (viz obrázek b) 

3) Norské hlavní město.             

4) Hlavní město nejjižnějšího státu ve střední Americe.  

5) Nizozemský přístav, který je zároveň hlavním městem. 

6) Hlavní město afrického státu s obrysovou mapou (viz obrázek c) 

 

Obrázky k legendě: 

 

a) b) c) 

   

   
 

Úkoly:  

1) Napište obecný vzorec alkanů. 

2) Napište prvních deset členů homologické řady alkanů (název, racionální a molekulový vzorec). Doplňte, 

o kolik atomů kterých prvků se sousední členy řady vzájemně liší. Jak se tento přírůstek počtu prvků nazývá? 

3) Uvažovaný uhlovodík se používá jako palivo k ohřívání vzduchu v balónech. Napište, přes které evropské 

státy byste teoreticky letěli (bez vlivů větrů apod.) z Prahy po 50. rovnoběžce do Severní Ameriky. Můžete si 

pomoci mapou, globusem apod.  

 

 
 

Kód:   Ch6bZ4b------r2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6b  Paliva  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4b Globalizační společenské, politické a 

  a hospodářské procesy 
Typ úlohy: r  Chemický roháček 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

 

31. ZDROJ UHLOVODÍKŮ 

Alkeny lze získat, podobně jako alkany, při rozkladné destilaci směsi velkého počtu složitějších orga-

nických látek, které jsou obsaženy např. ve svítiplynu. Vyřešíte-li legendu roháčku, získáte tajenku, která obsa-

huje název jednoho z dalších zdrojů alkenů. V legendě jsou použity pojmy zaměřené na Evropskou unii.  
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Legenda: 

1) Tajenka. 

2) Jak se nazývá měna Evropské unie? 

3) Doplňte slovo: V únoru 2006 se v Itálii konaly zimní olympijské .... 

4) Napište zkratku tzv. evropského okruhu, do kterého patří: Island, 

Mallorca, Kypr, Malta… 

5) Začáteční písmeno hlavního města evropského státu Estonska. 

                         

Úkoly:  

1) Jak vzniká látka ukrytá v tajence? Doplňte příklady uvedeného zdroje 

alkenů podle použitých surovin. 

2) Přiřaďte látky: methan, benzín, petrolej, koks a ethan ke zdrojům, ze kterých se převážně získávají. 

Z ropy se získává:…………………………………………………………………………………………. 

Zemní plyn obsahuje:……………………………………………………………………………………… 

Z uhlí lze připravit:………………………………………………………………………………………….. 

3) V naší republice se získává 90 % veškeré energie oxidací (spalováním uhlíkatých paliv). Přibližné vyjádření 

dějů při hoření těchto paliv včetně uvolněného tepla Qm uvádějí následující rovnice: 

Pevná paliva (uhlí): C + O2  CO2                                            Qm = - 394 kJmol-1 

 

Kapalná paliva (z ropy) 

CnHm+ )
n

m
n(   O2  n CO2 + 

2

m  
H2O  Qm = - 659 kJmol-1 

 

Plynná paliva (základem je methan) 

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O                                                       Qm = - 804 kJmol-1 

Porovnejte hodnoty spalných tepel uvedených paliv a určete, které z nich uvolní nejvíce tepla na 1 mol uhlí-

ku. Hodnota Qm je  vztažena na uhlík o látkovém množství 1 mol. 

4) Doplňte následující text: V roce 1990 byla v Evropě uzavřená smlouva o volném pohybu osob, peněz a zboží 

nazvaná ………. …… (a) a v roce 1991 o vytvoření EU zvaná ………… ……. (b) Společnou evropskou 

hymnou je hudba zkomponovaná na text básně německého básníka ……… …….. (c) Zhudebnil ji  …….. … 

……….. (d) pod názvem „Óda na radost“. Vlajka EU má ...... (e) barvu. 

5) Zjistěte, kolik zlatých hvězd má vlajka EU. Najdete ji mimo jiné na kartičce zdravotní pojišťovny.  

 

 
 

Kód:   Ch6bZ4c------s2051z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6b  Paliva  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4c Světové hospodářství 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  5 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

32. DVOJNÁ VAZBA UZAVŘENÁ V KRUHU 

Vyřešením směrovky získáte název cyklických uhlovodíků obsahujících v molekule  jednu dvojnou 

vazbu. Tyto uhlovodíky mají podobné vlastnosti jako ostatní alkeny. 

 

Úkoly:  

1) Napište strukturní a molekulový vzorec 

a) cyklohexenu 

b) cyklobutenu 

c) cykloheptenu 

d) cyklopentenu 

e) cyklooktenu 

2) Jaký je obecný vzorec sloučenin ukrytých ve směrovce? 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3    

4   

5  
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61 

3) Na obrysové mapě světa jsou vyznačeny světově významné oblasti těžby ropy. Z nich vyberte a vyznačte ná-

sledující čtyři: a) Severní Amerika (Mexický záliv), b) Asie (Perský záliv), c) oblast Středozemního a d) Se-

verního moře. 

 
 

 

 
 

Kód:   Ch6cZ3b------d2101z 
Tematický celek chemie: Ch6 Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6c Deriváty uhlovodíků 
Tematický celek zeměpisu: Z3 Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3b Modelové regiony světa 

Typ úlohy: d  Chemická doplňovačka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 

 
 

33. UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK V DOPLŇOVAČCE 

Trojúhelníková doplňovačka skrývá obecný název atomových skupin vzniklých teoretickým odtržením 

atomu vodíku z molekul alkynů v sousedství trojné vazby. Legenda od vás požaduje 8 geografických názvů ze 

zeměpisu světadílů, konkrétně z Ameriky. 

 

Legenda: 

1) Nejdelší a nejvodnatější americká řeka. 

2) Výrobky továrny firmy Boening v Seattlu.  

3) Americký stát s hlavním městem Ottawa. 

4) Severozápadní kanadské teritorium spojené se zlatoko-

pectvím. 

5) Anglicky „jméno“. 

6) První 3 písmena řeky spadající do úmoří Tichého oceá-

nu. 

7) Běžně užívaná zkratka pro označení města světoznámého 

filmovým průmyslem.  

8) Počáteční písmeno nejstaršího národního parku světa 

(zřízen v roce 1872) ve Skalnatých horách. 

Nápověda: Yukon 

 

 

Úkoly:  

1) Napište strukturní vzorec i název uhlovodíkových zbytků odvozených od alkynu se dvěma a čtyřmi atomy 

uhlíku v molekule. 

 

 

  1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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2) Čtyři uvedené mysy představují krajní body druhého největšího světadílu naší planety – Ameriky. Přiřaďte 

mysům správné body: 

a) nejjižnější  

b) nejsevernější  

c) nejzápadnější 

d) nejvýchodnější  

A) Murchisonův mys v Kanadě 

B) Mys prince Waleského na Aljašce 

C) Mys Froward při Magellanově průlivu 

D) Mys Branco v Brazili 

 
 

Kód:   Ch6cZ5a------m2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6c  Deriváty uhlovodíků  
Tematický celek zeměpisu: Z5  Životní prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z5a Krajina 
Typ úlohy: m  Chemická mikrodetektivka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

34. MAFIÁNSKÉ USPÁVADLO 

 Giovanni Ventori se živil jako závozník, práce nic moc, a tak jen stěží uživil svou početnou rodinu. Jed-

noho dne však přijel ke svému domku v luxusní limuzíně a brzy se stěhoval do přepychové čtvrti poblíž centra 

Neapole. Všem sousedům bylo hned jasné, jak závozník ke štěstí přišel. Hovořilo se o mafii! Ventoriho štěstí 

však trvalo jen pár měsíců. Potom udělal chybu a dostal se do rukou policie. Výměnou za mírnější trest přislíbil 

svědectví proti svým bývalým bossům. Tak se stal z Giovanniho Ventoriho korunní svědek. Termín prvního pře-

líčení byl stanoven na 27. dubna. Do té doby bylo třeba Ventoriho hlídat jako oko v hlavě. Tímto nezáviděníhod-

ným úkolem byl pověřen inspektor Tortellini. Do procesu zbývalo ještě 9 dní. 

 Inspektor Ventoriho tajně převezl do luxusního hotelu La Neapol a nechal jej nepřetržitě hlídat v apart-

má číslo 417 ve čtvrtém podlaží hotelu. U svědka se dnem i nocí střídali dva policisté. Inspektor vždy přijížděl 

na pravidelné kontroly.  

 Ten den přijel inspektor do hotelu v nezvyklou hodinu a ve dveřích výtahu čtvrtého patra, kam právě 

vyjel, se málem srazil s mužem, který namáhavě táhl vozík naplněný až po okraj špinavým ložním prádlem. In-

spektor měl nejen vytříbený pozorovací talent, ale i skvělý čich. Přetížený vozík a dobře známá nasládlá vůně 

jedné z organických látek jej uhodily přímo do nosu. Pozorně upřel zrak na pokojského, který se sklopenou hla-

vou táhl vozík do výtahu. ,,Stůjte!”, vykřikl Tortellini a mířil na něj pistolí. ,,A ruce pěkně za hlavu!” Pokojský 

se nezmohl ani na slovo a už měl pouta na rukou. Inspektor nadzvedl vrstvy prádla ve vozíku a s každou další 

vrstvou sílila ona zmiňovaná nasládlá vůně. A tu pod prádlem narazil na tělo, které mělo hlavu omotanou mok-

rým šátkem vydávajícím onu charakteristickou vůni. Giovanni Ventori dosud žil, ale byl v hlubokém spánku, 

stejně jako jeho ochránci, které inspektor našel v apartmá číslo 417. 

Triviální název organické sloučeniny s uspávajícími účinky si můžete ověřit v doplňovačce a zároveň 

si zopakujete své znalosti ze zeměpisu z oblasti přírodních poměrů. 

 

Legenda:  

1) Historické území v západních Čechách (okolí Chebu).                                      

2) Nejmladší druh hnědého uhlí. 

3) Dráha, po které obíhá nebeské těleso. 

4) Oblast. 

5) Velké souvislé vodní plochy. 

6) Úzké a dlouhé mořské zálivy vyhloubené ledovcem. 

7) Řeka tekoucí v Orlických horách. 

8) Nejdelší rovnoběžka. 

9) Nános tvořený ledovcem. 

Nápověda: Moréna 

 

Úkoly:  

1) Napište chemický vzorec a chemický název organické 

sloučeniny, kterou použil mafiánský pomocník 

k uspání svých obětí.  

2) Zařaďte tuto sloučeninu do systému organických 

sloučenin. 
 

3) Uveďte, k čemu se tato látka v chemické laboratoři nejčastěji používá. 
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Kód:   Ch6cZ6a------o2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6c  Deriváty uhlovodíků  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6a Místní region 
Typ úlohy: o  Chemická osmisměrka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

35. UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK V OSMISMĚRCE 

Do obrazce je vepsáno ve všech osmi směrech 11 čes-

kých měst a vesnic. Po jejich vyškrtání přečtete po řádcích 

zbylá písmena a dostanete triviální název pro ethenyl. 

 

Legenda:  

Borová, Děvín, Opava, Praha, Tábor, Trnava, Třebíč, Vrbno, 

Vsetín, Vyškov, Znojmo. 

 

 

 
 

Úkoly: 

1) Zapište odhalený uhlovodíkový zbytek pomocí strukturního vzorce a připojte jej: 

a) k hydroxylové skupině. 

b) k fenylu. 

c) k chloridovému aniontu. 

Vzniklé látky pojmenujte. 

2) Napište strukturní vzorec a triviální název propenylu a vinylbenzenu. 

3) U alkenů se vyskytuje (E)- a (Z)-izomerie. Tyto značky pocházejí z německých slov entgegen a zusammen. 

Napište, co tato slova znamenají. K uvedeným látkám připište, zda se jedná o (E)- nebo (Z)-izomer (a má vět-

ší prioritu než b, tzn. že a je těžší, proto má větší prioritu). 

 

a

C C

a

b b                                                   

a

C C

b

b a 
 

      (   )-izomer                                                   (   )-izomer   

4) K označeným bodům obrysové mapy ČR správně umístěte názvy českých měst, které jsou v legendě tučným 

písmem. 
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Kód:   Ch6cZ7a------s2101z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6c  Deriváty uhlovodíků  
Tematický celek zeměpisu: Z7  Terénní geografická výuka, praxe a  

  aplikace 
Mikrocelek zeměpisu: Z7a Cvičení pozorování v terénu místní krajiny 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

36. POMŮCKY DO TERÉNU 

Obrázková šifra obsahuje pomůcky, užívané v hodinách zeměpisu nebo při terénní praxi a jeden geogra-

fický jev. Pojmenujte je. Jednotlivá písmena každého názvu očíslujte (vždy začínejte číslem 1). Čísla uváděná 

nad každým obrázkem určují pořadová čísla písmen v názvech, které tvoří tajenku ukrývající známý alken (zbý-

vajícím písmenům není třeba věnovat pozornost). 

 

Legenda: 

a)   4                                     b)   2                                                            c)   1, 2                    d) 1 

 

  

  
 

Úkoly:  

1) Napište strukturní vzorec jednoho z izomerů alkenu z tajenky. 

2) Kolik má tento alken atomů uhlíku v molekule? 

3) Stručně vysvětlete, k čemu se používají pomůcky, které obsahuje obrázková šifra 

4) Charakterizujte uvedený geografický jev.  

 

 
 

Kód:   Ch6dZ2c------s2101z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6d  Přírodní látky  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2c Systém přírodní sféry na planetární úrovni 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

37. MALÍŘEM JE PŘÍRODA 

Kdo by neznal krásu podzimních lesů, které hýří všemi barvami? Jejich pestrá paleta se stala námětem 

mnoha uměleckých děl, básní i obrazů. Některá barviva v rostlinách mají za úkol lákat krásným zbarvením květů 

či plodů živočichy. V tajence najdete společný název rostlinných i živočišných barviv 

(žlutých, oranžových až červených), která jsou rozpustná v tucích. 

Vyřešením chemické šifry pomocí šifrovací tabulky získáte název hledané 

skupiny barviv, která jsou z chemického hlediska uhlovodíky s konjugovaným systémem 

dvojných vazeb. 

 

Zadání: 

3d, 1a, 1g, 1f, 3g, 2b, 3e, 1f, 1d, 1b, 2i                                                    Šifrovací tabulka: 

 

Úkoly: 

1) Jakým způsobem se látky z tajenky dostávají do těl živočichů? Na co se v organis-

mech přeměňují? 

2) Mezi barviva, jejichž název jste získali z tajenky patří karoteny (α, β, γ), lykopen a lu-

tein. Ke každému z uvedených barviv přiřaďte jednu z barev uvedených v zadání úlo-

hy a přiřaďte k nim příklad rostliny, v niž se vyskytují (v květech slunečnic a pampe-

lišek, v kořenu mrkve, v plodech rajských jablíček a šípků). 

 1 2 3 

a A B C 

b D E F 

c G H Ch 

d I J K 

e L M N 

f O P Q 

g R S T 

h U V W 

i X Y Z 
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3) Z množiny rostlin uvedených v abecedním pořadí vyberte ty, které se ve velkém pěstují v Evropě v mírném 

pásu:  

a) agave 

b) ananas  

c) bambus  

d) banány  

e) brambory  

f) citróny  

g) jablka  

h) ječmen  

i) kokos  

j) kukuřice  

k) mandle  

l) mrkev  

m) olivy  

n) paprika  

o) petržel  

p) pomeranče  

q) pšenice  

r) slunečnice  

s) vinná réva  

t) žito

4) Jaké 3 hlavní přírodní oblasti se vyskytují v mírném podnebném pásu?  

 

 
 

Kód:   Ch6dZ4d------k2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6d  Přírodní látky  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d Regionální společenské, politické a  

  hospodářské útvary 
Typ úlohy: k  Chemický kruh, hvězdovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

38. PROČ JSOU KERAMICKÉ NOŽE IN 

Vítězné tažení moderními kuchyněmi započaly keramicko-zirkoniové nože v Japonsku. Odtud se rychle 

přesunuly do USA, kde se dají koupit ve všech lepších obchodech s kuchyňským vybavením. Vzniká otázka, co 

na těch bílých, poloprůhledných a křehce vypadajících čepelích tolik lidí zaujalo a proč jim dávají přednost před 

klasickými kovovými noži. Jedni na nich milují, že není třeba je brousit. Jiní oceňují snadnou práci s nimi, neboť 

nože vyrobené z oxidu zirkonia jsou lehoučké, ale jsou 2 tvrdší než ocel a jejich ostří je blízké diamantům. Nej-

početnější skupina lidí je ovšem používá především z důvodů zdravé výživy.  

Kovové nože při krájení ovoce a zeleniny dokáží totiž spolehlivě zničit látku zašifrovanou do vyznače-

né tajenky kruhu. Její název získáte vyřešením legendy, která od vás požaduje 6 názvů zemí a 2 názvy měst, kte-

ré zapište střídavě „od“ a „do“ středu 

kruhu, jak napovídají šipky.  

 

Legenda: 

1) České město, v jehož okolí se těží 

smolinec (UO2). 

2) Stát, který z 83 % tvoří Židé, zby-

tek převážně Arabové.  

3) Hlavní město Uzbekistánu. 

4) Stát z jižní části světadílu se sídel-

ním městem Luanda. 

5) Země s hlavním městem Hanoj. 

6) Rodná země Italů.  

7) Stát se sídlem papeže.  

8) Země javorového listu a kolébky 

hokeje (napište anglicky).  

 

Úkoly: 

1) Napište vzorec oxidu zirkoničitého, 

který je základní surovinou při vý-

robě keramických nožů.  

2) Hlavním nerostem obsahujícím Zr 

je zirkon, chemicky tetraoxokřemi-

čitan zirkoničitý. Uveďte jeho vzo-

rec. 

3) Umí si lidské tělo samo syntetizovat látku uvedenou v tajence? 

4) Jak se nazývá nemoc způsobená jejím velkým nedostatkem (hypovitaminóza)? 

5) Je látka z tajenky rozpustná ve vodě?  

6) Uveďte její hlavní přírodní zdroje.  
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Kód:   Ch6dZ6c------l2151z 
Tematický celek chemie: Ch6  Organické sloučeniny 

Mikrocelek chemie: Ch6d  Přírodní látky  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6c Regiony České republiky 
Typ úlohy: l  Chemická lištovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

39. NEJVĚTŠÍ ZDROJ VITAMINU C 

Běžně známou zeleninu lze považovat za největší zdroj vitaminu C nikoliv pro vysoký obsah, ale vzhle-

dem k velkému množství její konzumace v našich zeměpisných šířkách. Statistické tabulky uvádějí její spotřebu 

na osobu mezi 60-100 kg za rok. Pokud při loupání a krájení zeleniny, ukryté v tajence lištovky, používáte kovo-

vé nástroje, připravujete se o část vitaminu C. Dalších 30 % můžete ztratit, jestliže se nedržíte návodu v tajen-

ce lištovky.  

 

 Nápověda: 

  
 

Úkoly: 

1) Sklizeň uvedené zeleniny je charakteristická pro zemědělství kraje, jehož výroba představuje zhruba třetinu 

celkové produkce této zeleniny v České republice. Kraj leží na pomezí Čech a Moravy a je jedním ze tří vni-

trozemských krajů v ČR. 

a) Pojmenujte naznačený kraj. 

b) Uveďte jeho sídelní město. 

c) Pojmenujte největší rybník v kraji (známá rekreační oblast). 

d) Uveďte město z tohoto regionu, které je centrem zimních sportů. 

e) Jaký je název první české jaderné elektrárny? (leží na území uvedeného kraje) 

2) Uvedená zelenina je významným zdrojem škrobu.  

a) Uveďte, ke kterému typu sacharidů škrob patří. 

b) Naznačte chemickým vzorcem jeho složení.  

c) Jak byste škrob v uvedené zelenině dokázali? 

d) Jak se nazývá živočišný škrob? Kde se ukládá? 

e) Napište zjednodušenou rovnici vzniku škrobu z glukózy a pojmenujte typ reakce.  

 

Tématický celek 7  

 
 

Kód:   Ch7aZ6c------z3301z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7a  Chemický průmysl v ČR  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6c Regiony České republiky 
Typ úlohy: z  Chemická zebra 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  30 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

 

40. VÝZNAMNÁ SUROVINA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

V sedmi níže uvedených chemických reakcích vystupuje bezbarvý plyn A třikrát jako produkt a čtyři-

krát jako reaktant. V současném chemickém průmyslu patří pro svou mimořádnou reakční schopnost, projevující 

se v četných adičních a polymeračních reakcích, k jedné z nejdůležitějších výchozích látek pro výrobu mnoha 

významných organických sloučenin. 

K identifikaci plynu A vám napomůže zeměpisná doplňovačka, procvičující pojmy z regionů ČR. 
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Legenda: 

1) Kraj ležící na česko-moravském pomezí se sídelním 

městem Jihlava. 

2) Nejvyšší hora v regionu Karlovy Vary v pohoří Kruš-

ných Hor. 

3) Hory v Královehradeckém kraji s nejvyšším bodem 

Česka. 

4) Město, po kterém byl pojmenován severočeský výbě-

žek. 

5) Výstavní a prodejní akce konané v sídelním městě Ji-

homoravského kraje. 

6) Rodiště hudebního skladatele B. Smetany. 

7) Významný folklorní region na Valašsku, známý drahý-

mi, bohatě zdobenými lidovými kroji. 

8) Obyvatel sídelního města Moravskoslezského kraje. 

 

Nápověda: Kopanice 

 

 

 

Úkoly: 

1) Zapište popsané reakce (v pořadí vyznačeném římskými číslicemi I-VIII) chemickými rovnicemi: 

I. Plyn lze připravit přímou syntézou dvou prvků, které jsou součástí všech uhlovodíků. Reakce je en-

dotermická. 

II. Laboratorně se získává buď z acetylidu (karbidu) vápenatého reakcí s vodou,  

III. nebo z methanu v elektrickém oblouku, který se teplem rozkládá na plyn A a vodík. 

IV. Praktický význam má reakce plynu A s chlorovodíkem na vinylchlorid, jehož polymerem je látka, 

zvaná PVC, která tvoří téměř 30 % světové produkce plastů. 

V. Roku 1866 uskutečnil chemik Berthelot spojením 3 molekul plynu A a jejich zahříváním ve 

skleněné trubici reakci, jejíž produktem byl benzen. 

VI. Postupnou adici plynu A s chlorem z něj nejprve vzniká dichlorethen a později toxický tetrachlor-

ethan. Obě látky jsou rozpouštědly. 

VII. Reakcí plynu A s oxidem uhelnatým a vodou nebo ethanolem vzniká akrylová kyselina nebo její 

ethylester. Produkt je důležitý pro výrobu polyakrylátů a využívá se v textilním průmyslu. 

VIII. Reakcí plynu A s oxidem uhelnatým a ethanolem vzniká ethylester. Jeho význam je obdobný jako 

u látky vzniklé reakcí VI.  

2) Uveďte několik oblastí České republiky, ve kterých je koncentrován chemický průmysl (alespoň 3 příklady).  

 

 
 

Kód:   Ch7bZ2b------k2101z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7b  Průmyslová hnojiva  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2b Krajinná sféra 
Typ úlohy: k  Chemický kruh, hvězdovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

41. DENNÍ DÁVKA: TROCHA HNOJE  

Od nepaměti zemědělci věděli, že půda může být úrodná jen pokud má dostatek živin. Z tohoto důvodu 

byl zaveden první travopolní systém zvaný trojpolní, ve kterém pole vždy jeden rok ze tří leželo ladem. Při sou-

časném nedostatku orné půdy není možné třetinu z ní nechat celý rok bez jakéhokoliv užitku, aby si odpočala 

a nabrala novou sílu. Proto zemědělští pracovníci půdu obohacují pravidelně o látky, které rostliny potřebují 

k rychlému a zdravému růstu.  

V tajence chemického kruhu naleznete pojem, který s popsaným jevem úzce souvisí a prakticky jej vyu-

žívá každý zemědělec i zahrádkář.  
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Legenda: 

1) Druh hnojiva, který vzniká směsí výkalů hos-

podářských zvířat, zbytků krmiv a vody.  

2) Zemědělsky málo využitelný typ půdy vznika-

jící nahromaděním solí.  

3) Přídavné jméno síranu, který je používán jako 

průmyslové dusíkaté hnojivo.  

4) Název minerálu obsahujícího fosfor, využívá 

se pro výrobu fosforečných hnojiv.  

5) Označení pro vyluhovanou neúrodnou půdu.  

6) Semena kulturních rostlin nejlepších 

vlastností užívaná k výsevu na vyhnojené 

půdě.  

7) Proces získávání nerostných surovin z půdy.  

 

 
Úkoly: 

1) Stručně vysvětlete pojem z tajenky kruhu (vznik a užití).  

2) K uvedeným vzorcům hnojiv přiřaďte jejich triviální názvy: 

a) MgSO4 

b) (NH2)2CO 

c) Ca(NO3)2 

d) Ca(H2PO4)2  

 

A) močovina 

B) ledek vápenatý 

C) hořká sůl 

D) superfosfát 

 

2) K uvedeným částem půdního horizontu na obrázku uveďte jejich 

názvy a stručně je charakterizujte:  

 
 

 
 

 

 
 

Kód:   Ch7cZ7a------q2101z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7c  Tepelně zpracovávané materiály  
Tematický celek zeměpisu: Z7  Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Mikrocelek zeměpisu: Z7a Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 

  geografické exkurze 
Typ úlohy: q  Chemický otazník 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:   10minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 
 

 

42. STAVÍM, STAVÍŠ, STAVÍME 

Sloučenina ukrytá v otazníku je nepostradatelná při každé stavbě. Výchozí surovinou pro její výrobu 

je vápenec. Tepelný rozklad přírodního vápence probíhá přibližně při 950°C ve speciálních zařízeních vápenek 

(a). Hledaná sloučenina je pevná, bílá, práškovitá látka. Reaguje s vodou za vzniku zásady (b). Zásada reaguje 

s oxidem uhličitým za vzniku původního reaktantu prvé reakce a vody (c). Působením vody a vzdušného oxidu 

uhličitého na původní reaktant vzniká jeho hydrogenuhličitan, který způsobuje přechodnou tvrdost vody. Lze ji 

odstranit varem (d). 

 

Úkoly: 

1) Odhalte ukrytou látku, uveďte její chemický vzorec a chemický i triviální název.  

2) Zapište chemickými rovnicemi reakce popsané v textu otazníku. Každá z uvedených čtyř reakcí má ve sta-

vební praxi své vlastní pojmenování: hašení vápna, odstranění přechodné tvrdosti vody, tvrdnutí malty a pá-

lení vápence. Přiřaďte ke každému zápisu reakce příslušný název.  

3) Který průmysl potřebuje produkty uvedené v reakcích a-c? 
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4) Na obrysové mapě vyznačte území tří nejvýznamnějších vápencových oblastí v ČR.  

 
 

 
 

Kód:   Ch7dZ2d------o2101z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7d  Plasty a syntetická vlákna  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2d Systém přírodní sféry na regionální úrovni 
Typ úlohy: o  Chemická osmisměrka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

43. NOŽE A VIDLIČKY NA JEDNO POUŽITÍ 

Alkeny a jejich deriváty jsou základem mnoha významných polymerů, se kterými se denně setkáváte. 

V osmisměrce najdete ukrytý polymer, který se používá k výrobě nožů, vidliček, kelímků nebo pohárků na jedno 

použití. Po vyškrtání 14 pojmů, které znáte ze zeměpisu (získáte je řešením pojmové legendy), přečtete po řád-

cích zbylá písmena a dostanete hledaný polymer. 

 

Legenda:  

1) Hlavní město České republiky. 

2) Stát s hlavním městem Helsinky. 

3) Řeka protékající hlavním městem Polska, která ústí do 

Baltského moře. 

4) Ledovcový kotel, ve kterém ledovec vzniká.  

5) Africký stát s hlavním městem Lilongwe. 

6) Pohoří táhnoucí se Itálií. 

7) Pohoří zasahující do Itálie, Švýcarska a Rakouska s nejvyšší 

horou Mont Blanc. 

8) Druhý největší světadíl. 

9) Západní pohoří v Rumunsku. 

10) Druhá nejdelší evropská řeka vlévající se do Černého moře. 

11) Stát v Severní Americe s hlavním městem Ottawa.  

12) Severoafrický stát s hlavním městem Ribát. 

13) Řeka v České republice, pramenící pod Kralickým Sněžníkem, která ústí do Dunaje.Jeden ze států USA le-

žící na východ od Kalifornie, jehož nejznámější město je Las Vegas. 

14) Slezské město i řeka. 

 

Nápověda: Apuseni, kar, Nevada 

Úkoly: 

1) Napište vzorec a název monomeru, z něhož polymerací vzniká polymer, jehož název jste získali řešením os-

misměrky. Uveďte alespoň dvě možnosti využití  tohoto polymeru v praxi. 

2) Vysvětlete, co je to polymerace. Jako příklad zapište polymeraci vinylchloridu. 

3) Pojmenujte polymery označované zkratkami PE a PP. Napište, jakou reakcí a z jakých monomerů se vyrábě-

jí. K čemu se tyto polymery používají? 
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Kód:   Ch7dZ3a------e3151z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7d  Plasty a syntetická vlákna  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3a Světadíly, oceány, makroregiony světa 
Typ úlohy: e  Chemické kouzlo 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis  
 

 

44. KAM ZMIZELO ZBARVENÍ ROZTOKU? 

,,Dnes vám předvedu pokus, při kterém nechám zmizet zbarvení roztoku, aniž bych použila jakýkoliv 

indikátor. Stačí mi k tomu prázdná zkumavka,“ zahájila své experimentální vystoupení Helena. Odpovědí jí byly 

místy nedůvěřivé, místy tázavé a u tří nejlepších chemiků ve třídě pobavené pohledy. 

,,Tak se předveď,“ ušklíbl se jeden z těch tří, Milan. ,,Pozorně tě sledujeme,“ dodal s mírnou výhružkou v hlase.  

Helena vpravila do zkumavky asi třícentimetrovou vrstvu kašovité hmoty, o níž prozradila, že je směsí 

oxidu hlinitého s ethanolem a převrstvila ji suchým bílým práškem (stejná látka, kterou použila k přípravě kašo-

vité směsi). Do ústí zkumavky volně zasunula smotek skelné vaty. Zkumavku uzavřela zátkou, kterou procházela 

odvodná trubička zasunutá do zkumavky k jímání plynu nad vodou umístěné ve vaničce (viz obrázek). Zkumav-

ku upevnila v mírně zešikmené poloze ústím zkumavky nahoru do stojanu a v místě se suchou vrstvou oxidu hli-

nitého mírně zahřívala. Vznikající plyn probublával do vody, kterou postupně ze zkumavky vytlačil. Do této 

zdánlivě ,,prázdné zkumavky“pak přilila červenohnědě zbarvenou kapalinu. 

,,Sim sala bim“ napodobila rozverně Helena kouzelnický slogan. ,,Ať barva zmizí!“  

Lehce zkumavkou protřepala a zbarvení roztoku opravdu zmizelo. Označení čerstvě připraveného červenohnědé-

ho roztoku si můžete ověřit v oboustranné hřebenovce, která procvičuje regionální útvary s důrazem na státy, 

města, řeky a pohoří. Šipky u hřebenovky naznačují směr řešení. 

 

Obrázek:  

 
 

Potřeby: bromová voda, ethanol, kahan, oxid hlinitý, stojan, trubička, vanička, voda, zkumavky (k úkolu č. 1) 

 

Legenda:  

1) Africký stát sousedící s Nigérií a Togem. 

2) Hlavní město Maroka. 

3) Vodní nádrž na Vltavě. 

4) Pohoří na severu Maďarska. 

5) Největší hora Řecka a v mytologii sídlo bohů. 

6) Hlavní město Lichtenštejnska. 

7) Barva vodstva na mapách (obráceně). 

8) Nejdelší řeka ústící do Kaspického moře. 

9) Název slezského města nebo řeky. 

10) Nejdelší řeka Evropy ústící do Černého moře. 

11) Pohoří v Mongolsku, přesahující do Ruska, 

Číny a Kazachstánu. 

Nápověda: Altaj, Benin, Mátra, Vaduz 

 

           

           

           

 2  4  6  8  10  

           

1  3  5  7  9  11 
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Úkoly:  

1) K číslům na obrázku dopište použité i vzniklé chemické látky. 

2) Zapište reakce obou popsaných dějů chemickými rovnicemi (přípravy alkenu i jeho důkaz). 

3) Oba děje (rozklad látky v první zkumavce i odbarvení červenohnědé kapaliny v druhé zkumavce) zařaďte ke 

správnému typu chemických reakcí (adice, substituce, eliminace, přesmyk). 

4) Vysvětlete příčinu odbarvení červenohnědé kapaliny, jejíž název jste si ověřili v tajence. 

 

 
 

Kód:   Ch7dZ4d------d2151z 
Tematický celek chemie: Ch  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch  Plasty a syntetická vlákna  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d Regionální společenské, politické a  

  hospodářské útvary 
Typ úlohy: h  Chemická doplňovačka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

45. MLÉKO ZÍSKANÉ Z ROSTLIN 

 Vyřešením doplňovačky dostanete název významného plastu s vysokou upotřebitelností v automobillo-

vém průmyslu při výrobě pneumatik. Jeho název je uveden v tajence doplňovačky. Při jejím řešení si procvičíte 

geografické pojmy zaměřené na státy světa. 

 

Legenda:   

1) Stát Severní Ameriky.  

2) Jihoafrický stát, který je jednou z prioritních zemí české zahraniční 

rozvojové spolupráce.  

3) Stát USA s hlavním městem Salt Lake City. 

4) Nejlidnatější stát světa ležící v Asii. 

5) Stát ve východní Africe.                          

6) Asijský stát ležící v oblasti Perského zálivu proslulý velkým 

bohatstvím obyvatel (ropa).                        

Nápověda: Uganda 

 

Úkoly:  

1) Napište racionální vzorec sloučeniny, která je: 

a) základní monomer (základní jednotka) přírodní látky z tajenky.         

b) základní surovinou pro výrobu syntetické verze látky z tajenky. 

2) Přírodní látka (viz tajenka) se získává z některých rostlin. Uveďte: 

a) nejznámější rostlinu obsahující látku z tajenky. 

b) podnebné pásmo, v němž se uvedené rostliny pěstují. 

c) stručný popis získávání uvažované přírodní látky. 

d) použití produktu. 

3) Napište vzorce chemických látek:  

a) cyklohexa-1,3-dien 

b) 3-methylpenta-1,3-dien 

c) buta-1,2-dien 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Kód:   Ch7dZ6b------s2051z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7d  Plasty a syntetická vlákna  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6b Česká republika 
Typ úlohy: s  Chemický rébus, šifra 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  5 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

46. PLASTY – ŠTĚSTÍ I PROKLETÍ MODERNÍ DOBY 

Po vyluštění šifry zvané hadovka získáte název známé plastické hmoty, která se připravuje polymerací 

a je dodávána na trh jako bílý termoplastický prášek. 

 

L Y L CH D 

O V Y L I 

P I N O R 

Úkoly: 

1) Napište běžně používanou zkratku uvedené plastické hmoty, její  název a vzorec jejího monomeru. 

2) Monomer hledané látky je plyn vyráběný adicí chlorovodíku na acetylen. Zapište rovnici této reakce. 

3) Uveďte nejméně tři typické vlastnosti plastů. 

4) Přiřaďte tyto vlastnosti následujícím výrobkům: mačkavost vláken, pevnost, schopnost nabíjet se statickou 

elektřinou, velmi malá odolnost vůči zvýšeným teplotám (např. žehlení), savost vody (potu). 

a) silonové záclony…………………………………………………………………………… 

b) lněné plátno………………………………………………………………………………... 

c) bavlněné tričko…………………………………………………………………………….. 

d) tesilové kalhoty…………………………………………………………………………….. 

5) Do obrysové mapy České republiky vyznačte největší oblasti (alespoň tři), kde se látka z tajenky vyrábí. 
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Kód:   Ch7eZ6b------p3151z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7e  Detergenty a  pesticidy, insekticidy  
Tematický celek zeměpisu: Z6  Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6b Česká republika 
Typ úlohy: p  Chemická přeskupovačka 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis  
 

 

47. ZAMOŘENÁ VODA 

Pro obyvatele i návštěvníky Klatov je velmi nebezpečné zchladit horký den vodou z Drnového potoka, 

který protéká celým městem. Je totiž trvale zamořený toxickými látkami. Jako zdroj znečištění byl odhalen býva-

lý sklad a přípravna chemických látek.  

Nejvýznamnější z nich, včetně jejího použití, naleznete 

v tajence přeskupovačky. Dnes je používání látky zakázáno na zá-

kladě Stockholmské úmluvy z roku 2001.  

 

Legenda: 

Nápovědou jsou druhá písmena odpovědí na otázky 

v úkolu č. 1. Umístěte je na pole uvedená číslicí a písmenem za 

otázkami.  

 

Úkoly: 

1) Pojmenujte skupiny chemických látek: 

a) pomáhají člověku proti nejrůznějším škůdcům (2b), 

b) používají se k hubení hmyzu (4c) 

c) hubí rostlinné plevele (6d) 

d) likvidují houby (6b) 

2) Do které ze skupin b)-d) z první otázky zařadíte látku z tajenky 

přeskupovačky? 

3) Ve kterém kraji jsou Klatovy? Uveďte jeho sídelní město. Uveďte jméno potravinářského výrobku, který jej 

proslavil ve světě.  

4) Zodpovězte následující otázky: 

a) Drnovský potok se nedaleko Klatov vlévá do řeky. Jaký je název této řeky? Napovíme, že řeka spolu 

s Radbuzou, Úslavou a Mží vytváří větší vodní tok  

b) Vzniklá řeka protéká Berounem. Pojmenujte tuto řeku.  

c) Vodní tok z otázky b) je levým přítokem nejdelší řeky na našem území. Která to je?  

 

 

 

 
 

Kód:   Ch7fZ4d------e3151z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7f  Hořlaviny  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d regionální společenské, politické a  

  hospodářské útvary 
Typ úlohy: e  Chemické kouzlo 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

48. MODRÝ PLAMEN 

 ,,V této ocelové láhvi je směs dvou plynů,“ zahájila učitelka chemie dnešní hodinu o nasycených uhlo-

vodících. 

 ,,Vaším úkolem je, po předvedení pokusu, do 10 minut zodpovědět správně moje otázky,“ dodala. Žáci zaměřili 

pozornost na demonstrační stůl, aby mohli sledovat prováděný experiment.  

Chemikářka, žáky nazývaná ,,Teska“ napustila do kádinky asi 5 cm3 bezbarvé kapalné směsi z ocelové 

láhve, na které byl název BUTAR. Kapalina se ovšem tak rychle vypařila, že v kádince nezbyla za pár vteřin ani 

kapka. „Teska“ však i přesto kádinku naklonila a předstírala přelévání neviditelné látky do šikmo umístěného 

plechového korýtka. K překvapení žáků obsah korýtka postupně v opačném směru (od plamene svíčky ke kádin-

ce) vzplanul modrým plamenem včetně neviditelného obsahu kádinky. 

 1 2 3 4 5 6 7 

a        

b        

c        

d        

e        

 Í E A P O U Í 

 V D H U Y Z N 

 Í V T M B Ř U 

 D  H N É E Ž 

 A    D  N 
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,,Teska“ vzala další kádinku, nalila do ní asi 10 cm3 směsi z ocelové 

láhve. Promíchala směs s 10 cm3 vody pomocí skleněné tyčinky 

a přiložila k obsahu kádinky hořící špejli. Povrch směsi v kádince 

shořel, ale 10 cm3 vody zůstalo netknuto.  

Učitelka Tesaříková alias ,,Teska” otočila tabuli, na které 

bylo 5 otázek, a služba rozdala malé papírky, které viditelně kopíro-

valy příslušnou stranu tabule. Jaké uhlovodíky obsahuje směs BU-

TAR, to si můžete ověřit v tajence doplňovačky procvičující převáž-

ně regionální útvary Evropy, Asie a Afriky (můžete si vzít na pomoc 

atlas). 

Obrázek:  

 
 

Potřeby: BUTAR, destilovaná voda, 2 kádinky, plechové korýtko, svíčka, 

špejle, zápalky 

 

Legenda:  

1) Hlavní město Francie. 

2) Největší stát světa podle rozlohy. 

3) Ukrajinské přístavní město. 

4) Pohoří v Tádžikistánu 

5) Ostrovy patřící Portugalsku. 

6) Společenství lidí spjaté územím, řečí a kulturou. 

7) Asijský stát s hlavním městem Rangún. 

8) Největší hora Afriky. 

9) Město Husitů (ČR). 

10) Pohoří v Maroku (též soubor map). 

11) Středoafrický stát s hlavním městem Niamey. 

Nápověda: Niger, Pamír, Uhuru 

Úkoly:  

1) Jaké jsou názvy a vzorce obou plynů umístěných v ocelové láhvi?  

2) Je směs označená jako BUTAR těžší než vzduch, nebo lehčí? Porovnejte hustotu obou plynů se vzduchem. 

3) Zapište chemickou rovnicí hoření plynu (z lahve BUTAR) s menším počtem atomů uhlíku v molekule. 

 

 
 

Kód:   Ch7gZ4c------p2151z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7g  Léčiva a návykové látky  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4c Světové hospodářství 
Typ úlohy: p  Chemická přeskupovačka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis  
 

 

49. POTRAVA BOHŮ 

Návykové látky na nás číhají mnohdy i tam, kde bychom je ne-

čekali. Pochutina, o které je řeč v této úloze, obsahuje stimulační alka-

loid nazývaný teobromin s velmi podobným účinkem, jako má kofein. 

Ovšem zatímco člověka teobromin povzbudí, na psy a koně působí jako 

jed. Pokud člověk této látce sám nedokáže odolat, měl by alespoň dát 

pozor, aby si na ní nepochutnával jeho zvířecí miláček.  

O jakou pochutinu se jedná, zjistíte v tajence přeskupovačky.  

 

Úkoly: 

1) Z čeho se získává tato povzbuzující látka? 

2) U následujících alkaloidů uveďte, ze kterých rostlin se získávají a ja-

ký mají vliv na lidský organismus:  a) nikotin 

     b) chinin 

     c) kofein 

3) Nejvíce látky uvedené v tajence je produkováno státy: Ghana, Nigé-

rie, Kamerun a Brazílie. Vyznačte tyto státy na přiložené slepé mapě 

a uveďte jejich hlavní města.   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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Kód:   Ch7gZ4c------q2151z 
Tematický celek chemie: Ch7  Chemie a společnost 

Mikrocelek chemie: Ch7g  Léčiva a návykové látky  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4c Světové hospodářství 
Typ úlohy: q  Chemický otazník 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

50. VELIKÁ TINKTURA 

Už předchůdci dnešních chemiků – alchymisté – se pokoušeli připravit chemickou cestou látku, která by 

pomohla uzdravit nemocné. Zázračný lék na všechny choroby, kterému říkali „veliká tinktura“ se vyrobit nepo-

dařilo, stejně jako „elixír života“ nebo „kámen mudrců“. Při hledání se však postupně dospělo k významnému 

závěru, že příčinou chorob je změna chemických pochodů v organismu. Teprve v 19. století, kdy se prokázalo, 

že příčinou řady nemocí jsou bakterie, začali vědci hledat látky, které hubí choroboplodné zárodky a zároveň ne-

poškozují tělo nemocného.  

Po stránce chemického složení jsou léky chemické látky velmi různorodé a složité a proto je vhodné klasifi-

kovat je podle účinku. Léky popsané v očíslovaných otaznících znáte z běžného života. Poznáte je podle popsa-

ných vlastností.   

1) ? Jako první příklad důležité skupiny léků byly chemické organické látky obsahující skupinu – NH2 (např. 

paraaminofenylsulfonamid), které ve 30-40. letech 19. století zachránily mnoho dětí před smrtí na záškrt, 

spálu, angínu apod. V současné době patří k nejužívanějším lékům této skupiny Biseptol.  

2) ? Výrazný pokrok ve vývoji léčiv přinesl Penicilin, který byl objeven před druhou světovou válkou (1928) 

anglickým vědcem Alexandrem Flemingem v produktech plísně Penicillium notatum a začal se používat 

v roce 1941. Během války zachránil život statisícům zraněných. 

3) ? Některá léčiva odstraňují jen projevy nemoci, aniž by zasáhly její podstatu. Při bolestech zubů si pacient 

vezme tabletu Analgenu a bolest na několik hodin zmizí. Definitivně však pomůže pouze zásah zubního lé-

kaře, který odstraní zubní kaz zapříčiňující bolest zubu.  

4) ? Některé léky tlumí horečnaté stavy, neboť zasahují mozkové centrum pro řízení teploty. Nejznámějším 

z nich je acetylsalicylová kyselina prodávaná pod názvem Acylpyrin nebo Aspirin.  

5) ? Někteří lidé trpí tzv. „pálením žáhy“, které se u nich dostavuje zejména po požití určitých jídel, např. při 

pojídání teplých kynutých buchet, koláčů nebo knedlíků, po požití vína nebo některých druhů alkoholu. 

Účinně pomáhají tablety prodávané pod různými názvy: Anacid, Gastrogel, Tums. 
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6) ? Léky, před kterými se musí vyvarovat řidiči před jízdou, nesmí být používané dlouhodobě a jsou jedno-

značně vázané na lékařský předpis. Lze je považovat za uspávací prostředky. Po jejich požití se projevuje 

zpomalení reakcí organismu na vnější podněty, omezení postřehu, upadnutí do spánku apod. Nejběžnější lék 

této skupiny je návykový Rohypnol.  

7) ? Přípravek podávaný v lékárně pod názvem Betalog patří mezi selektivní blokátory. Blokuje určitá vazeb-

ná místa v buňkách umístěných v srdci, cévách, ledvinách i mozku. Důsledkem blokace je snížení práce sr-

dečního svalu a úprava srdečního rytmu. 

 

Úkoly: 

1) Vaším úkolem je doplnit k lékařskému názvu skupinu léků podle účinků a stručně vyjádřit, za jakým účelem 

se používají. Jako nápověda vám poslouží množina skupin léků (seřazená podle abecedy) do níž můžete léky 

z otazníků zařadit.  

analgetika, antacida, antibiotika, antihypertenzita, antipyretika, hypnotika, chemoterapeutika 

 

Číslo otazníku Název léku Název skupiny léků podle účinku Užití 

1 Biseptol   

2 Penicilin   

3 Analgen   

4 Acylpyrin   

5 Anacid   

6 Rohypnol   

7 Betalog   

 

2) Začne-li vás „pálit žáha“ a nemáte po ruce vhodný lék, můžete použít jedlou sodu. Na kterou látku obsaženou 

v žaludku bude působit? Dokážete zapsat reakci chemickou rovnicí?  

3) Učitelka zeměpisu Mgr. Mátlová dostala v 9. A suplování chemie za náhle onemocnělou kolegyni. Zjistila si, 

že tématem minulé hodiny byla léčiva a dostala nápad, jak obtížnou učební látku z chemie spojí se zeměpi-

sem. Požádala žáky, aby si každý prohlédl krabičky a příbalové letáky od léků, které berou členové rodiny 

a každý si zapsal 7 názvů různých léků, použití, název výrobce a město, v kterém sídlí. Jako první se přihlásil 

Pepa, kterého zaskočila učitelka s požadavkem na doplnění příslušných států. Pomůžete mu?  

 

 Název léku Použití Výrobce Město Stát 

1 Lozap rozšiřuje krevní cévy Zentiva Hlohovec  

2 Voltaren 

gel, tlumí bolest, 

zmenšuje otoky a 

odstraňuje záněty 

Novartis Praha  

3 Atoris 
snížení hladiny 

cholesterolu v krvi 
Krka Novo Mesto  

4 Verospiron snížení krevního tlaku Gedeon Budapešť  

5 Tums proti překyselení žaludku 
Smithrline 

Beecham 
Londýn  

6 Fucidin 

proti kožním infekcím 

vyvolaných určitými 

bakteriemi 

LEO 

Laboratories 
Dublin  

7 Xyzal 
lék s protialergickým 

účinkem 
UCB Pharma Torino (Turín)  

 

Nápověda: Slovinsko 
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Tématický celek 8 

 
 

Kód:   Ch8aZ3b------o2101z 
Tematický celek chemie: Ch8  Úlohy pro chemické talenty 

Mikrocelek chemie: Ch8a  Úlohy k rozšiřujícímu učivu  
Tematický celek zeměpisu: Z3  Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3b Modelové regiony světa 
Typ úlohy: o  Chemická osmisměrka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

51. SYTÝ HLADOVÉMU NEVĚŘÍ 

Osmisměrka skrývá název chemické reakce, při které dochází k porušení nenasycené dvojné (násobné) 

vazby za vzniku nasycené vazby jednoduché. Legenda obsahuje 6 geografických pojmů ze zeměpisu světadílů, 

zejména Afriky, jejíž některé země jsou známy častými hladomory. 

 

Legenda: 

Čad, Keňa, Mali, Niger, Rýn, Lagos 

A D S K R 

Č I O E Ý 

A C G Ň N 

D I A A E 

N I L A M 

Úkoly: 

1) Napište rovnicemi oba stupně adice chloru na ethyn a pojmenujte vzniklé produkty. 

2) Jaké druhy adice znáte?  

3) Které položky z legendy jsou africké státy? 

4) Pomocí atlasu určete, který z uvedených mysů představuje daný bod Afriky. 

a) nejsevernější 

b) nejjižnější 

c) nejzápadnější 

d) nejvýchodnější 

A) Střelkový mys v Jihoafrické republice  

B) Bílý mys v Tunisku  

C) Mys Rás Hafun na Somálském poloostrově 

D) Zelený mys v Senegalu

 

 

 
 

Kód:   Ch8aZ5b------h2151z 
Tematický celek chemie: Ch8  Úlohy pro chemické talenty 

Mikrocelek chemie: Ch8a  Úlohy k rozšiřujícímu učivu  
Tematický celek zeměpisu: Z5  Životní prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z5b Vztah příroda a společnost 
Typ úlohy: h  Chemická hřebenovka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

52. ZLATÁ HOREČKA  

Alchymista Diviš dostal od svého panovníka Rudolfa II. za úkol vyrobit zlato. Nebyl první ani poslední, 

kdo se v podzemních laboratořích paláce potýkal s nelehkým zadáním. Svěřeného úkolu se chopil statečně 

a v přidělené laboratoři se ihned pustil do díla. Experimentoval s nejrůznějšími chemickými látkami, které mí-

chal, vařil, odpařoval, zkapalňoval znovu a znovu v různých pořadích, za rozdílných teplotních i tlakových pod-

mínek, hodiny, dny, týdny a měsíce.  

Konečně srdce Divišovo zaplesalo. Vyrobil krásné krystalky „zlata“. Látky, které spolu za horka smí-

chal, bychom dnes nazvali dusičnanem olovnatým a jodidem draselným. 

Kterou látku ve skutečnosti alchymista Diviš připravil? Chemický název najdete v tajence hřebenovky, 

jejíž legenda procvičí vaše znalosti pojmů z chemie i zeměpisu. 
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Legenda: 

1) Vnitřní část atomu. 

2) Území na Zemi, kde se používá stejný standardní čas, se nazývá časové ..... . 

3) Plyn tvořící 78 % vzduchu. 

4) Látky složené ze dvou a více složek. 

5) Produkt karbonizace. 

6) Okrajové části oceánů. 

7) Roztok oxidu sírového v kyselině sírové. 

8) Minerál obsahující beryllium. 

9) Prvek s chemickou značkou Pb. 

10) Opak přílivu. 

11) Společenství lidí, které se vyznačuje společným historickým vývojem v jednom územním celku.  

12) Elektroda, na které probíhá oxidace.  

13) Krajina mezi tundrou a stepí, porostlá jehličnatými lesy.  

14) Přídavné jméno názvu chloridu NaCl. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Nápověda: dehet, pásmo 

 

Úkoly: 

1) Kterou látku Diviš ve skutečnosti připravil? Zapište chemickou reakci rovnicí a produkt představovaný zlatý-

mi krystalky podtrhněte.  

2) S těžbou zlata je neodmyslitelně spojená „zlatá horečka“, kterou znáte z literatury o „divokém západě“. Také 

v naší zemi se našla nemalá naleziště tohoto drahého kovu. Vyjmenujte alespoň tři naleziště zlata v naší repu-

blice.  

3) Uveďte alespoň dva způsoby těžby zlata a stručně vyjádřete jejich princip. 

4) Který ze způsobů těžby zlata je nejšetrnější k životnímu prostředí? 

 

 
 

Kód:   Ch8bZ2c------z3151z 
Tematický celek chemie: Ch8  Úlohy pro chemické talenty 

Mikrocelek chemie: Ch8b  Úlohy pro přípravu chemických olympioniků  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2c Systém přírodní sféry na planetární úrovni 
Typ úlohy: z  Chemická zebra 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

 

53. V CHEMICKÉ SEKCI 

 V Institutu dětí a mládeže pracují v sekci chemie čtyři kamarádi na čtyřech různých syntézách látek. 

Konečný produkt každého z nich je však identický (stejný), ačkoliv k němu dospěli použitím různých reaktantů 

a různými chemickými postupy. Prozradíme, že konečným produktem je bezbarvý plyn, získaný z některých 

frakcí ropy, který ve své molekule obsahuje jednu dvojnou vazbu a čtyři atomy uhlíku. Jeho název přečtěte 

z prvních písmen množiny geografických pojmů vodních toků, moří a oceánů, které získáte vyřešením předlože-

né legendy. 
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Legenda:  

1) Moře, do kterého ústí řeky Visla a Odra. 5) Významná česká řeka pramenící v Krkonoších. 

2) Největší jezero v Africe (česky nazývaní Viktoriino). 6) Řeka ústící do Perského zálivu. 

3) Oceán mezi Amerikou a Asií. 7) Nejdelší africká řeka. 

4) Z Mexika vybíhající poloostrov do Atlantského oceánu.  

 

Nápověda: Ukerewe, Yucatán 

 

Úkoly: 

Přečtěte si pozorně obecnou charakteristiku popisující všechny čtyři chemické reakce a zapište  je chemickými 

rovnicemi. 

1) Kamil – provádí dehydrogenaci alkylhalogenidu, nejlépe jodidu, roztokem hydroxidu draselného. 

2) Libor – odštěpuje halogenid (bromid) účinkem zinku. 

3) Mirek – dehydratuje primární jednosytný alkohol pomocí koncentrované kyseliny sírové. 

4) Norbert – dehydrogenuje alkan (butan) katalytickým účinkem platiny. 

 

 
 

Kód:   Ch8bZ6a------q3151z 
Tematický celek chemie: Ch8  Úlohy pro chemické talenty 

Mikrocelek chemie: Ch8b  Úlohy pro přípravu chemických olympioniků  
Tematický celek zeměpisu: Z6 Česká republika 

Mikrocelek zeměpisu: Z6a Místní region 
Typ úlohy: q  Chemický otazník 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

54. GENIÁLNÍ OBJEV BENZENOVÉHO JÁDRA 

 K objevu benzenového jádra se vztahuje dochovaná historka, která se stala pobělohorskému emigranto-

vi Kekulému. Ve své chemické laboratoři se zamýšlel nad možnostmi vyjádřit rozdíl mezi četnými sloučenina-

mi, které byly doposud označované stejnými molekulovými vzorci látek, ale vykazovaly odlišné vlastnosti.  

 Jednoho dne se Kekulému v noci zdál sen, v němž had hladem požíral svůj vlastní ocas. Atomy slouče-

niny, na kterou právě myslel, se mu v závěru snu začaly spojovat v kruh...  

 

Úkoly: 

1) Na kterou sloučeninu Kekulé myslel? 

2) Jedním ze způsobů přípravy benzenu je spojení 3 molekul acetylenu. Pokuste se ji zapsat chemickou rovnicí. 

Reakce probíhá za vysoké teploty a tlaku. 

3) Obdobně lze připravit styren tetramerací acetylenu (4 molekuly). Reakce rovněž probíhá za vysoké teploty 

a tlaku. Vyjádřete ji chemickou rovnicí a produkt pojmenujte. 

4) K čemu se užívá polystyren? 

5) Kde leží Bílá Hora a co se na jejím území 8. 11. 1620 odehrálo? 

 

 

Tématický celek 9 

 
 

Kód:   Ch9aZ2a------t2151z 
Tematický celek chemie: Ch9 Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9a Motivační úlohy pro školní zájmovou 

  činnost 
Tematický celek zeměpisu: Z2 Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2a Země jako vesmírné těleso 
Typ úlohy: t  Chemický text 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 
 

55. SLUNEČNÍ SOUSTAVA JE BEZ PLUTA 

Geologové používají informace z různých zdrojů, aby rekonstruovali dlouhou historii Země a pochopili, 

jak zapadá do ještě delšího vývoje vesmíru.  

Když vznikly galaxie a první hvězdy, ve vesmíru podle odhadů odborníků existovaly pouhé čtyři prvky, 

které jsou totožné s prvními čtyřmi prvky periodické soustavy. Přesné stáří naší galaxie není známo, ale pravdě-

podobně vznikla před 10-11 miliardami let. V naší galaxii asi před 4 560 miliony let začal shluk plynu a prachu 
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(mlhovina) kondenzovat a vytvářet tak základy dnešní sluneční soustavy. Ve středu tohoto pomyslného disku 

rostla teplota až do výše, kdy nastávala fúze vodíku za vzniku helia, a plně vyvinutá hvězda – naše Slunce – byla 

zrozena. 

Dějiny naší Sluneční soustavy přepsali 24. srpna roku 2006 účastníci valného shromáždění Mezinárodní 

astronomické unie. Během shromáždění odhlasovali novou definici planet, podle níž už Pluto není planetou, ale 

spadl do nové kategorie tzv. trpasličích planet. „Nově jsou zavedeny tři hlavní kategorie těles v naší soustavě: 

planety, trpasličí planety a malá tělesa sluneční soustavy,“ jak informoval astronom Pavel Suchan. „To znamená, 

že v naší Sluneční soustavě nemáme devět planet jako dosud, ale osm!“ 

 

 
 

Úkoly: 

1) Vyjmenujte všech osm planet naší sluneční soustavy. 

2) Vyjmenujte čtyři základní prvky, ze kterých zřejmě vznikla naše galaxie. Uveďte jejich chemické značky.  

3) Která z planet naší Sluneční soustavy je největší? 

4) Uveďte chemické prvky, jejichž název je odvozen od názvů planet (včetně Pluta, který byl donedávna pova-

žován za nejmenší planetu Sluneční soustavy). Doplňte jejich značku, umístění v periodické soustavě prvků 

(protonové číslo), rok objevu, objevitele i výskyt ve volné přírodě. 

 

 

 
 

Kód:   Ch9aZ2b------k2101z 
Tematický celek chemie: Ch9  Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9a  Motivační úlohy pro školní zájmovou 

  činnost  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2b Krajinná sféra 
Typ úlohy: k  Chemický kruh, hvězda 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  10 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

56. VÝRAZNÁ VŮNĚ PARFÉMŮ 

V tajence chemického kruhu tvořeného převážně zeměpisnými pojmy je ukrytý společný název pro 

sloučeniny, jejichž struktura obsahuje isoprenové jednotky. Jsou to látky, které se často nacházejí v rostlinách. 

Získávají se destilací jejich těl (destilace s vodní parou). Jedná se o sloučeniny s výraznou vůní, čehož se využí-

vá k výrobě voňavek a dalších parfémovaných  kosmetických přípravků.  

 

Legenda: 

1) Druh větrné smrště vyskytující se nejčastěji na jihovýchodě USA. 

2) Africký stát s hlavním městem Addis Abeba. 

3) Přirozené hranice mezi dvěma povodími. 

4) Druh zemědělského území, na kterém se intenzivně pěstují monokulturní plodiny.  

5) Elektrická, jaderná, sluneční, kinetická… Doplňte chybějící slovo společné uvedeným přívlastkům. 

6) Evropský stát s hlavním městem Berlín. 

7) Český název pro atmosféru (vzdušný obal země). 

8) Látka, kterou lidé nemocní cukrovkou musejí přijímat pomocí injekcí. 

9) Těžko prostupné porosty stromů, keřů a travin v tropických krajinách. 

10) Latinský název prvku 3. skupiny a 5. periody. 
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Nápověda: Etiopie, inzulín 

 

Úkoly:  

1) Doplňte tabulku: 

Název skupiny 

sloučenin 

Počet isoprenových 

jednotek 

Celkový počet atomů 

uhlíku 

 2  

 3  

 4  

 6  

 8  

 n  

2) Vyhledejte v literatuře, případně na internetu výskyt a využití následujících monoterpenů:  

a) menthol 

b) kafr 

c) geraniol 

d) limonen 

3) Třetí otázka legendy od vás požadovala obecné pojmenování přirozené hranice mezi dvěma povodími.  

a) Stručně vysvětlete pojem povodí.  

b) Charakterizujte směr toku řeky.  

c) Co je to ústí řeky? 

d) Které přítoky jsou nazývány pravé a které levé? 

e) Vysvětlete stručně pojem úmoří.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
2 

1 
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Kód:   Ch9aZ3a------d3151z 
Tematický celek chemie: Ch9 Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9a Motivační úlohy pro školní zájmovou 

  činnost 
Tematický celek zeměpisu: Z3 Regiony světa 

Mikrocelek zeměpisu: Z3a Světadíly, oceány, makroregiony světa 

Typ úlohy: d  Chemická doplňovačka 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:   15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

 

 
 

57. POSEIDONOVO KRÁLOVSTVÍ 

Rozhněvaný mytologický bůh moře a všech vod Poseidon byl v tradovaných legendách považován za 

původce mořských bouří, výbuchů podmořských sopek i tsunami, viníka námořních katastrof lodí. Měl-li Posei-

don dobrou náladu, zajistil i námořníkům pohodovou plavbu a rybářům plné sítě ryb.  

K základním pohybům oceánských vod, které byly bohovi přisuzovány, patřily kromě vlnění a dmutí ta-

ké ........ ...... . Doplnění věty získáte po vyřešení dvourohé doplňovačky v tajence. Legenda zároveň procvičí va-

še zeměpisné znalosti týkající se vodního obalu Země a chemické názvosloví.  

 

Legenda: 

1) Filipíny, Kubu i Japonsko řadíme mezi ........ státy.  

2) Ostrov v Indonésii ve Velkých Sundách.  

3) Světadíl, kterému náleží ostrovy: Sardinie, Sicilie, Korsika. 

4) Barva znázorňující na glóbusu oceány a moře (pozpátku).  

5) Kovový prvek v soli NiCl2. 

6) Látka způsobující slanost mořské vody. 

7) Chemický vzorec jodidu draselného. 

8) Hovorový název vitaminu obsaženého v citrusových plodech.  

9) Hora v ČR, kolem které se usadil slovanský kmen vedený praotcem Čechem.  

10) Prvek, který má v kyselině HClO4 oxidační číslo VII.  

11) Ca(OH)2 se ve stavebnictví nazývá hašené ..... .  

12) Arsenik patří k oxidům ...... . 

13) Sůl kyseliny fluorovodíkové.  

14) Uměle vybudované vodní cesty mezi moři, jezery a řekami.  

 

      1         

      2         

      3         

      4         

      5         

      6         

      7         

        8       

        9       

        10       

        11       

        12       

        13       

        14       

 

Nápověda: Celebes 
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Úkoly: 

1) Doplňte tabulku s údaji o oceánských proudech: 

Proud teplý - studený oblévá světadíl 

Golfský   

Labradorský   

Peruánský   

Kanárský   

Benguelský   

 

2) Doplňte chemické názvy látek a iontů obsahujících vodu: 

a) H3O
+  

b) CaSO4 ∙1/2 H2O  

c) BaCl2 ∙ 2H2O 

d) Ca2Al(OH)7 ∙ H2O 

e) KAl(SO4)2 ∙ 12H2O 

f) [Fe(H2O)6]Cl2 

3) Jaké množství NaOH (v gramech) musíme navážit na přípravu 350 g 10% vodného roztoku hydroxidu sod-

ného?  

 

 
 

Kód:   Ch9bZ2c------q2151z 
Tematický celek chemie: Ch9  Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9b  Motivační úlohy pro mimoškolní zájmovou 

  činnost  
Tematický celek zeměpisu: Z2  Přírodní obraz Země 

Mikrocelek zeměpisu: Z2c Systém přírodní sféry na planetární úrovni 
Typ úlohy: q  Chemický otazník 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 
 

 

58. ZARUČENÝ JED 

Sloučenina z tajenky patří do rozsáhlé rodiny organických látek. Poprvé ji připravil karbonizací dřeva 

v retortě Robert Boyle v roce 1661 a byla nazvána karboniol. Dnes se vyrábí ze syntézního plynu, tj. směsi oxidu 

uhelnatého a vodíku (a), kterou lze připravit katalytickým rozkladem methanu obsaženého v zemním plynu, vod-

ní parou za vysokých teplot a tlaku (b). 

Ukrytá sloučenina je příjemně vonící kapalina, vroucí při 65 °C, hořlavá a s vodou mísitelná v každém 

poměru. Jako surovina je tato látka v chemických laboratořích často využívaná. Na druhé straně je však třeba 

vzít v úvahu skutečnost, že je neobyčejně toxická (jedovatá), neboť již v malých dávkách způsobuje oslepnutí. 

Množství kolem 25 g je pro člověka smrtelné. K otravě dokonce může dojít i vstřebáváním pokožkou. 

Používá se k výrobě formaldehydu katalytickou oxidací (c) nebo katalytickou dehydrogenací (d). Oba 

procesy probíhají současně při teplotách okolo 500 °C. Získaný formaldehyd je látka významná pro výrobu umě-

lých pryskyřic (fenoplastů, animoplastů), umělé rohoviny apod.  

Název ukryté jedovaté sloučeniny tvoří první písmena každé odpovědi na uvedenou otázku legendy, 

která procvičí vaše znalosti zejména z oblasti šířkových pásů.  

 

Legenda: 

1) Název podnebného pásu, v němž se nachází naše republika. 

2) Název jevu vystihujícího např. odnášení úrodné půdy deštěm nebo větrem.  

3) Bezlesá oblast v severním polárním kruhu. 

4) Kočkovitá šelma žijící v savaně, která se svým vzhledem podobá psům.  

5) Nížina rozkládající se v povodí řeky Amazonky. 

6) Původní kočovní obyvatelé pouště. 

7) Místo v poušti, kde vystupuje k povrchu podzemní voda a umožňuje růst rostlin.  

8) Zledovatělé sněhové útvary vznikající v krajinách s teplotou pod 0 °C. 

Nápověda: Eroze. 

 

Úkoly: 

1) Napište chemický název a vzorec neznámé sloučeniny. 

2) Pokuste se zapsat všech pět popsaných dějů (a) - (e) chemickými rovnicemi. 
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Kód:   Ch9bZ5b------p2151z 
Tematický celek chemie: Ch9  Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9b  Motivační úlohy pro mimoškolní zájmovou 

  činnost  
Tematický celek zeměpisu: Z5  Životní prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z5b Vztah příroda a společnost 
Typ úlohy: p  Chemická přeskupovačka 

Obtížnost:   2 

Časová náročnost:  15 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 
 

 
 

59. DVAKRÁT DVĚ JSOU ... 

Vše, co člověk z přírody využívá pro vlastní potřebu, patří k tzv. přírodním zdrojům. Řešením přesku-

povačky získáte název acyklických uhlovodíků, které jsou zdrojem pro výrobu řady syntetických látek.  

Řešení přeskupovačky se zapisuje do horní poloviny obrazce a lze jej získat správným přemístěním pís-

men z dolní poloviny. Písmena lze přemísťovat jen ve stejném sloupci. Jako nápověda slouží 2 písmena umístě-

ná na správných místech. Pro použití další nápovědy v přeskupovačce jsou sloupce označeny čísly 1-4 a řádky, 

po kterých přečtete správné řešení, písmenky a-d. Máte-li zájem o další nápovědná písmena, můžete je získat ře-

šením zeměpisné legendy (počáteční písmena vyřešené legendy napište na pozici uvedenou v závorce).  

 1 2 3 4 

a     

b     

c É    

d   Y  

 E N D I 

 O V A L 

 I Z O N 

 É  Y  

Legenda: 

1) Název planety, na které žijeme (umístění 2a) 

2) Zelené moře“ nebo „plíce“ naší planety (umístění 4a) 

3) Proudící vzduch (umístění 2b) 

4) Pojmenujte obecným názvem množiny látek: křemen, pyrit, vápenec, sádrovec (umístění 4b).  

 

Úkoly: 

1) Pojmenujte následující uhlovodíky 

a) b) 

C C

C C C C

C

H

H

H H

H H

H H

H

H

H

H  

C

CCC

C

H

H

H

HH

H

H H

 

2) Napište racionální vzorec buta-1,3-dienu, který je základní surovinou pro výrobu syntetických kaučuků a na-

značte jeho polymeraci. Patří uvedený dien do skupiny uhlovodíků ukrytých v přeskupovačce? 

3) Ethanol se vyrábí buď alkoholovým kvašením cukrů (a) nebo adicí vody na ethylen (b). Obě reakce zapište.  
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Kód:   Ch9cZ4a------m3201z 
Tematický celek chemie: Ch9  Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9c  Chemie kolem nás  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4a Obyvatelstvo světa 
Typ úlohy: m  Chemická mikrodetektivka 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis   
 

60. PROČ SE VRAŽDA NEKONALA? 

V půvabné knížce Ludvíka Součka Otazníky nad hroby je popisován život jedné ze stinných postav dě-

jin carského Ruska Grigorije Jefimoviče Rasputina. Tento mnich selského původu vystupoval nejdříve jako 

„svatý muž“ a na základě svých údajných náboženských vidin předpovídal různé životní události. Víru lidí 

ve své nadpřirozené vlastnosti posiloval úspěchy dosaženými při léční nemocných. Prostřednictvím rektora Pe-

trohradské církevní akademie se mu podařilo proniknout do dvorských kruhů a za vlády posledního cara Mikulá-

še II se stal favoritem carské rodiny. Úspěch, který svým šarlatánstvím Rasputin získal, byl pochopitelně oriento-

ván na jeho vlastní prospěch a svých vidění zneužíval také k odstraňování nepohodlných lidí. Tím se znelíbil pří-

slušníkům monarchistické liberální opozice, která najala vraha, jenž měl Rasputina otrávit prudkým jedem zva-

ným cyankáli. Najatý vrah obdržel jed v papírovém sáčku v množství, které by stačilo otrávit téměř 300 lidí. 

Vrah číhal na pravou chvíli a cyankáli ponechal ve vlhku a teple své kuchyně několik týdnů. Nakonec podal obě-

ti jed vmíchaný do šlehačky a portského vína. K obrovskému zděšení spiklenců Rasputin podání jedu přežil 

a tehdy nevysvětlitelný jev byl považován za zázrak a důkaz moci propůjčené Rasputinovi bohem. 

 Počáteční písmeno každé odpovědi na uvedenou otázku z legendy, zaměřené na obyvatelstvo světa, 

vám odhalí chemický název jedu nazývaného cyankáli. 

Legenda: 

1) Obyvatel státu nacházejícího se v severní části Severní Ameriky s hlavním městem Ottawa. 

2) Velké souvislé souše na Zemi (pozpátku). 

3) Obyvatel Balkánského poloostrova s nejnižší životní úrovní v Evropě a s hlavním městem Tirana. 

4) Obyvatel státu sousedícího na západě s Českou republikou. 

5) Původní obyvatel Ameriky. 

6) Obyvatel severského státu ležícího na Jutském poloostrově.  

7) Většinový obyvatel Izraele (pozpátku). 

8) Jižní soused Čechů. 

9) Obyvatel země, ve které se nachází poutní město muslimů Mekka.  

10) Brit žijící ve Skotsku. 

11) Domorodý obyvatel polárních oblastí.  

12) Obyvatel Rigy.  

13) Obyvatel skandinávského poloostrova s hlavním městem Oslo.  

14) Oceán mezi Amerikou a Asií (pozpátku)  

 

Úkoly: 

1) Napište molekulový a strukturní vzorec cyankáli. 

2) Pokuste se vysvětlit, proč se vrahovi nepodařilo Rasputina otrávit. 

3) Zapište popsaný děj chemickou rovnicí. 

4) Napište chemickými rovnicemi hydrolýzu aniontu obsaženého v tzv. cyankáli. 
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Kód:   Ch9cZ4d------b3201z 
Tematický celek chemie: Ch9  Úlohy pro zájmovou činnost 

Mikrocelek chemie: Ch9c  Chemie kolem nás  
Tematický celek zeměpisu: Z4  Společenské a hospodářské prostředí 

Mikrocelek zeměpisu: Z4d Regionální společenské, politické a  

  hospodářské útvary 
Typ úlohy: b  Chemická buňkovka 

Obtížnost:   3 

Časová náročnost:  20 minut 

Interdisciplinarita:  chemie – zeměpis 

 

  
 

61. BLUDIČKA JULIE 

„Když se setmí,“ vyprávěla babička svým vnoučatům, „poletují v bažinách bludičky, které svými svě-

télky lákají pocestné do svých bezedných hlubin.“ „Nestraš nás, babi! To nejsou bludičky Julie, ale ...........“ Do-

končení věty najdete v tajence buňkovky, kterou získáte vyřešením legendy procvičující názvy světových měst 

a řek, které jimi protékají, států a jejich měn.   

 

Legenda: 

1) Ostrovní stát EU ve Středozemním 

moři. 

2) Řeka protékající Londýnem (obráceně) 

3) Anglická řeka protékající městem Not-

tingham. 

4) Pobaltský stát. 

5) Hlavní město Estonska. 

6) Řeka v Německu protékající Frankfur-

tem nad Mohanem.  

7) Město nacházející se na pobřeží Tichého 

oceánu ve státě Peru.  

8) Obyvatelka Finska (obráceně). 

9) Řeka protékající africkým státem Ni-

gerie.  

10) Stát v USA, ve kterém byl spáchán aten-

tát na J. F. Kenedyho.  

 

 

Nápověda: Huacho, Trent 

 

Úkoly: 

1) V jakém skupenství se za normálních podmínek vyskytuje látka ukrytá v buňkovce? Proč je přirovnávána 

k bludičce? 

2) Napište název a molekulový vzorec jejího uhlovodíkového zbytku. 

3) V domácnostech se látka z tajenky používá k vytápění. Vyjádřete chemickou rovnicí její dokonalé hoření.  

4) Při spálení 1 mol uvedené látky se za vzniku CO2 a vodní páry uvolní 802,1 kJ tepla (= výhřevnost). Pro spá-

lení jeho 1 mol za vzniku CO2 a kapalné vody je v tabulkách udáváno uvolnění 890,2 kJ tepla. Jaké množství 

tepla je zapotřebí dodat, aby se vypařil 1 mol vody? Všechny uvedené hodnoty platí pro standardní podmín-

ky. 
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4.2 Autorská řešení (klíč správných odpovědí) 

 

Tématický celek 1 

Kód: Ch1aZ4b------m2201r (1. KRÁLOVA KORUNA) 

 

 

Řešení úkolů: 

1) Důkaz vycházel ze vztahu mezi hustotou, hmotností a objemem tělesa (ρ = m/V). Při stejné hmotnosti má 

těleso s větší hustotou menší objem, proto vytlačí méně vody.  

Pokud by kontrolní zlato zapůjčené od zlatníka (o stejné hmotnosti jako královská koruna) vytlačilo stejný 

objem vody jako koruna, byl by Petr prokázal, že koruna byla vyrobena z ryzího zlata. 

Ve skutečnosti však koruna vytlačila více vody než kontrolní zlato, což vedlo ke zjištění, že byla vyrobena 

z materiálu o menší hustotě než ryzí (24 karátové) zlato. Zlatník se přiznal, že část zlata byla ve slitině tvořící 

korunu nahrazena mědí.  

2)  

 

24 karátů ....................................................................................................................... 100 % Au 

 18 karátů .......................................................................................................................     x % Au 

 

%75
24

%10018
x 


  

  

Koruna obsahovala 75 % zlata.  

3)  

ZLATO 

barva žlutá zápach ne 
tepelná 

vodivost 
vysoká 

lesk kovový hustota 19,3 g/cm3 (při 20°C) 
elektrická 

vodivost 
vysoká 

skupenství pevné teplota varu 3000°C tažnost ano 

vůně ne teplota tání 1064°C kujnost ano 

chuť ne 
rozpustnost ve 

vodě 
ne 

rozp. v jiných 

rozpouštědlech  

v lučavce 

královské 

 

4) Hlavními ostrovy jsou Hokkaidó, Honšú, Šikoku, Kjúšú. 

5) Konstituční monarchie je forma monarchie, ve které je moc panovníka omezená ústavou.  

6) a) Japonsko, b) Čínská lidová republika, c) Jižní Korea, d) Laos 

 

Kód:   Ch1bZ3a------o2101r 
(2. KŘÍŽEM KRÁŽEM 

LABORATOŘÍ) 
 

 

Tajenka: TROJNOŽKA 

Legenda: 

 

Řešení úkolů: 

1) Trojnožka v laboratoři slouží jako podstavec např. 

pod kádinku nebo baňku při zahřívání látek. 

2) Pomůcku z tajenky znázorňuje obrázek e) 

a) nálevka - k nalévání kapalin, k filtraci 

b) kádinka - běžná víceúčelová pomůcka 

(nádobka na kapalné a pevné látky) 

c) třecí miska s tloučkem - k rozmělňování 

chemikálií v pevném stavu 
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d) pipeta - nasávání určitého objemu kapalin 

e) trojnožka - podstavec pod nádobku s látkou při jejím zahřívání látek 

f) odměrný válec - k měření objemu kapalin 

3) Příliv a odliv vzniká jako důsledek působení gravitace a vzájemného pohybu Země, Měsíce a Slunce. Gravi-

tační síly Měsíce a Slunce způsobují dmutí oceánské vody, což se projevuje pravidelným přílivem a odlivem. 

Vzhledem k tomu, že Měsíc je naší planetě podstatně blíže, než Slunce, je jeho gravitační účinek přibližně 

dvakrát větší oproti Slunci. Měsíc přitahuje silněji tělesa na přivrácené straně Země, a naopak slaběji na od-

vrácené straně. To platí i pro vodu v oceánu. Rozdíl ve výšce hladiny přílivu a odlivu je více než 10 m. Prů-

měrná doba mezi dvěma přílivy je 12 hod 25 min.  

 

Kód: 
  

Ch1cZ1a------l210r (3. TAJEMNÉ SYMBOLY) 

 
 

Tajenka:  PIKTOGRAM SDĚLUJE URČITOU INFORMACI POMOCÍ OBRÁZKU.  

        Legenda: 

Řešení úkolů: 

1) a) žíravina, b) nebezpečí výbuchu, c) jedovatá látka, d) 

vysoce hořlavá látka. 

2) Dopravní značky, turistické značení, informace o texti-

liích a zacházení s nimi, informace na obalech výrobků 

(recyklovatelnost apod.), označení slev v obchodech, pik-

togramy v katalozích zboží i služeb (pro snadnější orien-

taci) atd.  

3) a) vodní toky a vodní plochy, b) vysočiny, c) nížiny a pahorkatiny  

4) Různé odstíny hnědé a zelené barvy vyjadřují nadmořskou výšku krajiny. Např. s rostoucí nadmořskou výš-

kou je hnědá barva tmavší. 

 

Kód: Ch1dZ6c------s2151r 
(4. CHVILKA NEPOZORNOSTI 

A HAVÁRIE JE NA SVĚTĚ) 
 

 

Tajenka: SULFAN 

 

Řešení úkolů: 

1) Sirovodík. Je přítomen v kanalizacích i za obvyklých podmínek a spolupodílí se na charakteristickém zápa-

chu kanalizace. Přidáním kyseliny se začal vyvíjet v podstatně větším množství, protože kyselina reagovala 

s přítomnými sulfidy. 

(S2- + H2SO4  H2S + SO4
2-, reakce se nepožaduje) 

2) Plyn zapáchá po zkažených vejcích. Při delším vystavení pobytu člověka v prostředí nasyceném sulfanem 

dojde k otupení čichu a postiženému se zdá, že se koncentrace plynu snižuje. Představa o bezpečí je mylná. 

Je nutné místnost řádně vyvětrat a postiženého vyvést co nejdříve na čerstvý vzduch.  

 

Tématický celek 2 

Kód: Ch2aZ1b------d2101r 
(5. DOBRODRUŽSTVÍ 

TROSEČNÍKA)  

 

Tajenka: OSTROVY 

Legenda:  

 

Řešení úkolů: 

1) Ostrovy jsou pevniny obklopené vodou. Mohou vzniknout 

několika způsoby: 

a) oddělením části pevniny (např. Grónsko od Severní Ameriky, 

Britské ostrovy od Evropy), vznikají tak pevninské ostrovy. 

b) vulkanickou činností sopek na dně oceánů (např. Havajské 

ostrovy), ostrovy nazýváme sopečné.  

c) z kolonií korálů žijících v teplých mořích. Jejich vápenaté 

kostry se spojují v pevné korálové útesy (např. ostrov Tahiti), 

P I K T O G R A M 

S D Ě L U J E U R 

Č I T O U I N F O 

R M A C I P O M O 

C Í O B R Á Z K U 

1 2 3 4 5 6 7 

U S T P L T O 

R V E Ř E S C 

U Ě P Í T U E 

G T L R A N Á 

U O O O D A N 

A V T D L M I 

Y Ý A A O I E 
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takové ostrovy nazýváme korálové.  

2) a) Tichý oceán, 19-22° s. š., 155-160° z. d. 

b) Atlantský oceán, 27-29° s. š., 13-18° z. d.  

c) Indický oceán, 12-25° j. š., 43-50° v. d.  

3) Slaná voda je stejnorodá směs. Základními složkami jsou voda a NaCl (a další soli). Oddělování lze provést 

odpařováním nebo destilací. Voda se přemění v páru a NaCl (i další soli) vykrystalizuje.  

 

Kód: Ch2aZ4c------b2051r (6. VŠUDYPŘÍTOMNÉ SMĚSI) 

 

 

Tajenka: SEPARACE 

Legenda: 

 

Řešení úkolů: 

1) Ve stejnorodé směsi nelze 

jednotlivé složky rozpoznat ani 

očima ani pod mikroskopem. 

Fyzikální i chemické vlastnosti jsou v celém objemu směsi stejné (popřípadě se mění pozvolna a plynule 

např. sloupec vzduchu od povrchu Země do stratosféry). V různorodé směsi lze jednotlivé složky rozpoznat 

očima nebo pod mikroskopem. 

2) Stejnorodé směsi jsou: vzduch, roztok cukru ve vodě, mořská voda 

3) a-C, b-A, c-B 

4) a) Čína, Austrálie, Brazílie, Indie, Rusko 

b) Kanada, Austrálie, Rusko, USA 

c) Chile, Afrika, Rusko, USA 

d) Čína, Indonésie, Peru, Bolívie 

 

Kód: Ch2bZ2d------d1101r (7. PO PROUDU ŘEKY) 
 

 

Tajenka: MEANDR 

Legenda:  

 

 

Řešení úkolů: 

1) Meandry vznikají v zákrutech řek v nížinách vymíláním břehů na jedné 

straně a usazováním písku a hlíny na straně druhé. 

2) Jezero je přírodní útvar, zatímco rybník je vytvořen uměle. 

3) Nebeský. 

4) NaOH, Na2CO3 

 

Kód: Ch2bZ3a------h2101r (8. SLAVNÝ MOŘEPLAVEC) 
 

 

Tajenka: SVĚTADÍL 

Legenda:  

 

Řešení úkolů: 

1) Ital, žil v letech 1451-1506.  

2) Lodě pojmenoval Santa Maria, Pinta, 

Niňa.  

3) Destilací, využitím sluneční energie – 

odpařování 

 

4)  

1 2 3 4 5 6 

C M P V R P 

E E R Á A R 

M T A P D É 

E E M N I R 

N O E Í U I 

T R N K M E 



90 

 

5) 

1 - Severní Amerika 

2 - Jižní Amerika 

3 - Antarktida 

4 - Evropa 

5 - Asie 

6 - Afrika 

7 - Austrálie 

 Největší a nejlidnatější světadíl je Asie. 

 

Kód: Ch2cZ2d------l2201r 
(9. NEPŘÍJEMNÝ JEV) 
 

 

 

Tajenka: INVERZE TEPLOTY JE STAV, KDY SE 

TEPLOTA VZDUCHU S ROSTOUCÍ VÝŠKOU 

ZVYŠUJE. 

Legenda:  

 

Řešení úkolů: 

1) a) 

2) Naváže se v krvi na krevní barvivo hemoglobin. 

 

Tématický celek 3 

Kód: Ch3aZ6b------k2101r 
(10. BOJ O JADERNÉ 

ELEKTRÁRNY) 
 

 

Tajenka: NUKLID 

Legenda:  

 

 
 

 

Řešení úkolů: 

1) Soubor atomů jednoho prvku, které mají 

stejné protonové i neutronové číslo. 

2) U235

92  

3) Protonů 92, neutronů 143, elektronů 92.  

4) Česká republika má v současné době 2 ja-

derné elektrárny: Temelín (v jižních Čechá-

ch) a Dukovany (na jižní Moravě).  

5) Rakouští aktivisté protestují proti jaderné 

elektrárně Temelín (blízko hranic ČR s Ra-

kouskem). 

 

I N V E R Z E T E P 

L O T Y J E S T A V 

K D Y S E T E P L O 

T A V Z D U CH U S R 

O S T O U C Í V Ý Š 

K O U Z V Y Š U J E 
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Kód:   Ch3bZ1a------t2101r 
(11. ODBORNÉ VÝRAZY VE 

SKRÝVAČKÁCH) 
 

 

Legenda: 

1) síra: Myslím, že Jirka to zkusí raději sám. 

2) brom: Dobro má vždy zvítězit nad zlem. 

3) bor: Dnes jsi uspěl na výbornou.  

4) vodík: Jaroslavo, díky za dobrou večeři.  

5) cín: Zkoušející nemohl jinak, než dát Tomovi pětku. 

6) mapa: Je doma paní Nováková? 

7) atlas: Chtěl prokazovat laskavé skutky. 

8) měřítko: Musíš změřit, kolik centimetrů má odvěsna.  

 

Řešení úkolů: 

1)  

 Český název Latinský název 
Chemická 

značka 
Protonové číslo Kov/nekov/polokov 

1 síra sulfur S 16 nekov 

2 brom bromum Br 35 nekov 

3 bor borum B 5 polokov 

4 vodík hydrogenium H 1 nekov 

5 cín stannum Sn 50 kov 

2) a) mapa – zmenšený obraz povrchu Země 

  b) atlas – soubor map 

c) měřítko – udává, kolikrát je dané území zmenšeno oproti skutečnosti 

3)  

Měřítko 1:50 000 znamená, že 1 cm na mapě odpovídá ve skutečnosti 50 000 cm = 500 m. 

na mapě              ve skutečnosti 

1 cm.........................500 m 

x cm.......................1 500 m 

3
500

15001
x 


  

Silnice bude znázorněna na mapě úsekem dlouhým 3 cm. 

 

Kód: Ch3bZ2a------r2051r (12. OCHRANNÝ OBAL ZEMĚ) 

 

 

 

Tajenka: OZON 

Legenda: 

 

Řešení úkolů:  

1) Ozonová vrstva, někdy též nazývaná ozonosféra. 

2) Ozon je tvořen tříatomovými molekulami kyslíku (O3) 

3) Ozon se používá k dezinfekci pitné vody, vzduchu, jako oxidační činidlo, má 

bělicí účinky. Ozonosféra je pro život na Zemi důležitá tím, že chrání život na 

Zemi před UV zářením.  

4) Oxidační vlastnosti. Při chemických reakcích se totiž z ozonu snadno uvolňují atomy kyslíku.  

(O3 → O2 + O) 

5) 1 - troposféra 

2 - stratosféra 

3 - mezosféra 

4 - termosféra 

5 - exosféra 

6) Ozonová vrstva se nachází mezi stratosférou a mezosférou. 

 1 2 3 4 

1 O Z O N 

2 Z N S  

3 O S   

4 N    
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Kód: Ch3bZ2a------s1201r (13. SUDOKU) 
 

 

Tajenka: PLUTONIUM  

Legenda: 

 

4 5 8 2 1 6 3 9 7 

1 7 9 3 5 8 4 6 2 

3 6 2 4 7 9 1 5 8 

2 3 4 1 9 7 6 8 5 

5 9 1 6 8 4 2 7 3 

6 8 7 5 2 3 9 1 4 

7 1 3 8 6 2 5 4 9 

8 4 6 9 3 5 7 2 1 

9 2 5 7 4 1 8 3 6 
 

Řešení úkolů: 

1) Pluto. 

2) Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, 

Uran, Neptun 

3) 7. perioda.  

4) Řadí se mezi aktinoidy. 

 

 

 

Kód: Ch3bZ4a------k2101r (14. JESKYNĚ KRYSTALŮ) 

 

 

Tajenka: GRAFIT  

Legenda: 
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Řešení úkolů: 

1) Stupnice se nazývá Mohsova a má 10 stupňů. 

2) Grafit má stupeň tvrdosti 1 (otírá se o prsty, nehtem v něm 

bez problémů uděláme rýhu). 

3) a-D, b-E, c-C, d-B, e-F, f-A 

4) Fluorid je sůl obsahující anion F–, fluorit je mineralogický 

název fluoridu vápenatého (kazivec) 

5)  

a) Španělština 

b) Římskokatolické vyznání 

c) Mayové 

 

 
 

 

Kód: 
  

Ch3cZ2b------r2051r 
(15. HROZIVÝ PŘÍRODNÍ 

ŽIVEL) 

 

 

 

Tajenka: MAGMA 

Legenda: 

 

Řešení úkolů: 

1) Magma je žhavá tavenina tvořená převážně křemičitany, vznikající pod 

zemským povrchem v různých místech a hloubkách. Vznikají z ní tzv. vy-

vřelé horniny. 

2) pyrop (český granát), topaz 

3) čedič, žula 

 

Kód: Ch3cZ5a------p2201r (16. PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI) 

 
 

Tajenka: JODID STŘÍBRNÝ JE ROZPTYLOVÁN DO OBLAKŮ, KDE SLOUŽÍ JAKO KONDENZAČNÍ 

JÁDRO PRO VODNÍ PÁRU. 

 

Legenda: 

 
J O D I D  S T Ř Í B 

R N Ý  J E  R O Z P 

T Y L O V Á N  D O  

O B L A K Ů  K D E  

S L O U Ž Í  J A K O 

 K O N D E N Z A Č N 

Í  J Á D R O  P R O 

V O D N Í  P Á R U  
 

Legenda: 

1) Oblaka 

2) Oblačnost 

3) Jinovatka 

4) Rosa 

5) Kroupy 

6) Sníh 

7) Čína 

 

 

Řešení úkolů: 

1) Jodid stříbrný, AgI 

2) nepolární: N2, CH4 

polární: HCl, PbS, SnBr4  

iontová: CaO, SiO2, HF 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 M A G M A 

2 A R E N  

3 G E L   

4 M N    

5 A     
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Tématický celek 4 
 

Kód:   Ch4aZ3a------t2201r (17. RHÓDSKÝ KOLOS) 

 
 

Tajenka: MĚĎ 

 

Řešení úkolů: 

1) a) Evropa        c) Nikósie 

b) Středozemní moře      d) Turci, Řekové      

2) Měď, latinský název je cuprum, chemická značka je Cu, nachází se v 11. skupině a 4. periodě.  

Využití: Výroba elektrických vodičů, trubky v pivovarnictví, výroba slitin (mosaz, bronz, alpaka), kování, 

pamětní mince, zvony, sochy 

3) a) 4 Cu + O2 → 2 Cu2O (oxid měďný) 

b) 2 Cu +O2 → 2 CuO (oxid měďnatý) 

c) Cu + S → CuS (sulfid měďnatý) 

d) Cu + 2 H2SO4 (konc., horká) → CuSO4 (síran měďnatý) + SO2 + 2 H2O  

e) 6 Cu + 2 NH3 → 2 Cu3N (nitrid měďný) + 3 H2  

f) 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 (dusičnan měďnatý) + 2 NO + 4 H2O  

4) Měděnka 

 

 

Řešení úkolů: 

1) Neznámý vzorek obsahoval síranové a chromanové anionty (SO4
2–, CrO4

2–) 

2) CrO4
2– + 2 AgNO3  Ag2CrO4 + 2 NO3

– 

SO4
2– + BaCl2  BaSO4 + 2 Cl– 

CrO4
2– + BaCl2  BaCrO4+ 2 Cl– 

3) Stříbro tvoří se sulfanem (H2S) černou sraženinu sulfidu stříbrného. 

Ag + H2S  Ag2S + H2  

4) 1-Velké Losiny, Olomoucký kraj 

2-Bludov, Olomoucký kraj 

3-Luhačovice, Zlínský kraj 

 

Kód:   Ch4bZ1b------o2101r (19. TAJNÁ ZBRAŇ) 

 
 

Tajenka: ŘECKÝ OHEŇ 

Legenda: 

 

Řešení úkolů:  

1) S vodou bouřlivě reaguje pálené vápno. Při této reakci 

vzniká velké množství tepla, které pravděpodobně 

řeckému ohni přidávalo na síle.  

CaO + H2O → Ca(OH)2 + uvolněné teplo 

2) a) Ledek (alkalický dusičnan, např. NaNO3, KNO3), 

působí jako oxidační činidlo. Při vyšších teplotách se 

dusičnany rozkládají na dusitany a uvolňují kyslík, 

který podporuje hoření. Používají se při výrobě 

výbušnin. 2 NaNO3 →2 NaNO2 + O2 

b) Síra hoří modrým plamenem za vzniku ostrého 

dráždivého zápachu toxického (jedovatého) oxidu siřičitého: S + O2 → SO2 

c) Nafta je směs hořlavých uhlovodíků, používá se jako palivo. 

d) Koudel patří rovněž k hořlavým látkám. 

3) Reakce, při kterých se uvolňuje teplo, se nazývají exotermické.  

4) Dnešním názvem Konstantinopoli je Istanbul. Nachází se mezi 41-44° s. š. a 28-33° v. d.  

Kód: Ch4aZ6c------z3151r (18. ANALYTICKÝ DŮKAZ) 
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Kód: CH4bZ3a------s2201r (20. MĚSTO V KRIS-KROSU) 
 

 

Tajenka: STOCKHOLM 

Legenda:  

 4C  S  B  B  N  M  

1S A Z E  A F I N I T A  

   D  R  7O  5K  G  

 A 9M I D Y  P Á L E N É 

   M  T  L    E  

P R V E K  S Y N T É Z A 

 E  N  P  N  6H  I  

W A 2T T  L I  M A L T A 

 K    A  F  L    

 T I T A N  A T 8L A S  

 A  U  E  U  I    

 N I K 3O T I N  U R A N 

 T  Y  A  A  M  U  

Řešení úkolů: 

1) Švédsko, sousedí s Finskem a Norskem 

2) a) Surové železo, b) Fe2O3 + 3C  2Fe + 3CO, c) FeO + CO  Fe + CO2 

3) Obě reakce jsou redoxní a endotermní. 

 

Kód:   Ch4cZ7b------h2101r 
(21. PLYN URYCHLUJÍCÍ 

ZRÁNÍ PLODŮ)  

 

Tajenka: ETHYLEN                                                        Legenda: 

 

Řešení úkolů: 

1) Propen C3H6, buten C4H8, penten C5H10, hexen C6H12,  

hepten C7H14, okten C8H16, nonen C9H18, decen C10H20. 

2)  
3) a)  koncentrace – rychlost reakci urychlíme, pokud reaktanty 

budou mít vyšší koncentraci. Vzhledem k tomu, že jde o re-

akci plynné látky, lze dosáhnout vyšší koncentrace reaktantů 

zvýšením tlaku.  

b)  teplota – zvyšováním teploty se rychlost chemických reakcí 

zvyšuje.  

4) Urychluje zrání plodů. Nejvíce je obsažen v plodech rostlin, 

v menším množství také v květech, listech a kořenech. Na pod-

zim ovlivňuje též rozklad chlorofylu a způsobuje zbarvení a opa-

dávání listů. Vyskytuje se také u nižších rostlin, některých hub 

a mikroorganismů. 
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Kód: Ch4dZ1b------l2151r (22. BOLAVÝ ZUB) 

 

 

Tajenka: 

V ÚSTECH VZNIKL GALVANICKÝ ČLÁNEK 

A VYTVOŘIL PROUD, KTERÝ PODRÁŽDIL 

NERV ZUBU. 

 

Řešení úkolů: 

1) Anodou byl hliník v jídelním příboru (hliník je 

v Beketovově řadě napětí kovů vlevo od stříbra, 

oxiduje se proto snadněji než stříbro), katodou 

stříbro v plombě, elektrolytem byly slabě kyselé 

sliny. 

2) U primárního článku nelze po vybití baterie energii 

obnovit, u sekundárního lze.  

3) Nejčastější druhy elektrického vedení, (viz níže 

přiložená mapa) jsou 22 kV, 110 kV a 400 kV. 

Legenda: 

 

 

4) Vyznačené elektrické vedení v mapách usnadňuje tu-

ristům orientaci, neboť 

a) trasa elektrického vedení je vidět z velké dálky. 

b) jednotlivé druhy vedení je navzájem poměrně 

snadné rozeznat, neboť čím větší napětí přenáší, 

tím musí být dráty výše nad zemí, tj. sloupy jsou 

vyšší.  

c) zvláště vedení 22 kV bývá vedeno mezi jednotli-

vými městy. Při ztrátě orientace se může turista 

vydat po trase nejnižšího vedení (22 kV), dojdete 

tak do města (případně vesnice).  

d) trasy elektrického vedení jsou přímé, vedené 

průseky lesů a cesta podél nich může být kratší.  

5) Modrá barva znázorňuje na mapě vodní toky.  
 

Tématický celek 5  
 

Kód: Ch5aZ5b------s2101r (23. WORDOKU) 
 

 

Tajenka: REZERVACE 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R P C K V N Z E A 

K E N A P Z C R V 

A V Z R C E K N P 

P K A E N C R V Z 

V C E Z R A N P K 

Z N R P K V E A C 

C R K V E P A Z N 

E A P N Z K V C R 

N Z V C A R P K E 
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Řešení úkolů: 

1) Krkonoše, Šumava, Podyjí, České 

Švýcarsko 

2) Červená kniha 

3) Ac – aktinium, Ar - argon,  

C - uhlík, Ca - vápník, Cr - chrom, 

K - draslík, Kr - krypton, N - du-

sík, Na - sodík, Ne - neon, P - fos-

for, Ra – radium, Re - rhenium,  

Rn - radon, V - vanad, Zn - zinek, 

Zr - zirkonium  

(f-prvky: Er – erbium, Np – neptu-

nium, Pa –protaktinium, Pr – pra-

seodym) 

4) CO2, K2O, N2O5, P2O5  

(příp. P4O10), V2O5 

 
 

 

 

Kód:   Ch5bZ2c------t2151r (24. CHEMIE VE VĚTÁCH) 

 
 

Legenda: 

a) Výraz odporu s koncovkou –om. brom 

b) Křemílek bez slabiky le. křemík 

c) Mzda s příponou –ina. platina 

d) Pevné palivo s koncovkou –k. uhlík 

e) Lov se samohláskami o na počátku i konci. olovo 

f) Chromý člověk bez samohlásky y. chrom 

g) Osm měkkých i u M. osmium 

h) Vtip s předponou fos-. fosfor 

i) Sto s příponou –ín. cín 

Řešení úkolů: 

1) a) HBr, kyselina bromovodíková 

b) H4SiO4, kyselina tetrahydrogenkřemičitá 

c) Pt(OH)2, hydroxid platnatý 

d) H2CO3, kyselina uhličitá 

e) Pb(OH)2, hydroxid olovnatý 

f) Cr(OH)3, hydroxid chromitý 

g) H2OsO4, kyselina osmiová 

h) H3PO4, kyselina trihydrogenfosforečná 

i) Sn(OH)2, hydroxid cínatý 

2) Křemík se hojně vyskytuje v litosféře, tj. v zemské kůře a zemském plášti. 

3) a) litosféra – svrchní část pevného tělesa Země 

b) plášť – tvořený polotuhými křemičitany hořečnatými a železitými 

c) vnější jádro – tekuté, tvoří jej tavenina železa a niklu 

d) vnitřní jádro – tuhé, tvořené pevným skupenstvím krystalů železa a niklu 

 

Kód: Ch5cZ2b------e3101r (25. FARAÓNOVI HADI I) 

 
 

Řešení úkolů: 

1) 4 K2Cr2O7 → 4 K2CrO4 + 2 Cr2O3 + 3 O2 

2 KNO3→ 2 KNO2+ O2 
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2) Obě použité kyslíkaté soli, dichroman draselný (K2Cr2O7) i dusičnan draselný (KNO3), při zahřívání snadno 

uvolňují kyslík, který spolu s teplem způsobuje přeměnu cukru na karamel. Karamel vytváří směs se vznik-

lým oxidem chromitým a chromanem draselným. Tato směs vlivem uvolňujícího se plynu (kyslíku) zvětšuje 

svůj objem a tlakem unikajícího kyslíku je v uzavřeném prostoru válečku formována do tvaru zmítajícího se 

žhavého, žlutého hada. 

3) a) nejedovatí:  užovka obojková 

b) jedovatí: kobra indická, korálovec žlutavý, mamba černá 

c) škrtiči: hroznýš královský, anakonda velká 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 
   

Ch5cZ2d------q2101r (26. NEJNIŽŠÍ BOD SOUŠE) 

 

 

Řešení úkolů: 

1) Hledané jezero se nazývá Mrtvé moře. 

2)  

 
 

3) a) záliv, b) průliv, c) průplav, d) mys, e) poloostrov. 

4) a) NaCl, b) KCl, c) K2CO3, d) MgCl2, e) MgBr2. 
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Tématický celek 6 
 

Kód: 
   

Ch6aZ3b------q3151r (27. PLYNNÝ ODBARVOVAČ) 

 

 

Tajenka: 
 

 

Legenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení úkolů:  

1)  

a) C C

H

H H

H 

+ Br2  C C H

Br

H

H

Br

H  

  

     dibromethan   

        

b) C C

H

H H

H 

+ KMnO4 
 

 KOH,MnOSOH 242

 
C C H

OH

H

H

OH

H  

  

     ethandi-1,2-ol   

        

c) C C

H

H H

H 

+ KMnO4  
 42SOH

 H3C C

H

O

 

 H3C C

O

OH

 
     acetaldehyd  octová kyselina 

        

 
 

2) V obou případech dochází k zániku dvojné vazby ethenu. V prvním případě zreaguje tmavě červený brom 

z bromové vody za vzniku bezbarvého dibromethan. V druhém případě zreaguje manganistan z fialového 

roztoku KMnO4 za vzniku bezbarvé manganaté soli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3  4 5 6 

H 2 C = C H 2 

U  E  O  4 

D  L  L  0 

S  U  U  0 

O  L  M  0 

N  Ó  B  0 

Ů  Z  I  0 

V  A  E  0 
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Kód: 
  

Ch6aZ4d------b2151r (28. ŘEŠENÍ ÚLOHY HLEDEJTE 

V BUŇKOVCE)  

 

Tajenka: BUTEN     Legenda: 

 

Řešení úkolů:  

1)  

C C C

H

H

H H

H

C

H

H

H

      but-1-en 

2) Buten: 

a) Má čtyři izomery: but-1-en, (E)-but-2-en, (Z)-but-2-en, 

cyklobutan. 

b) Slouží jako surovina pro výrobu syntetických leteckých 

benzínů, k výrobě syntetického kaučuku aj. 

3) Butan má větší relativní molekulovou hmotnost než buten, 

protože jeho molekula obsahuje o 2 atomy vodíku více: 

Mr (C4H10) = 58,1222 (butan), Mr (C4H8) = 56,1063 (buten) 

 
 

  

Kód: 
  

Ch6aZ4d------s2151r (29. HRAJEME SI S VAZBAMI) 

 

 

Tajenka: ALKADIENY 

Legenda: 

 

    
 

Řešení úkolů:  

1) Dvojné vazby lze podle umístění v molekule uhlovodíků rozdělit na kumulované (dvojné vazby jsou vedle 

sebe), konjugované (mezi dvěma dvojnými vazbami se nachází jedna jednoduchá), izolované (mezi dvěma 

dvojnými vazbami se nachází alespoň dvě jednoduché vazby).   

2)  a) H2C C CH CH3 
 b) H2C CH CH CH CH2 CH2 CH3 
 c) H2C C CH CH2 CH3 
 d) H2C CH CH2 CH CH CH3 
 e) H2C CH CH CH2 
 f) H2C CH CH2 CH2 CH2 CH CH2 

3) a) kumulované vazby: buta-1,2-dien, penta-1,2-dien 

b) konjugované vazby: buta-1,3-dien, hepta-1,3-dien 

c) izolované vazby: hexa-1,4-dien, hepta-1,6-dien 

4) Písmena: A (2), D, E, I, K, L, N, Y. Příklady zeměpisných pojmů:  

a) město: Laa (lázeňské město v Rakousku), Dali (město v jižní Číně), Kayna (město v Německu) 

b) řeka: Nil (řeka v Africe), Lena (řeka v Rusku) 

c) hora nebo pohoří: Andy (pohoří v Jižní Americe táhnoucí se podél západního pobřeží) 

d) obyvatel: Ind (obyvatel Indie), Indka (obyvatelka Indie) 
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Kód:   Ch6aZ4d------t2051r (30. PALIVO V BALÓNECH) 

 
 

Tajenka: PROPAN 

Legenda: 1) PAŘÍŽ, 2) RAKOUSKO, 3) OSLO, 4) PANAMA, 5) AMSTERDAM, 6) NAIROBI. 

 

Řešení úkolů:  

1) CnH2n+2 

2)  

NÁZEV 

ALKANU 
RACIONÁLNÍ VZOREC MOLEKUKOVÝ VZOREC 

methan CH4 CH4 

ethan CH3-CH3 C2H6 

propan CH3-CH2-CH3 C3H8 

butan CH3-CH2-CH2-CH3 C4H10 

pentan CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 C5H12 

hexan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C6H14 

heptan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C7H16 

oktan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C8H18 

nonan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C9H20 

dekan CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 C10H22 

 

Jednotlivé sousední členy řady se liší o jeden atom uhlíku a dva řady vodíku, tedy o skupinu –CH2–. 

Tento přírůstek se nazývá homologický přírůstek   

3) Česká republika, Německo, Lucembursko, Belgie, Francie. 

 

Kód: 
  

Ch6bZ4b------r2151r (31. ZDROJ UHLOVODÍKŮ) 

 

 

 

Tajenka: DEHET 

Legenda: 

 

Řešení úkolů:  

1) Dehet je destilační zbytek různých organických látek získávaných při vyš-

ší teplotě bez přístupu vzduchu. Podle suroviny rozeznáváme dehet černo-

uhelný, hnědouhelný, dřevný, břidličný, rašelinový, olejový a smolný. 

2) Z ropy se získává: benzín, petrolej. 

Zemní plyn obsahuje: methan, ethan. 

Z uhlí lze připravit: koks. 

3) Nejvýhodnější je používání plynných paliv (zemní plyn, bioplyn). Má největší výhřevnost 804 kJmol-1 

Jde o exotermní reakci, při které se teplo se uvolňuje. 

4) a) Schengenská dohoda, b) Maastrichtská smlouva, c) Friedricha Schillera, d) Ludvig van Beethoven, 

e) modrou 

5) Vlajka EU obsahuje 12 zlatých hvězd. 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 D E H E T 

2 E U R O 

3 H R Y 

4 E O 

5 T 
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Kód: 
  

Ch6bZ4c------s2051r (32. DVOJNÁ VAZBA 

UZAVŘENÁ V KRUHU) 
 

 

Tajenka: CYKLOALKENY 

 Legenda: 

 

 

 

 

 

Řešení úkolů:  

1)       

a) C6H10 C

CC

C

C C

HH

H

H

H

H H

H

H

H

 

d) C5H8 C

C

C

CC

H

H

H

H

H

H

H

H

 

b) C4H6 
C

C C

C

H H

H

H H

H

 

e) C8H14 

C

C

C
C

C

C

C
C

H

H
H H

H

H

H

H

H

H
HH

H

H

 

c) C7H12 

C

C

C

C
C

C

C

H

H
H

H

H

H

H

H
H

H

H

H

 

 

  

2) CnH2n-2 

3)  

 

Y C 

L K 

L A O 

E K 

Y N 
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Kód:  Ch6cZ3b------d2101r 
(33. UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK 

V DOPLŇOVAČCE)  

 

Tajenka: ALKYNYLY 

Legenda: 

 
 

 

 

 

 

 

Řešení úkolů:  

 

1)  ethynyl C CH H 
   

 but-1-yn-1-yl C CH CH2 CH3 
 

2)       

3) a-C, b-A, c-B, d-D. 

 

Kód: Ch6cZ5a------m2151r (34. MAFIÁNSKÉ USPÁVADLO) 

 

 

Tajenka:  CHLOROFORM 

Legenda:  

                            

 

Řešení úkolů:  

1) CHCl3, trichlormethan, chloroform.                         

2) Halogenderiváty uhlovodíků (alkanů). 

3) Rozpouštědlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód:   Ch6cZ6a------o2151r 
(35. UHLOVODÍKOVÝ ZBYTEK 

V OSMISMĚRCE) 
 

 

Tajenka: VINYL       Legenda: 
 

Řešení úkolů: 

1)    

vinyl CH CH2H
 

 

1 A M A Z O N K A 

2 L E T A D L A  

3 K A N A D A   

4 Y U K O N    

5 N A M E     

6 Y U K  Yukon 

7 L A  Los Angeles 

8 Y  Yellowstone 

O  Á  Y  E  A 

K  N  N  C  N 

S  Ž  Á  I  É 

B  Ě  E  L  R 

E 2 B 4 C 6 R 8 O 

CH L O R O F O R M 

1 I 3 E 5 J 7 O 9 

 G  G  O  V  

 N  I  R  N  

 I  O  D  Í  

 T  N  Y  K  
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a) b) c) 

C C

OH

H H

H

 

C

CC

C

C C

H

H

H

H H

C C

HH

H

 

C C

ClH

H H  

Vinylalkohol (ethenol) Vinylbenzen (styren) Vinylchlorid (chlorethen) 

 

2)  

a) b) 

C CH C

H

H H H

H

 

C

CC

C

C C

H

H

H

H H

C C

HH

H

 
Propenyl = allyl Vinylbenzen = styren 

 

3)   

a) b) 

zusammen – spolu, dohromady entgegen – naproti 

(Z)-forma (cis) (E)-forma (trans) 

a

C C

a

b b 

a

C C

b

b a 
 

4) 1 - Praha , 2 - Tábor, 3 - Třebíč, 4 - Znojmo, 5 - Vyškov, 6 - Opava, 7 - Vsetín 

 

Kód: Ch6cZ7a------s2101r (36. POMŮCKY DO TERÉNU) 
 

 

Tajenka: BUTEN 

Legenda: a) GLÓBUS, b) BUZOLA, c) TEPLOMĚR, d) NOV 

Řešení úkolů:  

1) Odpovědí na úkol č. 1 je vzorec některé z následujících látek: 

a) b) c) d) 

but-1-en 2-methylprop-1-en (E)-but-2-en (Z)-but-2-en 

C C

CH2H

H H

CH3

 

C C

CH3H

H CH3 

C C

CH3H

CH3 H
 

C C

CH3

H

CH3

H  
2) Buten má 4 atomy uhlíku v molekule. 

3)  

a) glóbus – zmenšený model Země, slouží k získání přibližné představy o poloze určitého místa na 

poloze Zemi.  

b) buzola – přístroj k určování světových stran a tzv. azimutu (úhlu mezi směrem na sever a směrem 

k cílovému objektu). 

c) teploměr – přístroj k měření teploty. 

4) Nov je fáze Měsíce, kdy není k Zemi přivrácená část jeho povrchu osvětlena Sluncem.  
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Kód: 
  

Ch6dZ2c------s2101r (37. MALÍŘEM JE PŘÍRODA) 

 

 

Tajenka: KAROTENOIDY 

 

Řešení úkolů:  

1) Do těla živočichů se dostávají potravou a přeměňují se např. na vitamín A. 

2) karoteny (α, β, γ) –  oranžová barviva obsažená v kořenu mrkve. 

lykopen –  červené barvivo obsažené v plodech rajských jablíček a šípků. 

lutein – žluté barvivo obsažené v květech slunečnice a pampelišek. 

3) V Evropě v mírném pásu se pěstuje: e) brambory, g) jablka, h) ječmen, j) kukuřice, l) mrkev, n) paprika, 

o) petržel, r) pšenice, s) slunečnice, t) vinná réva, u) žito. 

4) V mírných pásech jsou 3 hlavní přírodní oblasti: 

a) listnaté a smíšené lesy (opadavé listnaté a neopadavé jehličnaté) 

b) stepi (jsou pokryty travnatými porosty) 

c) jehličnaté lesy (v nejchladnějších oblastech mírného pásu) 

 

Kód: 
  

Ch6dZ4d------k2151r 
(38. PROČ JSOU KERAMICKÉ 

NOŽE IN) 
 

 

Tajenka: VITAMIN C                                   Legenda: 

 

Řešení úkolů: 

1) ZrO2  

2) ZrSiO4  

3) Lidské tělo si samo vitamin C nedokáže 

syntetizovat. Přijímá jej v potravě. 

4) Hypovitaminóza způsobuje nemoc kurděje. Vita-

min C zvyšuje imunitu organismu, jeho nedostatek 

proto zvyšuje riziko vzniku nejrůznějších nemoc-

nění.  

5) Vitamin C je rozpustný ve vodě.  

6) Mezi největší jeho zdroje patří čerstvé ovoce a ze-

lenina, nejvíce je obsažen v kiwi, jeho velké 

množství je také v citrusových plodech, jahodách, 

šípkách, paprice a další.  

 

 
 

 

 

Kód: 
  

Ch6dZ6c------l2151r 
(39. NEJVĚTŠÍ ZDROJ 

VITAMINU C) 
 

 

Tajenka:  

VŽDY PROTO VKLÁDEJTE 

BRAMBORY AŽ DO VROUCÍ VODY!  

 

Legenda: 

Řešení úkolů: 

1) a) Kraj Vysočina, b) Jihlava, c) Velké Dářko,  

d) Nové Město na Moravě, e) Dukovany 

2) a) Polysacharid 

 b) (C6H10O5)n,   
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C O

C

CC

C

H

H
H

H

H

OH

H OH

O

CH2

OH

H

n  
c) Škrob je možné v bramborách dokázat potřením rozkroje-

né brambory ethanolovým roztokem jodu. Potřené místo 

v přítomnosti škrobu zmodrá.  

d) Živočišný škrob se nazývá glykogen, ukládá se v játrech 

a ve svalech.  

e) n C6H12O6 → (C6H10O5)n + n H2O    polykondenzace 

Tématický celek 7 

 

 

Tajenka: ACETYLEN            Legenda: 

 

 

Řešení úkolů: 

1)  

 

I. 2 C + H2  C2H2 

  

II. CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2 

  

III. 2 CH4  C2H2 + 3 H2 

 

 

 

 

IV. CH CH + HCl  CH2 CHCl
    

 n CH2 CHCl
  CH2 CHClH H

n  

    

V. 3 CH CH  
C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

 

    

         

Kód: Ch7aZ6c------z3301r 
(40. VÝZNAMNÁ SUROVINA 

CHEMICKÉHO PRŮMYSLU) 

 

 

1 V Y S O Č I N A 

2 K L Í N O V E C 

3 K R K O N O Š E 

4 F R Ý D L A N T 

5 V E L E T R H Y 

6 L I T O M Y Š L 

7 K O P A N I C E 

8 O S T R A V A N 



107 

VI. CH CH  2Cl  C C

Cl

Cl

H

H

 

 2Cl  C C HH

Cl

ClCl

Cl  

   

         

VII. CH CH + CO + H2O  CH2 CH COOH
     

         

VIII. CH CH + CO + H2O + C2H5OH  CH2 CH COOC2H5     

2) Břeclav (Gumotex), Opava (Galena), Pardubicko (Paramo, Semtex, Semtín, Synthezia), Podkrušnohoří (Lit-

vínov – Chemopetrol, Sokolov – Chemické závody), Polabí (Ústí nad Labem – Chemopharma, Spolchemie, 

Setuza, Lovosice – Secheza), Praha (Praha – Dermacol, Léčiva Praha, Neratovice – Spolana), Zlínsko (Otro-

kovice – Barum, Napajedla – Fatra) 

 

Kód: 
  

Ch7bZ2b------k2101r (41. DENNÍ DÁVKA: TROCHA 

HNOJE) 
 

 

Tajenka: KOMPOST 

              Legenda:  

 

Řešení úkolů: 

1) Kompost je přirozené organické hnojivo obsahující 

velké množství živin, vzniká rozkladem zejména 

rostlinných zbytků. Důležitým pozitivem kom-

postování odpadů je ekologický faktor. Určité druhy 

odpadů lze kompostováním využít pro zvýšení 

úrodnosti půdy.  

2) a-C, b-A, c-B, d-D 

3) O – nadložní organický horizont nacházející 

v nejhornější části půdního těla. Obsahuje velké 

množství organických látek a dosahuje mocnosti až 

15 cm. Na některých typech půdy však může chy-

bět.   

A – humusový horizont, ve kterém probíhají bio-

logické procesy. Má obvykle tmavou barvu, ne-

boť obsahuje humus spíše minerální povahy. 

V určitých druzích půdy může chybět.  

B – obohacený horizont, v němž se hromadí látky 

vyplavené z horizontu A. Barva je závislá na 

druhu nahromaděných látek.  

C – půdotvorný substrát, je představován matečnou horninou, která je nezasažená půdotvornými procesy.  

 

Kód: 
   

Ch7cZ7a------q2101r 
(42. STAVÍM, STAVÍŠ, 

STAVÍME) 
 

 
Řešení úkolů: 

1) CaO, oxid vápenatý, pálené vápno 

2) a) CaCO3  CaO + CO2 

 pálení vápence 

b) CaO + H2O  Ca(OH)2 

 hašení vápna 

c) Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

 tvrdnutí malty 

d) Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O   

 odstranění přechodné tvrdosti 

 vody 

3) Produkty jsou třeba ve stavebním prů-

myslu, např. v průmyslu stavebních 

hmot. 

4)  
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Kód:   Ch7dZ2d------o2101r 
(43. NOŽE A VIDLIČKY NA 

JEDNO POUŽITÍ) 
 

 

Tajenka: POLYSTYREN 

Legenda: 

1) Praha, 2) Finsko, 3) Visla, 4) kar, 5) Mali, 6) Apeniny, 

7) Alpy, 8) Amerika, 9) Apuseni, 10) Dunaj, 11) Kanada, 

12) Maroko, 13) Morava, 14) Nevada, 15) Opava 

 

 

Řešení úkolů: 

1) Polystyren vzniká polymerací styrenu (vinylbenzenu): 

  

C

CC

C

C C

H

H

H

H H

CH CH2

styren 

 

 

 

Užití: polystyren se používá k výrobě nožů, vidliček a pohárků na jedno použití. Tzv. pěnový polystyren 

slouží k balení výrobků citlivých na otřesy a k tepelné izolaci. 

2) Polymerace je reakce, při níž se základní látky (monomery) slučují do větších celků (polymerů) řetězovým 

mechanismem bez vzniku jakéhokoli vedlejšího produktu. 

 

monomer  monomer  polymer 

C C

Cl

H

H

H

 

+ C C

Cl

H

H

H

 

+ …  C C HH

H

ClH

Cl
n  

vinylchlorid  vinylchlorid  polyvinylchlorid (PVC) 

     

3) PE – polyethylen (polyethen), vzniká polymerací ethenu a používá se například na sáčky (měkký typ), dětské 

vaničky, kbelíky apod. (tvrdý typ), k výrobě lahví, fólií a dalších výrobků obalové technologie. 

PP – polypropylen, vzniká polymerací propenu a používá se například k výrobě textilních vláken. 
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Kód:  Ch7dZ3a------e3151r (KAM ZMIZELO ZBARVENÍ 

ROZTOKU?) 
 

 

Tajenka: BROMOVÁ VODA 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení úkolů:  

1) 1 – směs Al2O3 + C2H5OH, 2 – skelná vata, 3 – vana s vodou, 4 – jímaný ethylen 

 
2)  

a) CH3 CH2 OH
   32OAl

 CH2 CH2 + H2O 

 ethanol  ethen  voda 

b) CH2 CH2 + Br2 
Br

 C C HH

Br

HH

Br  
 ethen  brom      dibromethan 

3)  

a) eliminace (-H2O) 

b) adice (+Br2)  

4) Na ethylen (ethen) připravený dehydratací alkoholu katalytickým účinkem oxidu hlinitého je adován brom 

z bromové vody červenohnědé barvy. Dojde k zániku dvojné vazby. Molekula červenohnědého bromu se 

v průběhu reakce rozpadá a připojí se k uhlíkovým atomům, za vzniku bezbarvého dibromethanu. Adice bro-

mu (v bromové vodě) se používá k důkazu uhlovodíků s násobnou vazbou, tj. v našem případě alkenů 

(ethenu).  

 

Kód: Ch7dZ4d------d2151r 
(44. MLÉKO ZÍSKANÉ 

Z ROSTLIN)  

 

N  K  P  M  A  J 

I  Í  M  O  V  A 

N  L  Y  D  A  T 

E 2 R 4 L 6 R 8 P 10 L 

B R O M O V Á V O D A 

1 I 3 Á 5 A 7 O 9 U 11 

 B  T  D  L  N  

 Á  R  U  H  A  

 T  A  Z  A  J  

1 K A N A D A 

2 A N G O L A 
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Tajenka: KAUČUK 

       Legenda: 

Řešení úkolů:  

1)    

a) 

 

isopren:  

2- methylbuta-1,3-dien CH2 CH C

CH3

CH2 
b) buta-1,3-dien CH2 CH CH CH2 

2)  

a) Kaučukovník brazilský (Hevea brasiliensis) 

b) Pěstují se na plantážích v tropickém pásmu. 

c) Nařezáváním kůry stromu se získává tzv. latex. Je to bílá mlékovitá kapalina, 

obsažená ve speciálních buňkách, které tvoří tenkou vrstvu mezi kůrou a dře-

vem stromů. Z latexu se kaučuk získává koagulací uskutečněnou vysrážením 

kaučuku kyselinami. Z jednoho stromu se získává  6-8 kg latexu za rok. 

d) Kaučuk se používá k výrobě gumových předmětů (pneumatik, těsnění, im-

pregnaci textilií, k výrobě hraček apod.). 

3)  

a) b) c) 

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

 

CH2 CH C CH

CH3

CH3

 

CH2 C CH CH3 

 

Kód: 
  

Ch7dZ6b------s2051r (46. PLASTY – ŠTĚSTÍ 

I PROKLETÍ MODERNÍ DOBY)  

 

Tajenka: POLYVINYLCHLORID Legenda: 

 
 

Řešení úkolů: 

1) PVC (polvinylchlorid), monomer je vinylchlorid, CH2 CHCl
 

2) CH CH 

+ 

HCl 

  

CH2 CHCl   

   vinylchlorid (monomer)   

3) Malá hustota, snadná tvarovatelnost, dobré tepelné a elektrické ionizační vlastnosti. 

4) a) silonové záclony: pevnost, schopnost nabíjet se statickou elektřinou, velmi malá odolnost vůči zvýše-

ným teplotám (např. žehlení) 

b) lněné plátno: mačkavost, pevnost 

c) bavlněné tričko: mačkavost, dobrá savost vody 

d) tesilové kalhoty: pevnost, schopnost nabíjet se statickou elektřinou 

3  U T A H  

4  Č Í N A  

5 U G A N D A 

6 K U V A J T 
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5) Města v České republi-

ce, v nichž se vyrábí 

PVC:  

1. Brno,  

2. Moravský Beroun, 

3. Olomouc,  

4. Otrokovice,  

4. Planá nad Lužnicí, 

5. Praha,  

6. Přerov,  

7. Ústí nad Labem. 

 
 

Kód: 
  

Ch7eZ6b------p3151r (47. ZAMOŘENÁ VODA) 

 
 

Tajenka: DDT, DŘÍVE POUŽÍVANÉ NA HUBENÍ HMYZU. 

Legenda: 

 

Řešení úkolů 

1) a) pesticidy, b) insekticidy, c) herbicidy, d) fungicidy 

2) DDT je insekticid. 

3) Plzeňský kraj, sídelním městem je Plzeň. Proslavilo jej pivo.  

4) a) Úhlava, b) Berounka, c)Vltava 

 

 

 

 

 

 

 

Kód:  Ch7fZ4d------e3151r  (48. MODRÝ PLAMEN) 

 
 

Tajenka: PROPAN-BUTAN 

Legenda: 

 

Řešení úkolů:  

1) C3H8 propan, C4H10 butan   

2) Směs teče korýtkem směrem dolů, z toho je zřejmé, že je těžší než 

vzduch.  

3) C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D D T  D Ř Í 

V E  P O U Ž 

Í V A N É  N 

A  H U B E N 

Í  H M Y Z U 

1 P A Ř Í Ž 

2 R U S K O 

3 O D Ě S A 

4 P A M Í R 

5 A Z O R Y 

6 N Á R O D 

7 B A R M A 

8 U H U R U 

9 T Á B O R 

10 A T L A S 

11 N I G E R 
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Kód: 
  

Ch7gZ4c------p2151r (49. POTRAVA BOHŮ) 

 
 

Tajenka: ČOKOLÁDA, NÁVYKOVOST SE PŘISUZUJE SPÍŠE JEJÍ LAHODNÉ CHUTI.  

 

Řešení úkolů: Legenda: 

  

1) Získává se z kakaových bobů, které jsou plody kakaovníku.  

2) a) nikotin: Připravuje se z listů tabáku. Je silný jed, kouření 

je návykové a způsobuje zrychlení srdeční činnosti, zúžení 

cév a následně zvýšení krevního tlaku. Je rakovinotvorný. 

b) chinin: Získává se z kůry chinovníku, připravují se z něj 

léky proti malárii a jiným horečnatým nemocem. Má velmi 

hořkou chuť. 

c) kofein: Získává se z kávových bobů kávovníku a v ma-

lém množství i z čajových lístků. Do jisté míry je návyko-

vý, působí povzbudivě, zahání únavu a zlepšuje myšlení.  

3) 1-Brazílie (hlavní město Brasília), 2-Ghana (hlavní město 

Accra), 3-Nigérie (hlavní město Abuja), 4-Kamerun (hlavní 

město Yaoundé).  

 

 
 

   
 

Kód: 
   

Ch7gZ4c------q2151r (50. VELIKÁ TINKTURA) 

 

 

Řešení úkolů: 

1)  

Číslo 

otazníku 
Název léku 

Název skupiny léků 

podle účinku 
Užití 

1 Biseptol chemoterapeutika 
působí proti zdrojům infekce (virům, bakteriím, 

plísním,...) 

2 Penicilin antibiotika ničí choroboplodné zárodky, omezují jejich množení 

3 Analgen analgetika na omezenou dobu tlumí bolest 

4 Acylpyrin antipyretika snižují tělesnou teplotu (horečku) 

5 Anacid antacida snižují kyselost žaludečních šťáv a nadýmání 

6 Rohypnol hypnotika 
uklidňují nervovou soustavu, prášky na spaní, 

návykové 

7 Betalog antihypertenzita snižují krevní tlak a upravují srdeční rytmus 

2) Jedlá soda bude působit na HCl v žaludku.  

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 

3)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Yaound%C3%A9
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 Název léku K čemu se používá Výrobce Město Stát 

1 Lozap rozšiřuje krevní cévy Zentiva Hlohovec Slovenská republika 

2 Voltaren 

gel, tlumí bolest, 

zmenšuje otoky a 

odstraňuje záněty 

Novartis Praha Česká republika 

3 Atoris 
snížení cholesterolu v 

krvi 
Krka Novo Mesto Slovinsko 

4 Verospiron snížení krevního tlaku Gedeon Budapešť Maďarsko 

5 Tums proti překyselení žaludku 
Smithrline 

Beecham 
Londýn Velká Británie 

6 Fucidin 

proti kožním infekcím 

vyvolaných určitými 

bakteriemi 

LEO 

Laboratories 
Dublin Irsko 

7 Xyzal 
lék s protialergickým 

účinkem 

UCB 

Pharma 

Torino 

(Turín) 
Itálie 

 

Tématický celek 8 
 

Kód:   Ch8aZ3b------o2101r 
(51. SYTÝ HLADOVÉMU 

NEVĚŘÍ) 
 

 

Tajenka: ADICE 

Legenda: 

 

 

 

Řešení úkolů:   

1)  CH CH + Cl Cl  ClHC CHCl  

     dichlorethen  

       

     ClHC CHCl + Cl Cl  C C HH

Cl

ClCl

Cl  
     dichlorethen    tetrachlorethan 

 

2) AE, AN, AR  (adice elektrofilní, nukleofilní, radikálová) 

3) Čad, Keňa, Mali, Niger 

4) a-B, b-A, c-D, d-C 

 

Kód:   Ch8aZ5b------h2151r (52. ZLATÁ HOREČKA) 
 

 

Tajenka: JODID OLOVNATÝ 

Legenda: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

P  S  M  B  O  A  S 

Á  M  O  E  D  N  O 

S  Ě  Ř  R  L  O  D 

M  S  E  Y  I  D  N 

J O D I D  O L O V N A T Ý 

Á  U  E  L  L  Á  A  
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D  S  H  E  O  R  J  

R  Í  E  U  V  O  G  

O  K  T  M  O  D  A  

Řešení úkolů: 

1) PbI2 

Pb(NO3)2 + 2 KI → PbI2 + 2 KNO3  

2) Nejvýznamnější naleziště v ČR: 

Jílové u Prahy (Kašperské hory), Krásná Hora, řeka Otava, řeka Blatnice, Zlaté hory, Mokrsko a Čelina 

u Slapské přehrady a další. 

3) a) Rýžování zlata – nejstarší a nejjednodušší způsob. Při rýžování se nabírá směs štěrku, písku a částeček 

zlata na tzv. rýžovací pánev, se kterou se následně začne kroužit v proudu vody. Při tom těžší prvky (např. 

zlato, které je přibližně 19 krát těžší než voda a desetkrát těžší než písek a štěrk) zůstávají na dně pánve, za-

tímco lehčí částice jsou odplaveny vodou. V současnosti je rýžování zlata oblíbenou zábavou, na které se ne-

dá většinou zbohatnout, jelikož většina bohatých oblastí byla již vytěžena. V České republice dochází pravi-

delně k rýžování zlata na řece Otavě nedaleko obce Kestřany na Písecku. Rýžování zlata je novodobě pova-

žováno i za sport. Existuje dokonce mistrovství světa v rýžování. Zájemce o rýžování jako koníček v naší ze-

mi sdružuje Český klub zlatokopů. 

b) Amalgační způsob - rozemletá zlatonosná hornina je kontaktována s kovovou elementární rtutí. Ze vznik-

lého amalgámu zlata se drahý kov izoluje oddestilováním rtuti, neboť amalgám se teplem snadno rozkládá.  

c) Hydrometalurgický způsob (převážně kyanidový) - proces spočívá v jemném namletí horniny, aby se do 

kontaktu s loužicím roztokem mohla dostat většina přítomných mikroskopických zlatých zrnek. Rozemletá 

zlatonosná hornina se pak louží roztokem alkalických kyanidů za probublávání vzdušným kyslíkem. Z louži-

cího roztoku se poté zlato získává redukcí (např. průchodem elektrického proudu roztokem nebo méně 

ušlechtilými kovy, např. zinkem).  

4) a) Rýžování zlata je nejšetrnější k životnímu prostředí. 

b) Amalgační způsob se v současné době nepoužívá kvůli kontaminaci ovzduší toxickými parami rtuti.  

c) Hydrometalurgický způsob představuje značně rizikový proces z ekologického hlediska. Nasazení kya-

nidových roztoků v tunových až statunových šaržích představuje obrovské riziko v případě, že dojde k ne-

předvídané havárii (viz zamoření Dunaje v 90. letech 20. století). Navíc je zde problém s uplatněním obrovs-

kého množství vyloužené horniny, neboť její zemědělské uplatnění je naprosto nevhodné.  

 

 
Tajenka:  BUTYLEN, C4H10, CH3 – CH = CH – CH3 

Legenda: 1) BALTSKÉ, 2) UKEREWE, 3) TICHÝ, 4) YUCATÁN, 5) LABE, 6) EUFRAT, 7) NIL 

 

 

Řešení úkolů:  

1) Kamil – reakcí 2-jodbutanu s roztokem hydroxidu draselného 

CH3 CH2 CH CH3

I  

+ KOH  CH3 CH CH CH3 + KI + H2O 

2-jodbutan  
hydroxid 

draselný 
 but-2-en  jodid draselný  voda 

 

(dehydrogenací alkylhalogenidů, nejlépe jodidu, roztokem hydroxidu draselného). 

2) Libor – reakcí 2,3-dibrombutanu odštěpením bromu (ve formě bromidu) účinkem zinku 
CH3 CH CH CH3

BrBr  

+ Zn  CH3 CH CH CH3 + ZnBr2 

2,3-dibrombutan  zinek  but-2-en  bromid zinečnatý 

(odštěpením halogenidu z 2,3-dihalogenidů účinkem zinku). 

3) Mirek – reakcí butan-2-olu odnětím vody koncentrovanou kyselinou sírovou 

CH3 CH2 CH CH3

OH  

  42SOH
 CH3 CH CH CH3 + H2O 

butan-2-ol  but-2-en  voda 

Kód: Ch8bZ2c------z3151r (53. V CHEMICKÉ SEKCI) 
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(dehydratací primárního jednosytného alkoholu  koncentrovanou kyselinou sírovou). 

4) Norbert – odnětím vodíku z butanu katalytickým účinkem platiny 

CH3 CH2 CH2 CH3 
Pt  CH3 CH CH CH3 + H2 

butan  but-2-en  vodík 

(dehydrogenací alkanu katalytickým účinkem platiny). 

 

Kód: 
   

Ch8bZ6a------q3151r 
(54. GENIÁLNÍ OBJEV 

BENZENOVÉHO JÁDRA) 
 

 

Řešení úkolů:  

1) Benzen. 

2)  

C
C

H

H  
+ 

C

C

H

H

 


p,T

 

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

 

C
C

H

H

 

3)  

C
C

H

H  

+ 
C

C

H

H

 

+ 

C C HH  
 

 

 

 

 

 

 
 


p,T  

C

CC

C

C C

H

H

H

H H

C C

HH

H

 

C
C

H

H

 

      styren 

4) Polystyren je všestranně využitelná plastická hmota, slouží jako tepelně izolační materiál a vyrábí se z něj 

nejrůznější spotřební zboží, hračky, obalový materiál apod. 

5) Bílá Hora je vrch v Pražské plošině umístěné v západní části Prahy v nadmořské výšce 382 m. V dvouhodi-

nové bitvě na Bílé Hoře bylo poraženo české stavovské vojsko armádami katolické ligy a Ferdinanda II.  

 

 

 

Tématický celek 9 
 

Kód:   Ch9aZ2a------t2151r 
(55. SLUNEČNÍ SOUSTAVA JE 

BEZ PLUTA) 
 

 

Řešení úkolů: 

1) Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. 

2) Vodík (H), Helium (He), Lithium (Li) a Beryllium (Be). 

3) Největší planetou je Jupiter. 

4)  

Prvek 
Chemická 

značka 

Protonové 

číslo 

Rok 

objevu 
Objevitel Výskyt ve volné přírodě 

Rtuť 

(anglicky 

mercury - 

planeta 

Merkur) 

Hg 80 

Rtuť byla známa v Číně 

již 2 000 let př. n. l. Byla 

též nalezena v hrobkách 

starých Egypťanů z doby 

kolem 1 500 př. n. l. 

V přírodě se rtuť jako elementární prvek 

vyskytuje poměrně vzácně. Hlavním mine-

rálem a zdrojem pro výrobu je sulfid rtuť-

natý HgS (rumělka neboli cinabarit). Nej-

větší světová ložiska tohoto nerostu se na-

cházejí ve Španělsku, Slovinsku, Itálii, 

USA a Rusku. 

Uran U 92 1789 Martin Uran je v čistém stavu stříbrobílý lesklý 
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Heinrich 

Klaproth 

kov, který na vzduchu se pozvolna pokrývá 

vrstvou oxidů. Prvek byl pojmenován podle 

tehdy nově objevené planety Uran, která 

dostala jméno podle boha Urana, v řecké 

mytologii byl považován za otce Titánů 

a prvního boha nebes, manžela všeplodné 

bytosti Gaia. V přírodě se uran vyskytuje 

ve formě směsi izotopů označovaných jako 
238U (99,276 %) a 235U (0,718 %) a jen ve 

velmi malé míře 234U (0,004 %). Nejstarší, 

nejznámější a patrně nejdůležitější rudou 

uranu je uraninit (jiný název je uranin, čes-

ky smolinec). 

Neptunium Np 93 1940 
McMillan 

a Abelson 

Jde o uměle připravený, v přírodě se nevy-

skytující radioaktivní kov, stříbrné barvy. 
237Np je produkováno jako součást odpadu 

v jaderných reaktorech, které jako palivo 

používají uran. 

Plutonium Pu 94 1940 
McMillan 

a Abelson 

Plutonium je radioaktivní kovový prvek 

stříbřitě bílé barvy, která se působením 

vzdušného kyslíku mění na šedavou. Silně 

radioaktivní, toxický kovový prvek, připra-

vovaný uměle v jaderných reaktorech pře-

devším pro výrobu atomových bomb. Patří 

mezi uměle připravené prvky a v přírodě se 

můžeme setkat jen s jeho stopovým 

množstvím v uranových rudách. Plutonium 

je od 40. let 20. století nejvíce vyráběným 

umělým prvkem a to bohužel především 

proto, že izotop 239Pu je vhodný pro výrobu 

atomové bomby. 

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 
  

Ch9aZ2b------k2101r (56. VÝRAZNÁ VŮNĚ 

PARFÉMŮ) 
 

 

Tajenka: TERPENOIDY 

Legenda: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28planeta%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uranos
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tit%C3%A1n&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gaia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izotop
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Uraninit&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Smolinec&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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Řešení úkolů:  

1) Monoterpeny mají molekulu tvořenou dvěma isoprenovými jednotkami a osahují 10 atomů uhlíku. 

Název skupiny 

sloučenin 

Počet isoprenových 

jednotek 

 

Celkový počet atomů 

uhlíku 

 

Monoterpeny 2 10 

Seskviterpeny 3 15 

Diterpeny 4 20 

Triterpeny 6 30 

Tetraterpeny 8 40 

Polyterpeny n 5n 

2) Jsou to těkavé vonné látky obsažené v silicích. 

a) Menthol - v silici mátové (v listech máty peprné). Užití v kosmetice, při vaření, v šamponech. 

b) Kafr - v kafrové silici (v listech a plodech kafrovníku). Užití: kafrová mast v kosmetice, vietnamská 

mast (při bolestech hlavy). 

c) Geraniol - v růžové silici (v okvětních listech růží). Užití: v kosmetice, v parfémech, v lécích. 

d) Limonen –  v silici citrónové a pomerančové (v kůře citrusových plodů). Užití: v drogistickém zboží 

(vůně čisticích prostředků). 

3) a) Povodím se rozumí území, ze kterého je voda odváděna do určité řeky.  

b) Voda teče od pramene směrem k ústí.  

c) Ústí řeky je místo, kde řeka předává vodu do větší řeky, jezera nebo moře. 

d) Zprava ve směru toku ústí pravé přítoky, zleva levé přítoky. 

e) Úmoří je území, ze kterého voda odtéká do určitého moře nebo oceánu. 

 

 

 

Kód:  Ch9aZ3a------d3151r (57. POSEIDONOVO 

KRÁLOVSTVÍ)  

 

Tajenka: OCEÁNSKÉ PROUDY 

Legenda:  

      1 O S T R O V N Í 
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      2 C E L E B E S  

      3 E V R O P A   

      4 Á R D O M    

      5 N I K L     

      6 S Ů L      

      7 K I       

      C É 8       

     Ř Í P 9       

    CH L O R 10       

   V Á P N O 11       

  A R S E N U 12       

 F L U O R I D 13       

P R Ů P L A V Y 14       

Řešení úkolů: 

1)  

Proud teplý - studený oblévaný světadíl 

Golfský teplý Evropa 

Labradorský studený Severní Amerika 

Peruánský studený Jižní Amerika 

Kanárský studený Severozápadní Afrika 

Benguelský studený Jihozápadní Afrika 

2) a) hydroxoniový kation (též oxonium) 

b) hemihydrát síranu vápenatého 

c) dihydrát chloridu barnatého 

d) monohydrát heptahydroxidu vápenato-hlinitého 

e) dodekahydrát síranu draselno-hlinitého 

f) chlorid hexaaquaželeznatý 

3)  

350 g .............100 % 

x     g................10 % 

 

35
100

35010

100

10

350



 xx

x  

Na přípravu 350 g 10% vodného roztoku hydroxidu sodného musíme navážit 35 g NaOH. 

 

Kód: Ch9bZ2c------q2151r (58. ZARUČENÝ JED) 

 

 

Tajenka: METHANOL 

Legenda: 

1) Mírný pás 

2) Eroze 

3) Tundra 

4) Hyena 

5) Amazonská 

6) Nomádi 

7) Oáza 

8) Ledovce 

 

Řešení úkolů:  

1)  Methanol, CH3OH, strukturní vzorec  C OH

H

H

H
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2) a) CO + 2 H2 → CH3OH 

b) CH4 + H2O → CO + 3 H2  

c) CH3OH + ½ O2 → HCHO + H2O  

(katalyzátorem je obvykle kovové Ag nebo Pt nebo Cu nebo směs Fe + Mo nebo oxidy vanadu) 

d) CH3OH → HCHO + H2 (katalyzátorem je obvykle kovové Ag) 

 

Kód: Ch9bZ5b------p2151r (59. DVAKRÁT DVĚ JSOU ...) 

 
 

Tajenka: IZOLOVANÉ DIENY 

Legenda: 

 

1) Země 

2) Lesy 

3) Vítr 

4) Nerosty 

 

Řešení úkolů: 

1) a) hepta-1,5-dien, b) penta-1,4-dien 

2)  Racionální vzorec je CH2 CH CH CH2 
 Mezi izolované dieny nepatří, umístění dvojných vazeb je konjugované.  

 Polymerace: n CH2 CH CH CH2  C C HH

H

HH

H

C C

H H

n  
3) a) C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2, b) CH2=CH2 + H2O → C2H5OH 

  

 

Kód: Ch9cZ4a------m3201r 
(60. PROČ SE VRAŽDA 

NEKONALA?) 
 

 

Tajenka: KYANID DRASELNÝ 

Legenda: 

1) Kanaďan 

2) Ylídatěvs 

3) Albánec 

4) Němec 

5) Indián 

6) Dán 

7) Diž 

8) Rakušan 

9) Arab 

10) Skot 

11) Eskymák 

12) Lotyš 

13) Nor 

14) ÝhciT 

 

Řešení úkolů:  

1) KCN …molekulový vzorec, K–CN…strukturní vzorec 

2) Vzhledem k tomu, že cyankáli nebylo uloženo hermeticky, ale pouze v papírovém sáčku, docházelo postupně 

vlivem oxidu uhličitého (obsaženého ve vzduchu) a vodních par (vznikajících při vaření v kuchyni), k jeho 

postupnému rozkladu na neškodný uhličitan draselný a toxický (jedovatý) kyanovodík. Kyanovodík má 

teplotu varu 26,5°C, proto v teple kuchyně vyprchal. Také šlehačka a portské víno nebyly pro podávání jedu 

vhodnými potravinami, neboť KCN se alkoholem rozkládá a s cukrem tvoří zdraví neškodný nitril. 

3) 2 KCN + H2O + CO2  K2CO3 + 2 HCN 

4) CN– + H2O  HCN + OH– 

 

Kód: 
  

Ch9cZ4d------b3201r (61. BLUDIČKA JULIE) 

 

 

Tajenka: METHAN 

Legenda:  

1. Macao, 2. ežmeT, 3. Trent, 4. Litva, 5. Talin, 6. Mohan, 7. Huacho, 8. akniF, 9. Niger, 10. Texas 

                          

 1 2 3 4 

a I Z O L 

b O V A N 

c É  D I 

d E N Y  
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Řešení úkolů: 

1) Nachází se v plynném skupenství. Z bažin uniká při tlení a hnití organických látek (např. celulózy rostlin), je 

výbušný a snadno hoří. Jeho malé plamínky připomínají světélka „bludiček“. 

2) Methyl, CH3– 

3) CH4 + 2O2 → CO2 + 2 H2O 

4) CO2  +  2 H2O (l) produkt děje 2    

                                 

                         x      Teplo, které pohltí 2 mol kapalné vody, aby se vypařily. 

 

                          CO2  +  2 H2O (g) produkt děje 1 

890,2 kJ                     

se uvolní                   uvolní se 

                                  802,1 kJ 

 

              CH4  +  2 O2 výchozí látky 

 

890,2 = x + 802,1   x = 88,1 kJ 

 

Při přeměně 2 mol vodní páry na 2 mol kapalné vody se uvolní teplo o velikosti 88,1 kJ.  

Aby se vypařily 2 mol vody, je tedy nutno dodat teplo o velikosti 88,1 kJ. Aby se vypařil 1 mol vody, je 

zapotřebí tepla polovičního, tedy 44,05 kJ. 
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Přílohy  

Příloha 1 

Seznam tématických celků a mikrocelků databáze Ve dvou se to lépe táhne 

Vzdělávací obor: CHEMIE 

 

Tématický celek 1: Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

Ch1a vlastnosti látek  barva, lesk, tvar, objem, skupenství, vůně, zápach, rozpustnost ve vodě a ve vybra-

ných rozpouštědlech, hustota, tepelná a elektrická vodivost, teplota varu a tání, vliv atmosféry na 

vlastnosti a stav látek 

Ch1b zásady bezpečné práce  ve školní pracovně, laboratoři i v běžném životě 

Ch1c nebezpečné látky a přípravky  R- a S- věty, varovné značky a jejich význam 

Ch1d mimořádné události  havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek 

 

Tématický celek 2: Směsi 

Ch2a směsi  různorodé, stejnorodé, roztoky, hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků, nasycený a nena-

sycený roztok, ovlivnění rychlosti rozpouštění, oddělování složek směsí: usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace, sublimace 

Ch2b voda  destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota vody 

Ch2c vzduch  složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

 

Tématický celek 3: Částicové složení látek a chemické prvky 

Ch3a částicové složení látek  molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho 

změny v chemických reakcích, elektrony 

Ch3b prvky  názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě 

chemických prvků, protonové číslo 

Ch3c chemické sloučeniny  chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických 

sloučenin 

 

Tématický celek 4: Chemické reakce 

Ch4a chemické reakce  zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmot-

nost 

Ch4b klasifikace chemických reakcí  slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní 

Ch4c faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí  teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, 

katalýza 

Ch4d chemie a elektřina  výroba elektrického proudu chemickou cestou 

 

Tématický celek 5: Anorganické sloučeniny 

Ch5a oxidy  názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů 

Ch5b kyseliny a hydroxidy  kyselost a zásaditost roztoků, vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných 

prakticky významných kyselin a hydroxidů 

Ch5c soli kyslíkaté a nekyslíkaté  vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti 

a použití vybraných prakticky významných halogenidů 

 

Tématický celek 6: Organické sloučeniny 

Ch6a uhlovodíky  příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatic-

kých uhlovodíků 

Ch6b paliva  ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva 

Ch6c deriváty uhlovodíků  příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin 

Ch6d přírodní látky  zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v lidském 

těle 
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Tématický celek 7: Chemie a společnost 

Ch7a chemický průmysl v ČR  výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, 

koroze 

Ch7b průmyslová hnojiva  příklady v praxi významných průmyslových hnojiv 

Ch7c tepelně zpracovávané materiály  cement, vápno, sádra, keramika 

Ch7d plasty a syntetická vlákna  vlastnosti, použití, likvidace 

Ch7e detergenty a pesticidy, insekticidy  příklady, význam, použití 

Ch7f hořlaviny  význam tříd nebezpečnosti 

Ch7g léčiva a návykové látky  příklady, význam, použití, prevence 

 

Tématický celek 8: Úlohy pro chemické talenty 

Ch8a úlohy k rozšiřujícímu učivu  historie chemie, disperzní soustavy, vybrané separační metody, vlast-

nosti atomového jádra, rozšíření učiva systematické anorganické a organické chemie, chemická ekolo-

gická problematika 

Ch8b úlohy pro přípravu chemických olympioniků  obtížnější témata učiva, vybrané měřicí přístroje, 

stechiometrické výpočty, vybrané chemické výroby 

 

Tématický celek 9: Úlohy pro zájmovou činnost 

Ch9a motivační úlohy pro školní zájmovou činnost  chemické projekty, chemické kroužky, chemické 

besídky, chemické soutěže 

Ch9b motivační úlohy pro mimoškolní zájmovou činnost  Domů dětí a mládeže, Center volného času, 

Domů ekologické výchovy,... 

Ch9c chemie kolem nás (chemie v domácnosti, v kuchyni, chemik detektivem, chemie přítel a nepřítel, lát-

ky představující život, látky stvořené člověkem,... 

 

Vzdělávací obor: ZEMĚPIS (GEOGRAFIE) 

 

Tématický celek 1: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Z1a komunikační geografický a kartografický jazyk – vybrané obecně používané geografic-

ké, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité body, výrazné liniové 

(čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska - uzly; hlavní kartografické 

produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené značky, vysvětlivky; statistická data a jejich 

grafické vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat 

Z1b geografická kartografie a topografie – glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovno-

běžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů 

a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení a aplikace s dostup-

nými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě 

 

Tématický celek 2: Přírodní obraz Země 

Z2a Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních ob-

dobí, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 

Z2b krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry 

Z2c systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výš-

kové stupně 

Z2d systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti 

 

Tématický celek 3: Regiony světa 

Z3a světadíly, oceány, makroregiony světa – určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená charakte-

ristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a souvislosti (přírodní 

oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

Z3b modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environ-

mentální problémy, možnosti jejich řešení 
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Tématický celek 4: Společenské a hospodářské prostředí 

Z4a obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodářské 

a kulturní charakteristiky 

Z4b globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské, sídelní, politické 

a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace 

Z4c světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé hospodářské-

ho rozvoje a životní úrovně 

Z4d regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria: národní a mnohoná-

rodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní hospodářské 

oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, 

hlavní světová konfliktní ohniska 

 

Tématický celek 5: Životní prostředí 

Z5a krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

Z5b vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a ži-

votního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva 

 

Tématický celek 6: Česká republika 

Z6a místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním regio-

nům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro 

jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) 

Z6b Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; obyvatelstvo: zá-

kladní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění hospo-

dářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství; transformační společenské, politické 

a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské a politické postavení České re-

publiky v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu 

Z6c regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj místní-

ho regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech 

 

Tématický celek 7: Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Z7a cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůc-

ky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimu-

tu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 

plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů 

Z7b ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a jednání při ne-

bezpečí živelních pohrom v modelových situacích 
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Příloha 2: Taxonomie učebních úloh (otázek) podle D. Tollingerové 

(obtížnost - náročnost úloh na myšlení žáků) 

Inspirací pro sledování hlediska náročnosti úloh na myšlení žáků (ve výukovém databázovém systému 

Škola hrou) byla Bloomova taxonomie učebních úloh, kterou pro potřeby pedagogických programátorů adapto-

vala D. Tollingerová. Ve výzkumu byly použity: 

 

1. Úlohy vyžadující pamětní reprodukci poznatků 

1.1. Na znovupoznání 

1.2. Na reprodukci jednotlivých čísel, pojmů faktů 

1.3. Na reprodukci definic, norem, pravidel  

1.4. Na reprodukci velkých celků, básní, textů  

 

2. Úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace 

2.1. Na zjištění faktů (měření, vážení, jednoduché výpočty) 

2.2. Na vyjmenování a popis faktů (výčet, soupis, atd.)  

2.3. Na vyjmenování a popis procesů a způsobů činností  

2.4. Na rozbor a skladbu (analýzu a syntézu)  

2.5. Na porovnávání a rozlišování (komparaci a diskriminaci)  

2.6. Na třídění (kategorizaci a klasifikaci)  

2.7. Na zjišťování vztahů mezi fakty  

  (příčina-následek, cíl prostředek, vliv, funkce, užitek, nástroj, způsob)  

2.8. Na abstrakci, konkretizaci, zobecňování  

2.9. Na řešení jednoduchých příkladů (s neznámými veličinami)  

 

3. Úlohy vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky  

3.1. Na překlad (translaci, transformaci)  

3.2. Na výklad, vysvětlení smyslu, významu, zdůvodnění  

3.3. Na vyvozování (indukci)  

3.4. Na odvozování (dedukci)  

3.5. Na dokazování a ověřování (verifikaci)  

3.6. Na hodnocení  

 

4. Úlohy vyžadující tvořivé myšlení  

4.1. Úlohy na praktickou aplikaci  

4.2. Řešení problémových situací  

4.3. Kladení otázek a formulace úloh  

4.4. Na objevování na základě vlastního pozorování  

4.5. Na objevování na základě vlastních úvah  

 

5. Úlohy vyžadující sdělení poznatků  

5.1. Na vypracování přehledu, výtahu, obsahu apod.  

5.2. Na vypracování zprávy, pojednání, referátu  

5.3. Samostatné písemné práce, výkresy, projekty atd.  
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Příloha 3: Rejstřík úloh seřazených podle chemického učiva 
   Zadání Řešení 

č. kód NÁZEV ÚLOHY str. str. 

 
 

 

   

 Celek Ch1 Pozorování, pokus a bezpečnost práce   

     

1 Ch1aZ4b------m2201z 1. Králova koruna 34 87 

     

2 Ch1bZ3a------o2101z 2. Křížem krážem laboratoří 35 87 

     

3 Ch1cZ1a------l210z 3. Tajemné symboly 36 88 

     

4 Ch1dZ6c------s2151z 4. Chvilka nepozornosti a havárie je na světě 37 88 

 
 

 

   

 Celek Ch2 Směsi   

     

1 Ch2aZ1b------d2101z 5. Dobrodružství trosečníka 38 88 

2 Ch2aZ4c------b2051z 6. Všudypřítomné směsi 38 89 

     

3 Ch2bZ2d------d1101z 7. Po proudu řeky 39 89 

4 Ch2bZ3a------h2101z 8. Slavný mořeplavec 40 89 

     

5 Ch2cZ2d------l2201z 9. Nepříjemný jev 41 90 

 
 

 

   

 Celek Ch3 Částicové složení látek a chemické prvky   

     

1 Ch3aZ6b------k2101z 10. Boj o jaderné elektrárny 42 90 

     

2 Ch3bZ1a------t2101z 11. Odborné výrazy ve skrývačkách 43 91 

3 Ch3bZ2a------r2051z 12. Ochranný obal Země 43 91 

4 Ch3bZ2a------s1201z 13. Sudoku 44 92 

5 Ch3bZ4a------k2101z 14. Jeskyně krystalů 45 92 

     

6 Ch3cZ2b------r2051z 15. Hrozivý přírodní živel 46 93 

7 Ch3cZ5a------p2201z 16. Poručíme větru, dešti 46 93 

 
 

 

   

 Celek Ch4 Chemické reakce   

     

1 Ch4aZ3a------t2201z 17. Rhodský kolos 48 94 

2 Ch4aZ6c------z3151z 18. Analytický důkaz 49 94 

     

3 Ch4bZ1b------o2101z 19. Tajná zbraň 50 94 

4 Ch4bZ3a------s2201z 20. Město v kris-krosu 51 95 

     

5 Ch4cZ7b------h2101z 21. Plyn urychlující zrání plodů 52 95 

     

6 Ch4dZ1b------l2151z 22. Bolavý zub 52 96 

 
 

 

 
  

 Celek Ch5 Anorganické sloučeniny   

     

1 Ch5aZ5b------s2101z    23. Wordoku       53 96 

     

2 Ch5bZ2c------t2151z 24. Chemie ve větách 54 97  

     

3 Ch5cZ2b------e3101z 25. Faraónovi hadi I 55 97  

4 Ch5cZ2d------q2101z 26. Nejnižší bod souše 56 98  
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 Celek Ch6 Organické sloučeniny   

     

1 Ch6aZ3b------q3151z 27. Plynný odbarvovač 57 99  

2 Ch6aZ4d------b2151z 28. Řešení úlohy hledejte v buňkovce 57 100 

3 Ch6aZ4d------s2151z 29. Hrajeme si s vazbami 58 100 

4 Ch6aZ4d------t2051z 30. Palivo v balónech 59 101 

     

5 Ch6bZ4b------r2151z 31. Zdroj uhlovodíků 59 101 

6 Ch6bZ4c------s2051z 32. Dvojná vazba uzavřená v kruhu 60 102 

     

7 Ch6cZ3b------d2101z 33. Uhlovodíkový zbytek v doplňovačce 61 103 

8 Ch6cZ5a------m2151z 34. Mafiánské uspávadlo 62 103 

9 Ch6cZ6a------o2151z 35. Uhlovodíkový zbytek v osmisměrce 63 103 

10 Ch6cZ7a------s2101z 36. Pomůcky do terénu 64 104 

     

11 Ch6dZ2c------s2101z 37. Malířem je příroda 65 105 

12 Ch6dZ4d------k2151z 38. Proč jsou keramické nože in 65 105 

13 Ch6dZ6c------l2151z 39. Největší zdroj vitaminu C 66 105 

 
 

 

   

 Celek Ch7 Chemie a společnost   

     

1 Ch7aZ6c------z3301z 40. Významná surovina chemického průmyslu 67 106 

     

2 Ch7bZ2b------k2101z 41. Denní dávka: trocha hnoje 67 107 

     

3 Ch7cZ7a------q2101z 42. Stavím, stavíš, stavíme 68 107 

     

4 Ch7dZ2d------o2101z 43. Nože a vidličky na jedno použití 69 108 

5 Ch7dZ3a------e3151z 44. Kam zmizelo zbarvení roztoku? 70 108 

6 Ch7dZ4d------d2151z 45. Mléko získané z rostlin 71 109 

7 Ch7dZ6b------s2051z 46. Plasty – štěstí i prokletí moderní doby 72 110 

     

8 Ch7eZ6b------p3151z 47. Zamořená voda 73 110 

     

9 Ch7fZ4d------e3151z 48. Modrý plamen 73 111 

     

10 Ch7gZ4c------p2151z 49. Potrava bohů 74 111  

11 Ch7gZ4c------q2151z 50. Velká tinktura 75 112 

 
 

 

   

 Celek Ch8 Úlohy pro chemické talenty   

     

1 Ch8aZ3b------o2101z 51. Sytý hladovému nevěří 77 112 

2 Ch8aZ5b------h2151z 52. Zlatá horečka 77 113 

     

3 Ch8bZ2c------z3151z 53. V chemické sekci 78 113 

4 Ch8bZ6a------q3151z 54. Geniální objev benzenového jádra 79 114 

 
 

 

   

 Celek Ch9 Úlohy pro zájmovou činnost   

     

1 Ch9aZ2a------t2151z 55. Sluneční soustava je bez Pluta 79 115 

2 Ch9aZ2b------k2101z 56. Výrazná vůně parfémů 80 116 

3 Ch9aZ3a------d3151z 57. Poseidonovo království 82 117 

     

4 Ch9bZ2c------q2151z 58. Zaručený jed 83 117 

5 Ch9bZ5b------p2151z 59. Dvakrát dvě jsou ... 84 118 

     

7 Ch9cZ4a------m3201z 60. Proč se vražda nekonala? 85 118 

8 Ch9cZ4d------b3201z 61. Bludička Julie 86 119 
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Příloha 4: Rejstřík úloh seřazených podle zeměpisného učiva  

 
   Zadání Řešení 

č. kód NÁZEV ÚLOHY str. str. 

 

 
    

 Celek Z1 Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie   

     

1 Ch1cZ1a------l210z 3. Tajemné symboly 36 88 

2 Ch3bZ1a------t2101z 11. Odborné výrazy ve skrývačkách 43 91 

     

3 Ch2aZ1b------d2101z 5. Dobrodružství trosečníka 38 88 

4 Ch4bZ1b------o2101z 19. Tajná zbraň 50 94 

5 Ch4dZ1b------l2151z 22. Bolavý zub 52 96  

 

 
    

 Celek Z2 Přírodní obraz Země   

     

1 Ch3bZ2a------r2051z 12. Ochranný obal Země 43 91 

2 Ch3bZ2a------s1201z   13. Sudoku 44 92 

3 Ch9aZ2a------t2151z 55. Sluneční soustava je bez Pluta 79 115 

     

4 Ch5cZ2b------e3101z 25. Faraónovi hadi I 55 97  

5 Ch3cZ2b------r2051z 15. Hrozivý přírodní živel 46 93 

6 Ch7bZ2b------k2101z 41. Denní dávka: trocha hnoje 67 107 

7 Ch9aZ2b------k2101z 56. Výrazná vůně parfémů 80 116 

     

8 Ch5bZ2c------t2151z 24. Chemie ve větách 54 97  

9 Ch6dZ2c------s2101z 37. Malířem je příroda 65 105 

10 Ch8bZ2c------z3151z 53. V chemické sekci 98 113 

11 Ch9bZ2c------q2151z  58. Zaručený jed 83 117 

     

12 Ch2cZ2d------l2201z 9. Nepříjemný jev 41 90 

13 Ch2bZ2d------d1101z 7. Po proudu řeky 39 89 

14 Ch5cZ2d------q2101z 26. Nejnižší bod souše 56 98  

15 Ch7dZ2d------o2101z 43. Nože a vidličky na jedno použití 69 108 

 

   
  

 Celek Z3 Regiony světa   

     

1 Ch1bZ3a------o2101z 2. Křížem krážem laboratoří 35 87 

2 Ch2bZ3a------h2101z 8. Slavný mořeplavec 40 89 

3 Ch4aZ3a------t2201z 17. Rhodský kolos 48 94 

4 Ch4bZ3a------s2201z 20. Město v kris-krosu 51 95 

5 Ch7dZ3a------e3151z 44. Kam zmizelo zbarvení roztoku? 70 108 

6 Ch9aZ3a------d3151z 57. Poseidonovo království 82 117 

     

7 Ch6aZ3b------q3151z 27. Plynný odbarvovač 57 99  

8 Ch6cZ3b------d2101z 33. Uhlovodíkový zbytek v doplňovačce 61 103 

9 Ch8aZ3b------o2101z 51. Sytý hladovému nevěří 77 112 

 
 

 

   

 Celek Z4 Společenské a hospodářské prostředí   

     

1 Ch3bZ4a------k2101z 14. Jeskyně krystalů 45 92  

2 Ch9cZ4a------m3201z 60. Proč se vražda nekonala? 85 118 

     

3 Ch1aZ4b------m2201z 1. Králova koruna 34 87 

4 Ch6bZ4b------r2151z 31. Zdroj uhlovodíků 59 101 

     

5 Ch2aZ4c------b2051z 6. Všudypřítomné směsi 38 89 



132 

6 Ch6bZ4c------s2051z 32. Dvojná vazba uzavřená v kruhu 60 102 

7 Ch7gZ4c------p2151z 49. Potrava bohů 74 111 

8 Ch7gZ4c------q2151z 50. Velká tinktura 75 112 

     

9 Ch6aZ4d------b2151z 28. Řešení úlohy hledejte v buňkovce 57 100 

10 Ch6aZ4d------s2151z 29. Hrajeme si s vazbami     58 100 

11 Ch6aZ4d------t2051z 30. Palivo v balónech 59 101 

12 Ch6dZ4d------k2151z 38. Proč jsou keramické nože in 65 105 

13 Ch7dZ4d------d2151z 45. Mléko získané z rostlin 71 109 

14 Ch7fZ4d------e3151z 48. Modrý plamen 73 111 

15 Ch9cZ4d------b3201z 61. Bludička Julie 86 119 

     

 

 
Celek Z5 Životní prostředí   

     

1 Ch3cZ5a------p2201z 16. Poručíme větru, dešti 46 93 

2 Ch6cZ5a------m2151z 34. Mafiánské uspávadlo 62 103 

     

3 Ch5aZ5b------s2101z    23. Wordoku       53 96  

4 Ch8aZ5b------h2151z 52. Zlatá horečka 77 113 

5 Ch9bZ5b------p2151z 59. Dvakrát dvě jsou ... 84 118 

 

 
    

 Celek Z6 Česká republika   

     

1 Ch6cZ6a------o2151z 35. Uhlovodíkový zbytek v osmisměrce 63 103 

2 Ch8bZ6a------q3151z 54. Geniální objev benzenového jádra 79 114 

     

3 Ch3aZ6b------k2101z 10. Boj o jaderné elektrárny 42 90 

4 Ch7dZ6b------s2051z 46. Plasty – štěstí i prokletí moderní doby 72 110 

5 Ch7eZ6b------p3151z 47. Zamořená voda 73 110 

     

6 Ch1dZ6c------s2151z 4. Chvilka nepozornosti a havárie je na světě 37 88 

7 Ch4aZ6c------z3151z 18. Analytický důkaz 49 94 

8 Ch6dZ6c------l2151z 39. Největší zdroj vitaminu C 66 105 

9 Ch7aZ6c------z3301z 40. Významná surovina chemického průmyslu 67 106 

 

 
    

 Celek Z7 Terénní geografická výuka, praxe a aplikace    

     

1 Ch6cZ7a------s2101z 36. Pomůcky do terénu 64 104 

2 Ch7cZ7a------q2101z 42. Stavím, stavíš, stavíme 68 107 

     

3 Ch4cZ7b------h2101z 21. Plyn urychlující zrání plodů 52 95 
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Příloha 5: Rejstřík úloh seřazených podle zábavných forem úloh 
 

 
  Zadání Řešení 

č. kód NÁZEV ÚLOHY Logo str. str. 

 

 
    

 d Doplňovačka 
 

  

     

1 Ch2aZ1b------d2101z 5. Dobrodružství trosečníka 38 88 

2 Ch2bZ2d------d1101z 7. Po proudu řeky 39 89 

3 Ch6cZ3b------d2101z 33. Uhlovodíkový zbytek v doplňovačce 61 103 

4 Ch7dZ4d------d2151z 45. Mléko získané z rostlin 71 109 

5 Ch9aZ3a------d3151z 57. Poseidonovo království 82 117 

     

 h Hřebenovka 
 

  

     

1 Ch2bZ3a------h2101z 8. Slavný mořeplavec 40 89 

2 Ch4cZ7b------h2101z 21. Plyn urychlující zrání plodů 52 95 

3 Ch8aZ5b------h2151z 52. Zlatá horečka 77 113 

     

 r Roháček 

 

  

     

1 Ch3bZ2a------r2051z 12. Ochranný obal Země 43 91 

2 Ch3cZ2b------r2051z 15. Hrozivý přírodní živel 46 93 

3 Ch6bZ4b------r2151z 31. Zdroj uhlovodíků 59 101 

     

 b Buňkovka 

 

  

     

1 Ch2aZ4c------b2051z 6. Všudypřítomné směsi 38 89 

2 Ch6aZ4d------b2151z 28. Řešení úlohy hledejte v buňkovce 57 100 

3 Ch9cZ4d------b3201z 61. Bludička Julie 86 119 

     

 k Kruh 

 

  

     

1 Ch3aZ6b------k2101z 10. Boj o jaderné elektrárny 42 90 

2 Ch3bZ4a------k2101z 14. Jeskyně krystalů 45 92 

3 Ch6dZ4d------k2151z 38. Proč jsou keramické nože in 65 105 

4 Ch7bZ2b------k2101z 41. Denní dávka: trocha hnoje 67 107 

5 Ch9aZ2b------k2101z 56. Výrazná vůně parfémů 80 116 
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 o Osmisměrka 

 

  

     

1 Ch1bZ3a------o2101z 2. Křížem krážem laboratoří 35 87 

2 Ch4bZ1b------o2101z 19. Tajná zbraň 50 94 

3 Ch6cZ6a------o2151z 35. Uhlovodíkový zbytek v osmisměrce 63 103 

4 Ch7dZ2d------o2101z 43. Nože a vidličky na jedno použití 69 108 

5 Ch8aZ3b------o2101z 51. Sytý hladovému nevěří 77 112 

 

 l Lištovka 
 

  

     

1 Ch1cZ1a------l210z 3. Tajemné symboly 36 88 

2 Ch2cZ2d------l2201z 9. Nepříjemný jev 41 90 

3 Ch4dZ1b------l2151z 22. Bolavý zub 52 96  

4 Ch6dZ6c------l2151z 39. Největší zdroj vitaminu C 66 105 

     

 p Přeskupovačka  

 

 

  

     

1 Ch3cZ5a------p2201z 16. Poručíme větru, dešti 46 93 

2 Ch7eZ6b------p3151z 47. Zamořená voda 73 110 

3 Ch7gZ4c------p2151z 49. Potrava bohů 74 111 

4 Ch9bZ5b------p2151z 59. Dvakrát dvě jsou ... 84 118 

     

 s Šifra a rébus 

 

  

     

1 Ch1dZ6c------s2151z 4. Chvilka nepozornosti a havárie je na světě 37 88 

2 Ch3bZ2a------s1201z   13. Sudoku 44 92 

3 Ch4bZ3a------s2201z 20. Město v kris-krosu 51 95 

4 Ch5aZ5b------s2101z    23. Wordoku       53 96  

5 Ch6aZ4d------s2151z 29. Hrajeme si s vazbami     58 100 

6 Ch6bZ4c------s2051z 32. Dvojná vazba uzavřená v kruhu 60 102 

7 Ch6cZ7a------s2101z 36. Pomůcky do terénu 64 104 

8 Ch6dZ2c------s2101z 37. Malířem je příroda 65 105 

9 Ch7dZ6b------s2051z 46. Plasty – štěstí i prokletí moderní doby 72 110 

     

 q Chemický otazník (question) 

 

  

     

1 Ch5cZ2d------q2101z 26. Nejnižší bod souše 56 98  

2 Ch6aZ3b------q3151z 27. Plynný odbarvovač 57 99  

3 Ch7cZ7a------q2101z 42. Stavím, stavíš, stavíme 68 107 

4 Ch7gZ4c------q2151z 50. Velká tinktura 75 112 

5 Ch8bZ6a------q3151z 54. Geniální objev benzenového jádra 79 114 

6 Ch9bZ2c------q2151z 58. Zaručený jed 83 117 
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 t Chemický text 

 

  

     

1 Ch3bZ1a------t2101z 11. Odborné výrazy ve skrývačkách 43 91 

2 Ch4aZ3a------t2201z 17. Rhodský kolos 48 94 

3 Ch5bZ2c------t2151z 24. Chemie ve větách 54 97  

4 Ch6aZ4d------t2051z 30. Palivo v balónech 59 101 

5 Ch9aZ2a------t2151z 55. Sluneční soustava je bez Pluta 79 115 

     

 z Zebra  

 

 

  

     

1 Ch4aZ6c------z3151z 18. Analytický důkaz 49 94 

2 Ch7aZ6c------z3301z 40. Významná surovina chemického průmyslu 67 106 

3 Ch8bZ2c------z3151z 53. V chemické sekci 78 113 

     

 e 
Efektní pokus (chemické 

kouzlo) 
 

  

     

1 Ch5cZ2b------e3101z 25. Faraónovi hadi I 55 97  

2 Ch7dZ3a------e3151z 44. Kam zmizelo zbarvení roztoku? 70 108 

3 Ch7fZ4d------e3151z 48. Modrý plamen 73 111 

     

 m Chemická mikrodetektivka 

 

  

     

1 Ch1aZ4b------m2201z 1. Králova koruna 34 87 

2 Ch6cZ5a------m2151z 34. Mafiánské uspávadlo 62 103 

3 Ch9cZ4a------m3201z 60. Proč se vražda nekonala? 85 118 
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