
pre 9. ročník základnej školy
a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

pre 9. ročník základnej školy 
a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

CHÉMIA
Helena Vicenová, Mária Ganajová

NAUČÍŠ SA . . .

  Čo sú organické zlúčeniny a z ktorých prvkov sú zložené

  Ako dokážeme uhlík a vodík v organickej zlúčenine

  Prečo má uhlík významné postavenie medzi prvkami

  Aké typy zlúčenín tvorí uhlík

  Čo sú uhľovodíky. Ktoré sú ich prírodné zdroje 

  Ako sa získavajú a kde sa používajú uhľovodíky

  Ktoré sú alternatívne zdroje energie

  Čo sú alkány, alkény, alkíny

  Čo je polymerizácia

  Čo sú deriváty uhľovodíkov a aká je ich štruktúra

  Ktoré sú najdôležitejšie deriváty uhľovodíkov. Aké majú vlastnosti a využitie

  Čo sú prírodné látky a aké majú vlastnosti

  Aký význam majú sacharidy, tuky, bielkoviny a vitamíny

  Ktoré sú najdôležitejšie zložky potravy

  Čo sú plasty a syntetické vlákna. Čo je recyklácia

  Čo sú a ako fungujú mydlá a pracie prostriedky

  Aké zloženie majú kozmetické prípravky

  Kde sa používajú pesticídy

  Aké je zloženie liekov. Kedy užívame antibiotiká

  Čo sú drogy a ako vplývajú na ľudský organizmus

Publikácia bola hradená z finančných 
prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.
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Milí žiaci,

v tomto školskom roku sa zoznámite so zaujímavou časťou chémie – organickou chémiou. Znova 
sa presvedčíte, že chémia je všade okolo nás a aj v nás. Dozviete sa, ako ju dokážeme využiť vo 
svoj prospech.

Učivo tematického celku Zlúčeniny uhlíka je rozdelené do piatich kapitol, v ktorých sa postupne 
budete venovať jednoduchým organickým látkam a organickým látkam v živých organizmoch. Spo-
znáte možnosti využitia organických látok v rôznych oblastiach nášho života.

Pri poznávaní vlastností organických látok využijete aj svoje poznatky a zručnosti nadobudnuté 
v predchádzajúcich ročníkoch. Okrem návodov na pozorovania a skúmania získate veľa zaujíma-
vých informácií, námetov na praktické aktivity a zaujímavé projekty. Pomocou časti Zopakujeme si 
a úloh na konci každej kapitoly si môžete svoje vedomosti overiť a upevniť. 

Dúfame, že poznatky z chémie budete vedieť uplatniť vo svojom živote čo najlepšie.

Autorky

Ako sa orientovať v učebnici
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

4.1  Prírodné látky 4.2  Sacharidy

ZAPAMÄTÁME SI

 Prírodné látky sú organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch 
organizmov. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky, 
bielkoviny a nukleové kyseliny.

Chceme vedieť viac

Medzi najvýznamnejšie prírodné látky patria nukleové 
kyseliny – kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina 
ribonukleová (RNA). 

DNA riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. Genetic-
ké informácie organizmov kóduje a prenáša ich z rodi-
čov na potomkov. 

RNA je na rozdiel od deoxyribonukleovej kyseliny jed-
novláknová. Dôležitú úlohu má pri tvorbe bielkovín.

Hľadáme súvislosti, informácie

 Porozmýšľajte, prečo sa niektoré látky označujú ako prírodné látky.

  Spomeňte si, ktoré látky označujeme ako prírodné suroviny.  
Aký rozdiel je medzi týmito dvoma skupinami látok?

Organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch organizmov, sa označujú ako 
prírodné látky. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky, bielko-
viny a nukleové kyseliny.

Prírodných látok je veľké množstvo. Líšia sa 
zložením (aké prvky obsahujú) a štruktúrou 
(vzájomným usporiadaním atómov). Niektoré 
tvoria jednoduché, iné, naopak, zložité a obrovské 
molekuly (makromolekuly). Všetky sú zložené 
z biogénnych prvkov – najmä z uhlíka, vodíka, 
kyslíka a dusíka, často obsahujú aj síru a fosfor, 
príp. ďalšie prvky.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte vzhľad a vlastnosti vybraných sacharidov.

Pomôcky a chemikálie:
4 Petriho misky, 8 skúmaviek, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, laboratórna lyžička,  
kahan, zápalky, glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, voda 

Postup práce: 
1. Do štyroch Petriho misiek nasypeme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy a škrobu (A). 

Pozorujeme ich skupenstvo, sfarbenie, vôňu/zápach, vzhľad.
2. Do štyroch skúmaviek dáme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy a škrobu. Skúmavky zahrie-

vame v plameni kahana (B).
3. Do štyroch skúmaviek nalejeme asi 4 cm3 vody a pridáme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy 

a škrobu. Skúmavky pretrepeme a zistíme rozpustnosť látok vo vode – v studenej, príp. v ho-
rúcej vode (C).

Pozorovanie a záver: 
Vytvorte tabuľku s pozorovanými vlastnosťami sacharidov.
Opíšte pozorované zmeny po zahrievaní jednotlivých sacharidov. 
Opíšte rozpustnosť sacharidov v studenej vode, príp. horúcej vode.
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti sacharidov.

Postup práce:
1. Do štyroch Petriho misiek nasypeme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy 

a škrobu. Pozorujeme ich skupenstvo, sfarbenie, vôňu/zápach, vzhľad. 
2. Do štyroch skúmaviek dáme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy a škro-

bu. Skúmavky zahrievame v plameni kahana. 
3. Do štyroch skúmaviek nalejeme asi 4 cm3 vody a pridáme lyžičku glukó-

zy, fruktózy, sacharózy a škrobu. Skúmavky pretrepeme a zistíme rozpust-
nosť látok vo vode (v studenej, príp. v horúcej vode).

Pozorovanie:
Pri zahrievaní sa sacharidy sfarbujú nahnedo, potom načierno. Silným 

zahriatím zuhoľnatejú. Na stenách skúmavky vznikajú kvapky. Pozorujeme 
unikanie plynu.

Glukóza, fruktóza a sacharóza sa vo vode rozpúšťajú, škrob sa v studenej 
vode nerozpúšťa, čiastočne sa rozpúšťa v horúcej vode.

Vysvetlenie:
Pri silnom zahrievaní vzniká zo sacharidov uhlík. Zuhoľnatenie je jednou 

z charakteristických vlastností organických látok. Kvapky na stenách skú-
mavky bola voda. 

Rozpustnosť látok vo vode súvisí so štruktúrou molekúl. Škrob je látka 
zložená z veľkého množstva navzájom pospájaných molekúl glukózy (mak-
romolekulová látka), nerozpustná vo vode.

Glukóza ŠkrobFruktóza Sacharóza

Pomôcky a chemikálie:
1. 4 Petriho misky
2. 8 skúmaviek
3. stojan na skúmavky
4. držiak na skúmavku
5. laboratórna lyžička

6. kahan, zápalky
7. glukóza
8. fruktóza
9. sacharóza

 10. škrob
 11. voda
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Pri silnom zahrievaní sa sacharidy rozkladajú, pričom jeden z produktov je uhlík. Zuhoľnatenie je 
jednou z charakteristických vlastností organických látok. 

Rozpustnosť látok vo vode súvisí so štruktúrou molekúl. Škrob je látka zložená z veľkého množstva 
navzájom pospájaných molekúl glukózy (makromolekulová látka). Vo vode sa nerozpúšťa.
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VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH  
ORGANICKÝCH LÁTOK

�	Čo sú organické zlúčeniny 

� Z ktorých prvkov sú zložené  
organické zlúčeniny

� Ako dokážeme uhlík a vodík  
v organickej zlúčenine

� Prečo má uhlík významné  
postavenie medzi prvkami

� Aké typy zlúčenín tvorí uhlík

Naučíme sa
Naučíme sa

• Aký je význam uhlíka

• Čo sú anorganické zlúčeniny

• Čo sú organické zlúčeniny

• Z ktorých prvkov sú zložené organické zlúčeniny

• Ako dokážeme uhlík a vodík v organickej zlúčenine

• Čím sa zaoberá organická chémia

• Prečo má uhlík významné postavenie medzi prvkami

• Aké typy zlúčenín tvorí uhlík
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VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK

Cukor sa skladá z uhlíka, vodíka a kyslíka. Kyselina sírová odobrala z cukru vodu a zostal čierny 
uhlík – cukor zuhoľnatel.

Už v 18. storočí bolo známe, že látky, ktoré vznikajú v živých organizmoch (v rastlinách a živočí-
choch), sa svojimi vlastnosťami odlišujú od látok v neživej prírode (napr. v nerastoch a horninách). 
Látky, ktoré vznikli v živých organizmoch, sa nazývali organické látky, ostatné boli anorganické látky. 
Anorganické látky boli nehorľavé, pri zohrievaní sa vyparovali alebo roztavili. Organické látky mali 
v sebe životnú silu. Boli horľavé a zahrievaním sa menili na popol a dym.

1.1  Organické a anorganické látky

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 13)

Do porcelánovej misky vložíme kúsok dreva a bavlnenej látky. Učiteľ pridá na drevo a látku nie-
koľko kvapiek koncentrovanej kyseliny sírovej. Opíšte pozorovanie.

 Spomínate si na reakciu cukru s kyselinou sírovou?

Hľadáme súvislosti, informácie

Nemecký chemik Fridrich Wöhler pripravil v laboratóriu (synteticky) prvé organické 
látky z anorganických látok. V roku 1824 pripravil kyselinu šťaveľovú, ktorá bola 
predtým známa len ako látka nachádzajúca sa v rastlinách. V roku 1828 pripravil  
močovinu, ktorá sa predtým získavala len z moču cicavcov. Rozdelenie látok  
na organické (látky, ktoré vznikli v živých organizmoch) a anorganické (ostatné  
látky) takto stratilo opodstatnenie.

https://lnk.sk/moS3

Dokázalo sa, že pre organické látky platia rovnaké chemické zákony ako pre anorganické látky. 
Historické rozdelenie na organické a anorganické látky sa však zachovalo, pretože organických 
zlúčenín je veľké množstvo.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Je možné odlíšiť anorganické zlúčeniny od organických zlúčenín?

Navrhnite postup, ktorým zistíte vlastnosti látok: kuchynská soľ, sóda bikarbóna, škrob, parafín 
(nastrúhaný zo sviečky). 

Záver: Uveďte pozorované vlastnosti týchto látok. Ktoré z nich mali podobné vlastnosti?
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VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK

Parafín – látka, ktorú už poznáte – je organická zlúčenina. Parafín sa 
získava spracovaním ropy. Už ste pozorovali topenie a tuhnutie parafínu 
(fyzikálne deje), ale aj horenie (chemický dej) parafínovej sviečky. 

 Viete, na čo slúži v sviečke knôt? Čo horí v sviečke?

Hľadáme súvislosti, informácie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 13)

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Overte, čo horí v sviečke. Zistite, na čo slúži knôt.

Pomôcky a chemikálie: 
porcelánové misky, chemické kliešte, laboratórny stojan, železný kruh, kahan, zápalky, nôž,  
drevené špajdle, 2 parafínové sviečky

Postup práce:
1. Pripravíme si dve rovnaké sviečky. Z jednej sviečky vyberieme knôt.
2. Sviečku s knôtom zapálime. Vybraný knôt uchopíme do chemických klieští a zapálime (A). 

Porovnáme dĺžku zhoreného knôtu s časťou zhorenej sviečky (B).
3. Od horiacej sviečky zapálime špajdľu. Potom sviečku sfúkneme a snažíme sa ju zapáliť špaj-

dľou z čo najväčšej vzdialenosti. Pokus niekoľkokrát zopakujeme (C).
4. Nastrúhaný parafín dáme do porcelánovej misky a zahrievame dovtedy, kým sa roztopí a za-

čne sa vyparovať (D). Potom zahrievanie skončíme a pokúsime sa parafín zapáliť pomocou 
horiacej špajdle (E).

Organické zlúčeniny sú na rozdiel od anorganických 
zlúčenín často horľavé. Keďže obsahujú uhlík 
a vodík, počas ich horenia vzniká oxid uhličitý 
a voda, prípadne iné látky. Ak obsahujú veľké 
množstvo uhlíka (v porovnaní s vodíkom) alebo 
ak pri horení nie je dostatok vzduchu (kyslíka), pri 
horení vznikajú aj sadze (C). Počas zahrievania 
tuhé organické zlúčeniny väčšinou sčernejú až 
zuhoľnatejú.

Prevažná väčšina organických látok (napr. parafín, plasty, tuky) je rozpustná najmä v organických 
rozpúšťadlách – v etanole, metanole, toluéne, acetóne a iných. Veľmi málo organických zlúčenín 
sa rozpúšťa vo vode (napr. sacharóza, kyselina octová).

 Ktoré z pozorovaných látok patria medzi organické a ktoré medzi anorganické látky?

Zahrievanie   
organickej látky

Horenie  
organickej látky

40 Vlastnosti jednoduchých organických látok

3.2 Uhlík a organické zlúčeniny

Hľadáme súvislosti
Spomínate si, čo znázorňujú tieto fotografie?

Na fotografiách je reakcia cukru s koncentrovanou kyselinou sírovou.

Cukor sa skladá z uhlíka, vodíka a kyslíka. Kyselina sírová odobrala 
z cukru vodu a zostal čierny uhlík – cukor zuhoľnatel.

Cukor je organická zlúčenina. Organické zlúčeniny sú zlúčeniny, v kto-
rých sú viazané atómy uhlíka a vodíka. Môžu obsahovať aj viazaný kyslík, 
dusík, fosfor, síru, halogény (fluór, chlór, bróm, jód).

Aj parafín – látka, ktorú už poznáte – je organická zlúčenina. Parafín je 
vedľajší produkt pri spracovaní ropy (časť 4.1). Je veľmi horľavý, najmä ak je 
v kvapalnom skupenstve. 

Horľavosť je charakteristickou vlastnosťou organických látok.

Už ste pozorovali topenie a tuhnutie parafínu (fyzikálne deje), ale aj hore-
nie (chemický dej) parafínovej sviečky. 

Viete, na čo slúži vo sviečke knôt? Čo horí na sviečke – knôt alebo para-
fín? Zistíme to pokusom.

Organické zlúčeniny sú zlúčeniny, v ktorých sú viazané atómy uhlíka a 
vodíka. Môžu obsahovať aj atómy kyslíka, dusíka, fosforu, síry, halogé-
nov (fluóru, chlóru, brómu, jódu). 
Charakteristickou vlastnosťou organických látok je horľavosť.

40 Vlastnosti jednoduchých organických látok
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VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK

ZAPAMÄTÁME SI

Časť chémie, ktorá skúma organické zlúčeniny, sa nazýva organická chémia. 
Z organických zlúčenín sú zložené všetky živé organizmy.
Charakteristickou vlastnosťou organických látok je ich horľavosť. 

Pozorovanie a záver:
Opíšte pozorovania a pokúste sa ich vysvetliť.
Čo horí rýchlejšie – knôt vybratý zo sviečky alebo sviečka? Kedy sa podarilo zapáliť sviečku? 
Čo sa stalo s roztopeným parafínom po priložení horiacej špajdle? 
Uveďte, čo horí v sviečke a na čo slúži knôt.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 13)

A

D

B

E

C

Horľavosť je charakteristickou vlastnosťou organických látok. V sviečke horí parafín. Knôt vybratý 
zo sviečky horí rýchlejšie ako sviečka. Zahriatím sa tuhý parafín roztopí. Roztopený parafín stúpa 
po knôte nahor a vyparuje sa. Pary nad knôtom nevidíme, ale práve tie horia. Ak sviečku sfúkneme, 
vyparovanie chvíľu ešte trvá. Parafín môžeme znova zapáliť bez dotyku knôtu plameňom. Parafín 
horí aj bez knôtu, horia pary parafínu.

Pri horení sa parafín rozkladá. Časť uhlíka z parafínu sa zlučuje s kyslíkom zo vzduchu za vzniku 
oxidu uhličitého. Zo zvyšku uhlíka vznikajú pri horení sadze (čierny povlak na miske).

Porovnanie niektorých vlastností anorganických a organických zlúčenín

Anorganické zlúčeniny Organické zlúčeniny

Počet atómov v molekule zvyčajne málo v porovnaní s anorganickými viac

Vplyv tepla pomerne stále v porovnaní s anorganickými menej stále

Horľavosť väčšinou nehorľavé väčšinou horľavé

Organické zlúčeniny sú dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Zmesi organických zlú-
čenín sú základom potravy (ovocie, zelenina, mäso, mlieko), používajú sa napr. ako lieky, farbivá, 
výbušniny, plasty, oblečenie, pohonné látky, pracie prostriedky. 
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VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK

ZAPAMÄTÁME SI

Organické zlúčeniny sú zlúčeniny, v ktorých sú viazané atómy uhlíka a vodíka. Môžu  
obsahovať aj atómy kyslíka, dusíka, fosforu, síry, halogénov (fluóru, chlóru, brómu, jódu).

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 13)

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Dôkaz uhlíka a vodíka v organickej zlúčenine.

Pomôcky a chemikálie:
2 skúmavky, laboratórna lyžička, laboratórny stojan s držiakom, prevŕtaná zátka, ohnutá sklená  
rúrka, roztieračka s roztieradlom, kahan, zápalky, cukor (kryštálový), oxid meďnatý, roztok  
hydroxidu vápenatého

Dôkaz vody možno urobiť pomocou síranu meďnatého (bezvodého), ktorý je biely. Vložíme ho 
k ústiu skúmavky, v ktorej je zmes cukru a oxidu meďnatého. Vodou stekajúcou po stenách skú-
mavky sa sfarbí namodro – vznikne modrá skalica: CuSO4 + 5H2O → CuSO4  ٜ  5H2O

Chceme vedieť viac

Postup práce:
1. V roztieračke rozotrieme polovicu lyžičky cukru a dve 

lyžičky oxidu meďnatého.
2. Zmes dáme do skúmavky a zostavíme aparatúru 

podľa obrázka. Skúmavku uzatvoríme zátkou, cez 
ktorú prechádza ohnutá sklená rúrka.

3. Rúrku ponoríme do druhej skúmavky, do ktorej sme 
naliali roztok hydroxidu vápenatého (A).

4. Skúmavku so zmesou opatrne zahrievame plame-
ňom kahana (B). Pokiaľ začnú unikať bublinky príliš 
rýchlo, zahrievanie prerušíme a po chvíľke pokraču-
jeme.

Pozorovanie:
Opíšte pozorovania.
Čo vzniklo na chladnejších stenách skúmavky so zmesou?
Čo ste pozorovali v skúmavke s roztokom hydroxidu  
vápenatého?

Vysvetlenie:
Plyn, ktorý sa uvoľňoval pri reakcii, bol oxid uhličitý. Vznik bieleho zákalu alebo zrazeniny je dô-
kazom prítomnosti oxidu uhličitého: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Biely zákal, príp. zrazenina uhličitanu vápenatého (CaCO3), je dôkazom prítomnosti uhlíka v cukre.

Pri pokuse sa cukor rozložil na uhlík a vodu. Časť uhlíka sa oxidovala na oxid uhličitý. Vodík 
a kyslík sa uvoľnili vo forme vody. Voda na stenách skúmavky je dôkazom prítomnosti vodíka 
v cukre.

Záver: 
Uveďte, ktorých prvkov prítomnosť v organickej zlúčenine ste dokázali. 

A

B
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ZAPAMÄTÁME SI

Uhlík je v organických zlúčeninách vždy štvorväzbový.
Atómy uhlíka môžu tvoriť reťazce: otvorené, uzavreté, lineárne, rozvetvené.
Medzi atómami uhlíka sú kovalentné väzby jednoduché, dvojité alebo trojité.

Protónové číslo uhlíka je 6, nachádza sa v 2. perióde a 14. (IVA) skupine. Atóm uhlíka má v posled-
nej vrstve 4 elektróny. Atóm uhlíka môže svoje 4 elektróny z poslednej vrstvy využiť na utvorenie  
štyroch väzbových elektrónových párov (štyroch kovalentných väzieb).

Uhlík je v organických zlúčeninách vždy štvorväzbový.

Ostatné prvky viazané v organických zlúčeninách majú odlišnú väzbovosť, napr. vodík je jednoväz-
bový (zapíšeme –H). Chemické väzby vo vzorcoch zapisujeme pomocou čiarky (–).

Atómy uhlíka sa môžu spájať do reťazcov:

Atómy uhlíka môžu byť v zlúčeninách spojené chemickou väzbou:

Organické zlúčeniny sa odlišujú od anorganických zlúčenín tým, že môžu byť zložené z veľkého 
množstva navzájom pospájaných atómov uhlíka. Žiaden iný prvok netvorí také veľké množstvo zlú-
čenín ako uhlík. Preto sa hovorí, že uhlík má výnimočné postavenie medzi chemickými prvkami.

1.2  Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách

 Zistite protónové číslo uhlíka a jeho umiestnenie v periodickej tabuľke prv-
kov. Viete určiť počet elektrónov v poslednej vrstve atómu uhlíka?

Hľadáme súvislosti, informácie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 13)

16

20

7

7
6
6

─

otvorené uzavreté

lineárne rozvetvené

Reťazce

─C─C─C─C─C─

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─

─C─C─C─C─C─

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─

─C─

─C─
─C─

1 spoločný pár 2 spoločné páry 3 spoločné páry

jednoduchá dvojitá trojitá

Väzba

─C─C─

─ ─
─ ─

─C≡C─
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

1.1 Organické a anorganické látky

1. Vysvetlite, prečo sa aj v súčasnosti rozdeľujú zlúčeniny na anorganické a organické.

2. Pri pozorovaní a skúmaní ste zistili, že parafín je horľavá látka, ktorá zahrievaním mení svo-
je skupenstvo na kvapalné a odparuje sa. V prípade, že by napriek všetkej opatrnosti došlo 
k jeho vzplanutiu, nikdy ho nehasíme vodou. Ako hasíme horiaci parafín?

3.  Vymenujte typické vlastnosti organických látok. Zdôvodnite tieto vlastnosti na základe vlast-
ných pozorovaní.

4. Zahrievaním organickej látky s oxidom meďnatým sme pozorovali vznik kvapiek na stenách 
skúmavky. V roztoku hydroxidu vápenatého, do ktorého unikali bublinky plynu, vznikol biely 
zákal (s. 11).
a) Ktoré látky tvorili kvapky na stenách skúmavky a bublinky plynu?
b) Prítomnosť ktorých prvkov sme pri pokuse dokázali?
c) Čo sa udialo s organickou látkou pri zahrievaní?

5. Na základe svojich pozorovaní rozdeľte látky z nákupného košíka na anorganické a organic-
ké: soľ, cukor, sóda bikarbóna, vajcia, minerálna voda, olej.

1.2 Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách

6.  Uveďte, z ktorých atómov prvkov sú tvorené organické látky. Jednotlivé prvky vyhľadajte v pe-
riodickej tabuľke prvkov. Ku každému prvku doplňte protónové číslo a počet elektrónov v po-
slednej elektrónovej vrstve.

7. Zdôvodnite, prečo sa hovorí o výnimočnom postavení atómu uhlíka.

8. Vysvetlite, prečo je uhlík v organických zlúčeninách vždy štvorväzbový.

9 Môže sa jeden atóm uhlíka viazať s dvoma trojitými väzbami? Svoje tvrdenie zdôvodnite.

10. Doplňte chýbajúce väzby medzi atómami uhlíka.

a)                 b)

c)                 d)─ C C C C C C ─

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

─C C C

─ ──
─ ─

─ C C C C ─

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

─C C C C─

─ ─ ─ ─

─ ─ ─
─

─C─



Horenie acetylénu
Horenie acetylénu
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UHĽOVODÍKY

�	Čo sú uhľovodíky

� Ktoré sú prírodné zdroje uhľovodíkov

� Ako sa získavajú a kde sa používajú 
uhľovodíky

� Čo vyjadruje oktánové číslo benzínu

� Ktoré sú alternatívne zdroje energie

� Čo sú alkány, alkény a alkíny

� Čo je polymerizácia

Naučíme sa
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UHĽOVODÍKY

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 24)

2.1  Uhľovodíky

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pripravte metán a pozorujte jeho vlastnosti.
Pomôcky a chemikálie: dve skúmavky, zátka s ohnutou rúrkou, kadička, kahan, bezvodý octan 
sodný, hydroxid sodný
Pracovný postup:
1. V roztieračke dôkladne rozotrieme bezvodý octan sodný a hy-

droxid sodný (v hmotnostnom pomere 1 : 1). 
2. Zmesou naplníme malú skúmavku asi do jednej tretiny a rozvrst-

víme ju tak, aby vznikol po celej dĺžke priestor na unikanie plynu. 
3. Skúmavku uzavrieme zátkou so sklenou rúrkou. 

Metán je bezfarebná plynná látka, najjednoduchšia organická zlúčenina. Je zložený z atómov uhlí-
ka a vodíka. 
Dvojprvkové zlúčeniny uhlíka a vodíka sa nazývajú uhľovodíky. 
Metán je najjednoduchším uhľovodíkom. Má vzorec CH4.
Metán tvorí hlavnú zložku zemného plynu (97 %) a plynu (banského plynu), ktorý sa vyskytuje v lo-
žiskách uhlia. Vzniká aj počas hnitia organických látok v močiaroch (bahenný plyn), vo veľmi zne-
čistenej vode a na skládkach odpadu. Rozklad organických látok baktériami sa využíva na výrobu 
bioplynu – veľmi výhrevného paliva, ktorého podstatnou zložkou je metán. Používa sa ako palivo 
v domácnostiach a v priemysle, vyrába sa z neho čistý uhlík a ďalšie látky.
Chemickú reakciu horenia metánu vyjadruje rovnica: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
V zemnom plyne sa okrem metánu nachádzajú aj ďalšie plynné uhľovodíky – etán, propán a bután. 
Tieto uhľovodíky sú bez zápachu (zápach spôsobujú prímesi). Sú veľmi horľavé, ich zmesi so vzdu-
chom v určitom pomere sú výbušné. Pri ich reakcii s kyslíkom – horení – sa uvoľňuje veľké množstvo 
tepla, preto sa používajú ako palivá. Zámerne sa do nich pridávajú zapáchajúce látky, aby sa zistil 
ich únik, napr. pri poruche plynovodu, plynovej prípojky alebo pri zhasnutí plameňa, čím sa predchá-
dza nebezpečenstvu výbuchu. 
Nevýhodou metánu je, že je skleníkovým plynom – prispieva ku globálnemu otepľovaniu na Zemi. 
Nachádza sa aj vo výfukových plynoch automobilov. Metán, etán, propán a bután sa získavajú zo 
zemného plynu a z ropy. Ich spaľovanie je v porovnaní so spaľovaním uhlia vhodnejšie z hľadiska 
ochrany životného prostredia. Zhoria na oxid uhličitý a vodnú paru bez sadzí.
Propán a bután možno zvýšením tlaku ľahko skvapalniť a plniť do tlakových nádob. V plynových  
zapaľovačoch je bután. Kvapalná zmes propánu a butánu v tlakových nádobách sa používa do  
turistických plynových varičov, ako palivo v domácnostiach, kde nie je zavedený plyn, aj ako  
alternatívne palivo pre automobily (LPG, liquid petroleum gas).

4. Zmes v skúmavke opatrne zahrievame kahanom, ktorý držíme v ruke. Postupujeme od ústia 
skúmavky smerom k jej koncu. 

5. Vzniknutý metán, zachytený v skúmavke otočenej hore dnom, zapálime priložením ústia skú-
mavky do plameňa.

ZAPAMÄTÁME SI

Uhľovodíky sú dvojprvkové zlúčeniny uhlíka a vodíka.
Metán, etán, propán, bután sa získavajú zo zemného plynu a pri spracovaní ropy. 
Používajú sa najmä ako veľmi výhrevné ekologické palivá.
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2.2  Zdroje uhľovodíkov a životné prostredie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 24)

ZAPAMÄTÁME SI

Uhlie, ropa a zemný plyn sú prírodné zdroje uhľovodíkov.

Uhlie vzniklo počas mnohých miliónov rokov z odumretých rast-
lín. Uhlie je horľavá hornina, zmes rôznych látok, najmä uhlíka 
(okrem toho obsahuje aj prímesi, napr. zlúčeniny vodíka, kyslíka, 
síry, dusíka). 

Ropa a zemný plyn sa väčšinou spracúvajú ďaleko 
od miesta ich výskytu. Na miesta spracovania sa 
dopravujú potrubiami (ropovodmi, plynovodmi) 
alebo sa dopravia do prístavov, odkiaľ zabezpečujú 
prepravu tankery.

Ropa je zmes látok s odlišnými teplotami varu. 
Rozdielnosť teploty varu sa využíva na oddelenie 
jednotlivých zložiek pomocou destilácie (s. 21).

Destiláciou ropy sa získavajú napr. uhľovodíkové 
plyny, benzín, petrolej, nafta, asfalt.

Ropa a zemný plyn sa používajú ako palivo a vyrábajú 
sa z nich suroviny pre chemický priemysel.

Uhlie bolo dlho najvýznamnejším zdrojom energie. Spaľovanie 
uhlia nie je ekonomicky výhodné, pretože jeho preprava je drahá. 
Ako palivo sa používa hnedé uhlie najmä v elektrárňach v mieste 
ťažby (napr. Nováky, Handlová). Uhlie sa ďalej spracúva, vyrába 
sa z neho napríklad koks.

Ropa a zemný plyn vznikli počas mnohých miliónov rokov 
z odumretých rastlín a malých morských živočíchov. Ropa je čier-
na kvapalná látka, zemný plyn je bezfarebná plynná látka.

Ropa je zmes zlúčenín, najmä uhlíka a vodíka. Tieto zlúčeniny 
sa nazývajú uhľovodíky (v rope sú okrem uhľovodíkov ako 
prímesi zlúčeniny kyslíka, síry, dusíka). Zloženie ropy je rôzne 
podľa miesta výskytu (náleziska). Zemný plyn sa nachádza nad 
ložiskom ropy. Zemný plyn je tiež zmesou uhľovodíkov – najmä 
metánu (obsahuje aj ďalšie uhľovodíky, aj iné plynné látky – napr. 
oxid uhličitý, sulfán).

„Fosílne“ palivá (z latinského slova fossilis – skamenený) sú praveké skamenené palivá, kto-
ré vznikli počas mnohých miliónov rokov vývoja Zeme. Patrí medzi ne uhlie, ropa a zemný plyn.
Kvalita uhlia ako paliva závisí od obsahu uhlíka. Čím je obsah uhlíka v uhlí väčší, tým je lepším pa-
livom – je výhrevnejšie. Najkvalitnejšie je čierne uhlie, ktoré obsahuje najviac uhlíka (70 % – 95 %).

Chceme vedieť viac

voda

zemný  
plyn

ropa
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Znečisťovanie životného prostredia ropou a produktmi z ropy

UHĽOVODÍKY

Namiesto svietiplynu, ktorý sa v minulosti získaval z uhlia, sa ako pali-
vo používa zemný plyn. Výhodou zemného plynu je, že pri spaľovaní ne-
vzniká popol ani sadze a v porovnaní s horením uhlia vzniká oveľa menej 
škodlivých plynných produktov.

Jedným z produktov spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu je oxid uhliči-
tý. Je skleníkovým plynom – prispieva ku globálnemu otepľovaniu na Zemi.

Uhlie, ropa a zemný plyn patria medzi neobnoviteľné zdroje energie. Po 
vyčerpaní ich zdrojov by ich obnova trvala mnohonásobne dlhšie. 

ZAPAMÄTÁME SI

Uhlie, ropa a zemný plyn sú neobnoviteľné zdroje uhľovodíkov.  
Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí slnečná, veterná a vodná energia a biomasa.

Hľadáme súvislosti, informácie

Uvedené problémy s využívaním neobnoviteľných zdrojov 
energie podnietili výskum využitia nových alternatívnych zdrojov 
energie. Najčastejšie využívanými obnoviteľnými zdrojmi energie 
sú slnečná, veterná, vodná energia a využívanie biomasy.

Znečisťovanie životného prostredia uhlím

Keďže uhlie obsahuje aj zlúčeniny síry a dusíka, pri jeho spaľovaní 
vzniká oxid siričitý, oxidy dusíka a ďalšie, ktoré znečisťujú životné 
prostredie (kyslé dažde).

Úprava uhlia (odsírenie uhlia) je technicky náročná a drahá. 
Výhodnejšie je odsírenie spalných plynov priamo v spaľovacích 
zariadeniach.

Pri únikoch ropy do mora (havárie tankerov, plnenie tankerov na 
mori) dochádza k závažným ekologickým katastrofám (znečistenie 
pobrežia, úhyn vtákov a pod.). Likvidácia následkov týchto katastrof 
je veľmi náročná.

  Zistite výhody alternatívnych (obnoviteľných) zdrojov energie.

  Vyhľadajte informácie o využívaní alternatívnych zdrojov energie.

  Navrhnite ďalšie možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie.

prepravy. Môžu unikať z poškodeného potrubia, motora, ale ne-
bezpečné je aj vyliatie opotrebovaného motorového oleja mimo 
vyhradených zberných nádob.

Ropa a zemný plyn obsahujú zlúčeniny síry a dusíka. Pri spaľovaní 
produktov z ropy (napr. benzínu a nafty) sa do ovzdušia dostávajú 

Podobne aj produkty z ropy 
môžu znečistiť moria, rieky aj 
podzemnú vodu, napr. počas 

oxid siričitý a oxidy dusíka (ktoré spôsobujú kyslé dažde), jedovatý oxid uhoľnatý, uhľovodíky 
(niektoré z nich sú karcinogénne – môžu spôsobovať rakovinu).
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ZAPAMÄTÁME SI

Organické zlúčeniny sa zapisujú štruktúrnymi, zjednodušenými štruktúrnymi alebo 
molekulovými (sumárnymi) vzorcami.

2.3  Zloženie uhľovodíkov
Ak sa v uhľovodíkoch nachádzajú len jednoduché väzby, nazývame ich nasýtené uhľovodíky. V ne-
nasýtených uhľovodíkoch je dvojitá alebo trojitá väzba (násobné väzby). Uhľovodíky s jednoduchou 
väzbou sa nazývajú alkány, s dvojitou alkény a s trojitou alkíny.

Na príklade utvorenia vzorca uhľovodíka s názvom pentán ilustrujeme použitie týchto pravidiel:

1. Z názvu uhľovodíka  
zistíme počet atómov uhlíka.

pent- je 5 uhlíkov C─C─C─C─C

2. Z názvu uhľovodíka zistíme typ väzieb 
medzi atómami uhlíka.

-án je uhľovodík alkán, medzi 
uhlíkmi má iba jednoduché 
väzby

C─C─C─C─C

3. Doplníme väzby tak,  
aby bol uhlík štvorväzbový. ─C─C─C─C─C─

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─

4. Na väzby naviažeme atómy vodíka. ─C─C─C─C─C─
H H H H H

H H

H H H H H

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─
Tvorenie vzorcov základných uhľovodíkov je jednoduché. Z názvu uhľo-
vodíka zistíme počet atómov uhlíka vo vzorci a typ väzieb (jednoduchá,  
dvojitá, trojitá) medzi nimi. Použitím pravidla o štvorväzbovosti atómu  
uhlíka utvoríme vzorec uhľovodíka.

V organickej chémii sa používajú tri typy vzorcov:

• Uhlík je v organických zlúčeni-
nách vždy štvorväzbový.

• Atómy uhlíka sa môžu spájať 
do reťazcov.

• Medzi atómami uhlíka môže 
byť jednoduchá, dvojitá alebo 
trojitá väzba.

Uhľovodíky

nasýtené nenasýtené

alkány alkény alkíny

Vzorec

molekulový  
(sumárny)

zjednodušený  
štruktúrnyštruktúrny

C5H12CH3─CH2─CH2─CH2─CH3

alebo
CH3CH2CH2CH2CH3

─C─C─

─ ─
─ ─

─C≡C─

─C─C─C─C─C─
H H H H H

H H

H H H H H

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─

Počet  
atómov C

Názov  
alkánu

1 metán
2 etán
3 propán
4 bután
5 pentán
6 hexán
7 heptán
8 oktán
9 nonán

10 dekán
11 undekán
12 dodekán
13 tridekán
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 24)

2.4  Alkány

Hľadáme súvislosti, informácie

Chceme vedieť viac

 Spočítajte atómy uhlíka v jednotlivých mode-
loch na obrázkoch a dosaďte ich počet do vzorca 
CnHx namiesto písmena n.

 Spočítajte atómy vodíka v jednotlivých 
modeloch a dosaďte ich počet do vzorca CnHx 
namiesto písmena x.

 Nájdite súvislosť medzi počtom atómov uhlí-
ka (n) a počtom atómov vodíka (x).

Ak ste vyjadrili (x) pomocou (n), odvodili ste tzv. 
všeobecný vzorec alkánov (CnH2n+2). Pomocou 
všeobecného vzorca možno napísať aj vzorce al-
kánov s veľkým počtom atómov uhlíka bez toho, 
aby sme písali ich štruktúrne vzorce (napr. C9H20).

Názvy piateho a ďalších alkánov sa tvoria pomo-
cou číslovkovej predpony označujúcej počet ató-
mov uhlíka a prípony -án (pentán, hexán, heptán, 
oktán, nonán, dekán).

Alkány tvoria tzv. homologický rad. Homologický 
rad je rad podobných organických zlúčenín, v kto-
rom má každá nasledujúca zlúčenina o jednu sku-
pinu –CH2– viac ako predchádzajúca.

Alkány sú uhľovodíky, ktoré majú otvorený reťazec 
atómov uhlíka a medzi atómami uhlíka sú iba jedno-
duché väzby (nasýtené uhľovodíky).

V názve majú všetky alkány príponu -án. Prvé štyri 
alkány majú názvy: metán, etán, propán, bután.

S pribúdajúcim počtom atómov uhlíka sa mení sku-
penstvo alkánov.

Prvé štyri alkány sú plyny, alkány s piatimi až šest-
nástimi atómami uhlíka sú kvapaliny a vyššie alká-
ny sú tuhé látky. 

Pri dostatočnom prístupe vzduchu sa alkány spaľu-
jú na oxid uhličitý a vodu. Napríklad chemickú reak-
ciu horenia metánu vyjadruje rovnica:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

etán

propán

bután

pentán

hexán

heptán

oktán

metán
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Hľadáme súvislosti, informácie

Kvalita benzínu sa vyjadruje pomocou oktánového čísla. Oktánové číslo je tým väčšie, čím viac 
rozvetvených uhľovodíkov benzín obsahuje. 

 Vyhľadajte v literatúre alebo na internete názvy uhľovodíkov s oktánovým číslom 0 a 100 
a ako sa počíta oktánové číslo benzínu.

Uhľovodíky s 5 – 10 atómami uhlíka sa nachádzajú v benzíne. 
Získavajú sa destiláciou ropy. Benzín je zmes uhľovodíkov 
(najmä alkánov C5H12 – C9H20), ich reťazce môžu byť lineárne aj 
rozvetvené.

Zmes benzínu so vzduchom sa v motore zapaľuje elektrickou iskrou. Ak sa táto zmes vznieti, skôr 
ako preskočí elektrická iskra, zmenšuje sa výkon motora. Čím zriedkavejšie dochádza k samovznie-
teniu, tým je benzín vhodnejší. Na porovnanie vlastností benzínov sa používa oktánové číslo. Čím 
má benzín väčšie oktánové číslo, tým je kvalitnejší.

Každoročne sa spaľovaním benzínu a nafty dostáva do ovzdušia až desať miliárd metrov kubických 
škodlivých látok, najmä oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a síry, uhľovodíkov, ťažkých kovov. Oxid 
uhoľnatý patrí k najjedovatejším plynom pre ľudský organizmus. Vzniká pri nedokonalom spaľova-
ní, pri ktorom sa uhlík z paliva len čiastočne oxiduje. Pri dokonalom spaľovaní vzniká oxid uhličitý 
(skleníkový plyn).

ZAPAMÄTÁME SI

Alkány sú uhľovodíky, ktoré majú v otvorenom reťazci len jednoduché väzby. 
Najjednoduchší alkán je metán.
Benzín je zmes uhľovodíkov. Jeho kvalita sa hodnotí oktánovým číslom.

uhľovodík s oktánovým číslom 100 uhľovodík s oktánovým číslom 0

uhľovodíkové plyny

benzín

petrolej

nafta

asfalt

Chceme vedieť viac

Atómy uhlíka môžu tvoriť nielen lineárne, ale aj rozvetvené reťazce. Napríklad štyri atómy uhlíka 

môžu byť usporiadané: 

Obidva uhľovodíky majú rovnaký molekulový vzorec C4H10, ale rôzny štruktúrny vzorec. Tieto zlú-
čeniny sa nazývajú izoméry.

CH3 CH2 CH3CH2 CH2 CH2CH2 CH2
 

CH3CH3

CH3

CH2 CH3CH3 CH C

CH3 CH CH3

CH3

CH2 CH3CH3 CH2
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2.5  Alkény
Alkény sú uhľovodíky, ktoré majú otvorený reťazec atómov uhlíka a medzi atómami uhlíka je jedna 
dvojitá väzba (nenasýtené uhľovodíky).

Pri polymerizácii sa naruší dvojitá väzba medzi uhlíkmi, ktoré ostanú spojené jednoduchou väzbou, 
a poskytne sa možnosť naviazania ďalšej molekuly. Vo vzorci sa do hranatých zátvoriek píše úsek 
z reťazca makromolekuly, ktorý sa opakuje. Opakovanie vyjadruje písmeno n.

Z polyetylénu sa vyrábajú vrecká, tašky, fľaše, hadice, potrubia, obaly na tovary, rôzne nádoby.  
Je najpoužívanejším plastom (téma 5.1).

V názve majú všetky alkény príponu -én. Najjednoduchší alkén 
je etén.

Používa sa na výrobu mnohých látok (napr. polyetylénu a etanolu).

Etén urýchľuje dozrievanie plodov (banány, jablká, broskyne, paradajky). 
Táto jeho vlastnosť sa využíva v poľnohospodárskej praxi na urýchľovanie  
dozrievania plodov a klíčenie niektorých semien.

ZAPAMÄTÁME SI

Alkény sú uhľovodíky, ktoré majú v otvorenom reťazci dvojitú väzbu. Najjednoduchší 
alkén je etén. Polymerizácia je chemická reakcia, pri ktorej vznikajú z veľkého počtu 
jednoduchých molekúl makromolekuly. Pripravujú sa ňou makromolekulové látky – plasty.

Nenasýtené uhľovodíky sú oveľa reaktívnejšie ako nasýtené uhľovodíky.

Z eténu sa vyrába polyetylén reakciou, ktorá sa nazýva polymerizácia (slovo poly znamená mno-
ho, mer je časť). Pri tejto reakcii z veľkého množstva molekúl eténu vzniká veľká molekula – makro-
molekula.

Polymerizáciou niektorých zlúčenín vznikajú makromolekulové látky – plasty.

Chceme vedieť viac

Uhľovodíky s dvomi dvojitými väzbami sa nazývajú alkadiény.

Etén patrí medzi rastlinné hormóny. Jeho zvýšenú tvorbu podmieňujú nepriaznivé podmienky 
(nedostatok vody, teplotné výkyvy, poranenia...). Spôsobuje opadávanie listov, kvetov, plodov, 
urýchľuje dozrievanie plodov.

Etén je bezfarebný horľavý plyn so 
sladkastou vôňou; so vzduchom 
tvorí výbušnú zmes.

CC
H
HH

H
n

n
CC

H

H

H

H

etén
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4.6 Alkíny 

Alkíny sú uhľovodíky, ktoré majú otvorený reťazec atómov uhlíka a medzi 
atómami uhlíka je jedna trojitá väzba (nenasýtené uhľovodíky). 

V názve majú všetky alkíny príponu -ín. Najjednoduchší alkín je etín.

– bežne sa nazýva acetylén. 

Etín je bezfarebný horľavý plyn, so 
vzduchom tvorí výbušnú zmes. 

Používa sa na výrobu plastov, na 
zváranie a rezanie kovov.

Čo budeme skúmať?
Prípravu a vlastnosti acetylénu.

Postup práce:
1. Do kužeľovej banky nalejeme 100 ml vody a pridáme 2 – 3 kvap-

ky roztoku indikátora fenolftaleínu. 
2. Pridáme kúsok acetylidu vápenatého.
3. Do banky vsunieme horiacu špajdľu. 

Alkíny tvoria homologický rad.
Všeobecný vzorec alkínov je 
CnH2n – 2

Pomôcky a chemikálie
1. kužeľová banka
2. odmerný valec
3. laboratórna lyžička
4. špajdľa
5. zápalky
6. acetylid vápenatý
7. voda

Pozorovanie:
V banke sme pozorovali búrlivé uvoľňovanie bubliniek. Roztok sa sfarbil 

nafialovo. Pri vložení špajdle do banky sme počuli slabý výbuch. Od horiacej 
špajdle sa vznikajúci plyn zapálil a horel čadivým plameňom.

Vysvetlenie:
Pri reakcii vznikal acetylén – bezfarebný, horľavý plyn, ktorý tvorí so 

vzduchom výbušnú zmes. Fialové sfarbenie roztoku fenolftaleínu spôsobil 
druhý produkt reakcie – hydroxid vápenatý.

Poznámka:
Starý názov (doteraz zaužívaný) 
pre acetylid vápenatý je karbid 
vápenatý.
 
Acetylid vápenatý reagoval s vo-
dou podľa rovnice:
CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2

Alkíny sú uhľovodíky, ktoré obsahujú v otvorenom reťazci trojitú 
väzbu. Najjednoduchší alkín je etín (acetylén).

EtínH C HC
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Pri reakcii vznikal acetylén – bezfarebný, horľavý plyn, ktorý tvorí so 

vzduchom výbušnú zmes. Fialové sfarbenie roztoku fenolftaleínu spôsobil 
druhý produkt reakcie – hydroxid vápenatý.

Poznámka:
Starý názov (doteraz zaužívaný) 
pre acetylid vápenatý je karbid 
vápenatý.
 
Acetylid vápenatý reagoval s vo-
dou podľa rovnice:
CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2

Alkíny sú uhľovodíky, ktoré obsahujú v otvorenom reťazci trojitú 
väzbu. Najjednoduchší alkín je etín (acetylén).

EtínH C HC

2.6  Alkíny

Chceme vedieť viac

Arény sú aromatické uhľovodíky. V ich 
molekule je zoskupenie šiestich ató-
mov uhlíka usporiadaných do kruhu, 
ktoré sa nazýva benzénové jadro. Aré-
ny majú preto charakteristické vlastnos-
ti (napr. zápach), ktorými sa odlišujú od 
iných uhľovodíkov.

Najjednoduchší arén je benzén. Je to 
horľavá, zapáchajúca, jedovatá kvapa-
lina. Pri vdychovaní jej pár dochádza 
k poškodeniu centrálnej nervovej sú-
stavy a kostnej drene – vzniká porucha 
tvorby červených krviniek. Má karcino-
génne (rakovinotvorné) účinky. 

Najjednoduchší alkín je etín. Bežne sa nazýva acetylén. Etín je 
bezfarebný horľavý plyn bez zápachu. So vzduchom tvorí vý-
bušnú zmes. Používa sa na výrobu plastov, na zváranie a reza-
nie kovov.
V názve majú všetky alkíny príponu -ín.

ZAPAMÄTÁME SI

Alkíny sú uhľovodíky, ktoré obsahujú v otvorenom reťazci trojitú väzbu. 
Najjednoduchší alkín je etín (acetylén).

Alkíny sú uhľovodíky, ktoré majú otvorený reťazec atómov uhlíka a medzi atómami uhlíka je jedna 
trojitá väzba (nenasýtené uhľovodíky).

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pripravte etín (acetylén) a pozorujte jeho 
vlastnosti.

Pomôcky a chemikálie:
kužeľová banka, odmerný valec, laboratórna ly-
žička, špajdľa, zápalky, acetylid vápenatý, voda

Postup práce:
1. Do kužeľovej banky nalejeme 100 ml vody 

a pridáme 2 – 3 kvapky roztoku indikátora  
fenolftaleínu.

2. Pridáme kúsok acetylidu vápenatého (A).
3. Do banky vsunieme horiacu špajdľu (B).

Pozorovanie:
Čo ste pozorovali v banke po pridaní acetylidu 
vápenatého? 
Opíšte svoje pozorovania po vložení horiacej 
špajdle do banky.

Záver:
Vysvetlite svoje pozorovania.
V akom skupenstve je látka, ktorá vzniká?
Prečo sa roztok sfarbil? 
Aká vlastnosť etínu (acetylénu) vyplýva z pozo-
rovania jeho reakcie po vložení horiacej špajdle 
do banky?

Hľadáme súvislosti, informácie

 Ako sa nazývajú látky, ktoré spô-
sobujú sfarbenie roztokov kyselín a zá-
sad?

 Uveďte aspoň jeden indikátor kys-
lých a zásaditých roztokov.

 Ktoré ióny spôsobujú kyslosť/zása-
ditosť roztoku?

UHĽOVODÍKY

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 24)

A B

etín
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

2.1  Uhľovodíky

1. Stručne odpovedzte.
a) Z ktorých prvkov sú zložené uhľovodíky?
b) Ktoré dve vlastnosti metánu ste pozorovali?
c) Vymenujte najjednoduchšie uhľovodíky, ktoré sú súčasťou zemného plynu.
d) Na čo sa využíva zemný plyn?

2. Opíšte výskyt a použitie metánu. 

3.  Vysvetlite, prečo sa do zemného plynu pridávajú zapáchajúce látky.

4. Napíšte rovnicu spaľovania metánu na oxid uhličitý a vodu.

5. Rozhodnite o správnosti tvrdení. Nesprávne tvrdenia opravte tak, aby boli správne.
a) Etán, propán a bután sú zložené z uhlíka, vodíka a kyslíka.
b) Jednotlivé zložky zemného plynu vieme oddeliť destiláciou.
c) Propánom a butánom sa plnia nádoby, v ktorých sa nachádzajú v plynnom skupenstve.
d) LPG sa využíva ako alternatívne palivo do automobilov.

6. Prečo musí byť do miestnosti, v ktorej sú plynové spotrebiče, stály prístup vzduchu?

7. Čo nesmiete urobiť pri vstupe do miestnosti, z ktorej zacítite únik plynu?

2.2  Zdroje uhľovodíkov a životné prostredie

8. Vyberte nesprávne tvrdenie.
a) Uhlie býva často znečistené zlúčeninami síry.
b) Úprava uhlia je technicky náročná a drahá.
c) Spaľovanie uhlia spôsobuje vznik ozónovej diery.
d) Spaľovaním uhlia sa uvoľňuje plyn, ktorý spôsobuje skleníkový efekt.

9. Pripomeňte si z geografie, kde sú najväčšie ložiská ropy. Ako sa ropa prepravuje z miesta 
ťažby na miesto spracovania?

10. Hlavným produktom spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu je skleníkový plyn, ktorý 
prispieva ku globálnemu otepľovaniu na Zemi. Napíšte jeho vzorec.

11. Vysvetlite, na základe čoho rozlišujeme obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 

12. Uveďte príklady neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie.

13. Porovnajte obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie z hľadiska vplyvu na životné 
prostredie.

UHĽOVODÍKY
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UHĽOVODÍKY

2.3  Zloženie uhľovodíkov
2.4  Alkány

14. Ktoré dva prvky obsahujú všetky uhľovodíky?

15. Napíšte štruktúrny, zjednodušený štruktúrny a molekulový vzorec alkánu s dvoma atómami 
uhlíka.

16. Pomenujte uhľovodík a stručne odpovedzte na otázky.
 CH3–CH2–CH3

a) Aký typ vzorca sme použili na vyjadrenie štruktúry daného uhľovodíka?
b) Aké väzby sa nachádzajú medzi atómami uhlíka?
c) Ako sa nazýva táto skupina uhľovodíkov?

17. Uveďte príklady nasýtených uhľovodíkov.

18. Čo viete o zložení benzínu a jeho výrobe? Ako súvisí kvalita benzínu s hodnotou jeho 
oktánového čísla 100?

19. Čím sa líši vzorec nasledujúceho alkánu od predchádzajúceho (napr. bután od propánu)?

2.5  Alkény
2.6  Alkíny

20. Vysvetlite, čím sa odlišujú nenasýtené uhľovodíky od nasýtených.

21. Vysvetlite, prečo sa prvý alkén volá etén a nie metén.

22. K uhľovodíkom metán, etén, etín (acetylén) priraďte vzorce a súvisiace slová (slová môžete 
použiť viackrát). 
• palivo, výroba plastov, zváranie, alkán, alkén, alkín, plyn, horľavosť, sladkastá vôňa
• C2H4, C2H2, CH4, CH2=CH2, CH≡CH

23. Banány sa k nám dovážajú z tropických oblastí nedozreté, aby nedochádzalo k ich 
znehodnoteniu. Ktorý plyn sa používa vo veľkoskladoch na urýchlenie ich dozrievania?

24. Ako sa nazýva chemická reakcia, ktorou sa vyrába polyetylén z eténu?

25. Uveďte, čo vyjadruje uvedená rovnica.

CC
H
HH

H
n

n
CC

H

H

H

H

26. Pri reakcii vzniku acetylénu z acetylidu vápenatého a vody sa roztok fenolftaleínu sfarbil 
nafialovo. Vysvetlite prečo.



Skúmanie derivátov uhľovodíkov
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

�	Čo sú deriváty uhľovodíkov

� Čo je uhľovodíkový zvyšok

� Čo je charakteristická skupina

� Ktoré sú najdôležitejšie deriváty 

uhľovodíkov

� Kde sa vyskytujú deriváty uhľovodíkov

� Čo sú kyslíkaté deriváty uhľovodíkov

� Aké vlastnosti a využitie majú etanol, 

metanol, acetón a kyselina octová

� Aký je vplyv etanolu a acetónu 

na ľudský organizmus

Naučíme sa

67Deriváty uhľovodíkov

Čo budeme skúmať?
Alkoholové kvasenie.

Postup práce:
1. Do kadičky nalejeme vodný roztok hydroxidu vápenatého. 
2. Do banky nalejeme 200 cm3 roztoku cukru. Pridáme 10 g droždia. 
3. Zostavíme aparatúru podľa obrázka. Pozorujeme.
4. Po niekoľkých dňoch, keď bublinky prestanú unikať, aparatúru rozoberie-

me. Zistíme vôňu vzniknutého produktu.

Pomôcky a chemikálie
 1. banka so zátkou s otvorom
 2. sklená rúrka
 3. kadička
 4. roztok cukru (w = 30 %)
 5. droždie
 6. roztok hydroxidu vápenatého

Produkt alkoholového kvasenia 
oxid uhličitý uniká v bublinkách 
z piva alebo zo šampanského pri 
otvorení fľaše. 

Oxid uhličitý kyprí cesto, pri kto-
rom bolo použité droždie.

Už starí Egypťania a Sumeri 
poznali, že kvasením sladkých 
ovocných štiav sa dajú pripraviť 
nápoje s omamnými účinkami 
(boli to alkoholické nápoje). Pivo 
vyrábali už 2 000 rokov pred na-
ším letopočtom.

Na výrobu alkoholu sú vhodné 
prírodné látky obsahujúce cukor 
alebo škrob. 
Na šupke rastlinných plodov sa 
nachádzajú kvasinky.
Kvasením možno získať najviac 
15 – 20 % obsah etanolu. Ak je 
obsah etanolu väčší, kvasinky 
nie sú účinné. 
Účinnosť kvasiniek znižuje vyš-
šia teplota, obsah cukru väčší 
ako 30 % a prítomnosť konzer-
vačných prostriedkov. 
Takto možno zabrániť nežiaduce-
mu kvaseniu, napr. pri konzervo-
vaní ovocia. Alkoholické nápoje 
s vyšším obsahom etanolu sa 
vyrábajú destiláciou („pálením“) 
vykvasenej ovocnej šťavy.

Pozorovanie:
Zo zmesi cukru a droždia sa uvoľňovali bublinky. Pozorovali sme zväčšo-

vanie objemu, „kysnutie“. Roztok hydroxidu vápenatého sa zakalil, vznikla 
biela zrazenina, ktorá sa usadila na dne kadičky. Po niekoľkých dňoch „kys-
nutie“ a uvoľňovanie bubliniek prestalo. Kvasnice sa usadili na dne banky 
a nad nimi vznikla bledožltá kvapalina. Po otvorení banky bolo cítiť alkoho-
lový zápach.

Vysvetlenie:
Pri reakcii vznikal plyn oxid uhličitý. Vznik bieleho zákalu (uhličitanu 

vápenatého) v roztoku hydroxidu vápenatého je dôkazom oxidu uhličitého.

Hlavným produktom reakcie bol alkohol – etanol. 

Proces, pri ktorom vzniká z cukru bez prístupu vzduchu etanol a oxid uh-
ličitý, sa nazýva alkoholové kvasenie. Spôsobujú ho kvasinky. Kvasinky sa 
v roztoku cukru rýchlo rozmnožujú a produkujú látky, ktoré urýchľujú rozklad 
cukru na etanol a oxid uhličitý – enzýmy (s. 86). Alkoholové kvasenie možno 
vyjadriť schémou:

cukor  etanol + oxid uhličitý

Etanol je organická zlúčenina. Patrí medzi deriváty uhľovodíkov, ktoré sa 
nazývajú alkoholy. 

Alkoholy sú deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú charakteristickú 
skupinu OH (hydroxylovú skupinu).

Názov etanolu je odvodený od etánu, uhľovodíka s dvoma atómami uhlíka 
a prípony -ol, ktorá vyjadruje prítomnosť charakteristickej skupiny alkoholov.
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 33)

3.1  Deriváty uhľovodíkov

ZAPAMÄTÁME SI

Deriváty uhľovodíkov sú zlúčeniny, ktoré sú odvodené od uhľovodíkov nahradením 
jedného alebo viacerých atómov vodíka iným atómom alebo skupinou atómov.
Deriváty uhľovodíkov patria medzi najrozšírenejšie organické zlúčeniny.

Chceme vedieť viac

Ak je charakteristickou skupinou atóm halogénu (F, Cl, Br, I), deriváty sa nazývajú halogénde-
riváty. Ich názvy utvoríme z názvu uhľovodíka tvoriaceho uhľovodíkový zvyšok a predpony ná-
zvu charakteristickej skupiny (fluór, chlór, bróm, jód). Ak je v molekule viac ako jeden halogén, ich  
počet sa vyjadrí číslovkovou predponou (2 – di-, 3 – tri-, 4 – tetra-).

64 Deriváty uhľovodíkov

5.1 Čo sú deriváty uhľovodíkov? Halogénderiváty

Hľadáme súvislosti
Opíšte obrázky (zelená guľôčka predstavuje atóm chlóru).

Deriváty uhľovodíkov sú zlúčeniny, ktoré sú odvodené od uhľovodíkov 
nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka iným atómom 
alebo skupinou atómov. 
Deriváty uhľovodíkov patria medzi najrozšírenejšie organické zlúčeniny.

V modele molekuly metánu sú atómy vodíka postupne nahrádzané ató-
mom iného prvku – chlóru.

Zlúčeniny, ktoré sú odvodené od uhľovodíkov nahradením jedného alebo 
viacerých atómov vodíka iným atómom alebo skupinou atómov, sa nazývajú 
deriváty uhľovodíkov.

uhľovodíkový 
zvyšok

charakteristická 
skupina

Derivát 
uhľovodíka

ClC
H

H
H

Uhľovodíkový zvyšok je časť molekuly uhľovodíka, ktorá zostane po od-
trhnutí atómu vodíka z uhľovodíka.

Charakteristická skupina je atóm alebo skupina atómov, ktoré sa viažu 
na uhľovodíkový zvyšok.

Deriváty uhľovodíkov patria medzi najrozšírenejšie organické zlúčeniny.
Ak je charakteristickou skupinou atóm halogénu (F, Cl, Br, I), deriváty sa 

nazývajú halogénderiváty. Ich názvy utvoríme z názvu uhľovodíka tvoriace-
ho uhľovodíkový zvyšok a predpony názvu charakteristickej skupiny (fluór, 
chlór, bróm, jód). Ak je v molekule viac ako jeden halogén, ich počet sa vy-
jadrí číslovkovou predponou (napr. 2 – di-, 3 – tri-, 4 – tetra).

 

Cl
C
H

H H
 Cl

Cl
CH H

 
Cl

Cl

Cl
C H

 
Cl Cl

Cl

Cl
C

 chlórmetán dichlórmetán trichlórmetán tetrachlórmetán

Uhľovodíky sa považujú za zá-
kladné organické zlúčeniny.
Odvodzuje sa od nich veľké 
množstvo zlúčenín – derivátov 
uhľovodíkov (latinsky derivare = 
odvodzovať). 

Uhľovodíkový zvyšok odvodený 
od alkánu sa nazýva alkyl:
metyl CH3  
etyl CH3 CH2  
propyl CH3 CH2 CH2  
butyl 

CH3 CH2 CH2 CH2

Okrem halogénderivátov a kys-
líkatých derivátov sú rozšírené 
deriváty obsahujúce atóm dusíka 
– dusíkaté deriváty. Medzi dusí-
katé deriváty patria napr. amíny. 

V molekulách derivátov sa môže 
nachádzať jedna alebo viac rov-
nakých, prípadne odlišných cha-
rakteristických skupín. 
Napríklad v aminokyselinách sú 
dva druhy charakteristických sku-
pín: karboxylová skupina (obsahu-
júca kyslík) a aminoskupina (ob-
sahujúca dusík). Z aminokyselín 
sú zložené bielkoviny.
Charakteristické skupiny podmie-
ňujú vlastnosti derivátov. 
Deriváty s rovnakou charakteris-
tickou skupinou majú podobné 
vlastnosti. 

Hľadáme súvislosti, informácie

 Pozrite si obrázky a opíšte ich. (Zelená guľôčka predstavuje atóm chlóru.)

Zlúčeniny, ktoré sú odvodené od uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka 
iným atómom alebo skupinou atómov, sa nazývajú deriváty uhľovodíkov.

Uhľovodíkový zvyšok je časť molekuly uhľovodí-
ka, ktorá zostane po odtrhnutí atómu vodíka z uh-
ľovodíka.

Charakteristická skupina je atóm alebo skupina 
atómov, ktoré sa viažu na uhľovodíkový zvyšok.

Deriváty uhľovodíkov patria medzi najrozšírenejšie 
organické zlúčeniny.

Halogénderiváty sa používajú vo veľkom množstve ako rozpúšťadlá, suroviny na výrobu plastov  
(teflón, polyvinylchlorid) či prostriedky na ochranu proti hmyzu. Mnohé z nich sú jedovaté, majú  
karcinogénne účinky. Niektoré z nich boli zneužité ako otravné látky na vojenské účely.

Zvyšky prostriedkov na ochranu proti hmyzu sa dostávajú do potravinového reťazca a zachovávajú 
si svoju účinnosť dlhé roky. Podobne je to so zvyškami rozpúšťadiel, ktoré môžu znečistiť podzem-
nú a pitnú vodu. Zaraďujú sa medzi ekologické jedy. Halogénderiváty sa v prírode nerozkladajú 
prirodzeným spôsobom, preto je nevyhnutné dodržiavať zásady bezpečnej práce s týmito látkami: 
zbierať nepoužité rozpúšťadlá, znova ich spracúvať, prípadne likvidovať podľa predpisov.

Výroba a použitie halogénderivátov sa obmedzuje a postupne sa nahrádzajú inými látkami, kto-
ré neškodia človeku ani životnému prostrediu.

 

ClC
H

H
H
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

3.2  Kyslíkaté deriváty
Sú najpočetnejšou skupinou derivátov uhľovodíkov.

Ak sa v charakteristickej skupine nachádza atóm kyslíka, deriváty sa nazývajú kyslíkaté deriváty. 
Atóm kyslíka sa môže viazať s atómami uhlíka rôznym spôsobom. Podľa toho rozoznávame rôzne 
typy kyslíkatých derivátov, medzi najvýznamnejšie patria alkoholy, karbonylové zlúčeniny,  
karboxylové kyseliny.

Bližšie sa budeme venovať vybraným kyslíkatým derivátom, sú to:

Metanol a etanol patria medzi alkoholy, acetón medzi karbonylové zlúčeniny, kyselina octová medzi 
karboxylové kyseliny.

Najznámejší alkohol je etanol. Nachádza sa 
v alkoholických nápojoch – v pive, víne, destilátoch. 
Po požití prechádza etanol priamo do krvného 
obehu, preto už malé množstvo rýchlo vyvoláva 
u ľudí zmeny v správaní sa a v zdravotnom stave. 
Dobre sa rozpúšťa v tukoch, ktoré sú v bunkách. 
Narušuje činnosť buniek. Mozgové bunky ochrnú, 
znižuje sa schopnosť logicky myslieť, sústrediť 
sa, nastanú poruchy pamäti, rovnováhy až 
výpadky vedomia. Odbúravanie etanolu prebieha 
veľmi pomaly, vznikajú pri ňom zdraviu škodlivé 
medziprodukty (spôsobujú nevoľnosť, bolesť 
hlavy a žalúdka, zvracanie).

Konzumácia alkoholických nápojov poškodzuje 
duševné i fyzické zdravie, býva príčinou konflik-
tov v rodine, na pracovisku, násilného správania, 
trestnej činnosti, úrazov, dopravných nehôd so 
smrteľnými následkami. Alkohol patrí medzi ná-
vykové látky – legálne drogy.

Prítomnosť alkoholu sa testuje vo vydýchnutom 
vzduchu. Presnejšie, ale náročnejšie je stano-
venie alkoholu z krvi. Obsah alkoholu v krvi sa  
udáva v jednotkách promile. Jedno promile zna-
mená, že v 1 000 g krvi sa nachádza 1 g etanolu.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 33)

CH3 OHCH2OHCH3 C
O

CH3 CH3 C
O

CH3 OH

metanol etanol acetón kyselina octová
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Čo budeme skúmať?
Alkoholové kvasenie.

Postup práce:
1. Do kadičky nalejeme vodný roztok hydroxidu vápenatého. 
2. Do banky nalejeme 200 cm3 roztoku cukru. Pridáme 10 g droždia. 
3. Zostavíme aparatúru podľa obrázka. Pozorujeme.
4. Po niekoľkých dňoch, keď bublinky prestanú unikať, aparatúru rozoberie-

me. Zistíme vôňu vzniknutého produktu.

Pomôcky a chemikálie
 1. banka so zátkou s otvorom
 2. sklená rúrka
 3. kadička
 4. roztok cukru (w = 30 %)
 5. droždie
 6. roztok hydroxidu vápenatého

Produkt alkoholového kvasenia 
oxid uhličitý uniká v bublinkách 
z piva alebo zo šampanského pri 
otvorení fľaše. 

Oxid uhličitý kyprí cesto, pri kto-
rom bolo použité droždie.

Už starí Egypťania a Sumeri 
poznali, že kvasením sladkých 
ovocných štiav sa dajú pripraviť 
nápoje s omamnými účinkami 
(boli to alkoholické nápoje). Pivo 
vyrábali už 2 000 rokov pred na-
ším letopočtom.

Na výrobu alkoholu sú vhodné 
prírodné látky obsahujúce cukor 
alebo škrob. 
Na šupke rastlinných plodov sa 
nachádzajú kvasinky.
Kvasením možno získať najviac 
15 – 20 % obsah etanolu. Ak je 
obsah etanolu väčší, kvasinky 
nie sú účinné. 
Účinnosť kvasiniek znižuje vyš-
šia teplota, obsah cukru väčší 
ako 30 % a prítomnosť konzer-
vačných prostriedkov. 
Takto možno zabrániť nežiaduce-
mu kvaseniu, napr. pri konzervo-
vaní ovocia. Alkoholické nápoje 
s vyšším obsahom etanolu sa 
vyrábajú destiláciou („pálením“) 
vykvasenej ovocnej šťavy.

Pozorovanie:
Zo zmesi cukru a droždia sa uvoľňovali bublinky. Pozorovali sme zväčšo-

vanie objemu, „kysnutie“. Roztok hydroxidu vápenatého sa zakalil, vznikla 
biela zrazenina, ktorá sa usadila na dne kadičky. Po niekoľkých dňoch „kys-
nutie“ a uvoľňovanie bubliniek prestalo. Kvasnice sa usadili na dne banky 
a nad nimi vznikla bledožltá kvapalina. Po otvorení banky bolo cítiť alkoho-
lový zápach.

Vysvetlenie:
Pri reakcii vznikal plyn oxid uhličitý. Vznik bieleho zákalu (uhličitanu 

vápenatého) v roztoku hydroxidu vápenatého je dôkazom oxidu uhličitého.

Hlavným produktom reakcie bol alkohol – etanol. 

Proces, pri ktorom vzniká z cukru bez prístupu vzduchu etanol a oxid uh-
ličitý, sa nazýva alkoholové kvasenie. Spôsobujú ho kvasinky. Kvasinky sa 
v roztoku cukru rýchlo rozmnožujú a produkujú látky, ktoré urýchľujú rozklad 
cukru na etanol a oxid uhličitý – enzýmy (s. 86). Alkoholové kvasenie možno 
vyjadriť schémou:

cukor  etanol + oxid uhličitý

Etanol je organická zlúčenina. Patrí medzi deriváty uhľovodíkov, ktoré sa 
nazývajú alkoholy. 

Alkoholy sú deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú charakteristickú 
skupinu OH (hydroxylovú skupinu).

Názov etanolu je odvodený od etánu, uhľovodíka s dvoma atómami uhlíka 
a prípony -ol, ktorá vyjadruje prítomnosť charakteristickej skupiny alkoholov.

DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte priebeh alkoholového kvasenia a zistite, aké produkty pri ňom vznikajú. 

Pomôcky a chemikálie:
banka so zátkou s otvorom, sklená rúrka, kadička, roztok cukru (w = 30 %), droždie, roztok  
hydroxidu vápenatého

4. Po niekoľkých dňoch, keď bublinky prestanú unikať, aparatúru rozoberieme. 
 Zistíme vôňu vzniknutého produktu (C).

Pozorovanie a záver: 
Opíšte svoje pozorovania prebiehajúcich dejov v zmesi cukru a droždia a v roztoku hydroxidu  
vápenatého.

Aké zmeny ste pozorovali po niekoľkých dňoch v banke so zmesou cukru a droždia?

Aký zápach (vôňu) má vznikajúci produkt?

Uveďte, za akých podmienok prebiehalo alkoholové kvasenie a aké látky pri ňom vznikli.

Hľadáme súvislosti, informácie

Kvasenie je chemická reakcia, pri ktorej dochádza účinkom kvasiniek k rozkladu cukrov na jedno-
duchšie látky. Rozklad cukrov urýchľujú katalyzátory – enzýmy, o ktorých sa naučíme v téme 4.5.

Proces, pri ktorom vzniká z cukru bez prístupu vzduchu etanol a oxid uhličitý, sa nazýva alkoholo-
vé kvasenie. Spôsobujú ho kvasinky, ktoré využívajú cukor ako zdroj energie. Kvasinky sa v roz-
toku cukru rýchlo rozmnožujú a urýchľujú tak rozklad cukru na etanol a oxid uhličitý (dokázali sme 
ho vznikom nerozpustného uhličitanu vápenatého). Alkoholové kvasenie možno vyjadriť schémou: 
cukor → etanol + oxid uhličitý.

Etanol je organická zlúčenina. Patrí medzi deriváty uhľovodíkov, ktoré sa nazývajú alkoholy.

Postup práce:
1. Do kadičky nalejeme vodný 

roztok hydroxidu vápenaté-
ho.

2. Do banky nalejeme 200 cm3 

roztoku cukru. Pridáme 10 g 
droždia.

3. Zostavíme aparatúru podľa 
obrázka (A). Pozorujeme (B).

 Zopakujte si, ktoré faktory urýchľujú chemické reakcie 
okrem katalyzátorov.

 Čo môžeme pozorovať počas kvasenia, napr. pri príprave 
kysnutého cesta?

 Porovnajte proces kvasenia (cesta) a alkoholového kvase-
nia – čo majú spoločné a čím sa odlišujú.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 33)

A B C
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

Alkoholy sú deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú charakteristickú skupinu −OH (hydroxylovú sku-
pinu). Názov etanolu je odvodený od etánu, uhľovodíka s dvoma atómami uhlíka, a prípony -ol, kto-
rá vyjadruje prítomnosť charakteristickej skupiny alkoholov.

Etanol je bezfarebná prchavá kvapalina (teplota varu 78 °C) s ty-
pickou vôňou. Etanol je horľavá látka rozpustná vo vode.

Na priemyselné účely sa etanol denaturuje – pridávajú sa do neho 
zapáchajúce látky (napr. benzín), aby sa zabránilo jeho konzumácii.

Používa sa ako základná surovina na výrobu chemikálií, v labora-
tóriách a v priemysle ako rozpúšťadlo. Nachádza sa v alkoholic-
kých nápojoch.

Ďalším kyslíkatým derivátom je acetón 
(patrí medzi karbonylové zlúčeniny).

Acetón je bezfarebná horľavá kvapa-
lina s charakteristickým zápachom. Je 
toxický, pôsobí narkoticky a vysušuje 
pokožku.

Metanol je bezfarebná horľavá kvapa-
lina (teplota varu 64,7 °C) rozpustná vo 
vode.

Pre človeka je nebezpečným jedom (už 
5 – 10 ml spôsobuje oslepnutie a po-
škodenie mozgu, smrteľná dávka je 20 
až 50 ml). 

Používa sa ako rozpúšťadlo a na výrobu chemikálií. 

Chuťou a vzhľadom sa od etanolu dá len ťažko rozlíšiť. Možno ho však od-
líšiť od etanolu podľa sfarbenia plameňa.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 33)

V našom tele sa tvorí väčšie množstvo acetónu pri dehydratácii organizmu, cítiť ho v dychu aj v moči 
postihnutého človeka (zápach po nahnitých jablkách). Podobne je to u diabetikov. Prítomnosť ace-
tónu sa dá dokázať v moči.

Používa sa ako riedidlo do mnohých farieb, ako rozpúšťadlo (napr. lepidiel), na výrobu farieb, lakov, 
rozpúšťadiel.

ZAPAMÄTÁME SI

Kyslíkaté deriváty majú v molekule atóm kyslíka. 
Metanol, etanol a acetón patria medzi kyslíkaté deriváty.
Kyslíkaté deriváty, ktoré majú charakteristickú skupinu −OH (hydroxylovú skupinu),  
sa nazývajú alkoholy (napr. metanol, etanol).
Kyslíkaté deriváty, ktoré majú charakteristickú skupinu   (karbonylovú skupinu),  
sa nazývajú karbonylové zlúčeniny (napr. acetón).

etanol

acetón

C=O─
─

Sfarbenie plameňa – metanol

 Sfarbenie plameňa – etanol

metanol

CH3 OHCH2

OHCH3
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

Významnou karboxylovou kyselinou je kyselina 
octová.

Kyselina etánová (octová) je bezfarebná kva-
palina s ostrým zápachom. Patrí medzi žieravi-
ny, je horľavá. 

Karboxylové kyseliny sú veľmi rozšírené látky. V kuchyni používame vodný roztok kyseliny  
octovej – ocot. V ovocí je kyselina citrónová, askorbová, v starom masle kyselina maslová, v mlieku  
kyselina mliečna. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 33)

ZAPAMÄTÁME SI

Kyselina octová patrí medzi kyslíkaté deriváty. Kyslíkaté deriváty, ktoré majú 
charakteristickú skupinu −COOH (karboxylovú skupinu), sa nazývajú karboxylové kyseliny.

Používa sa ako rozpúšťadlo, surovina na výrobu plastov, pri spracovaní koží. Jej soli sa volajú 
octany. Používajú sa napríklad v lekárstve (octan hlinitý – proti opuchom).

Kyselina octová sa vyrába kvasením. Riedením sa z nej získava ocot (8 %). Ocot sa používa na 
dochucovanie jedál, pri konzervovaní potravín aj na odstraňovanie vodného kameňa. Žltohnedé 
sfarbenie octu je spôsobené karamelom, ktorý sa do octu pridáva v malom množstve.

V tukoch sú karboxylové kyseliny, ktoré sa  
nazývajú mastné kyseliny. V molekulách majú 
väčší počet atómov uhlíka. Kyselina palmitová 
(C15H31COOH) a kyselina stearová (C17H35COOH)  
majú medzi atómami uhlíka len jednoduché  
väzby (nasýtené karboxylové kyseliny). Ich sod-
né a draselné soli sú mydlá (téma 5.2). Kyselina  
olejová (C17H33COOH), ktorá sa vyskytuje v olejoch, 
má jednu dvojitú väzbu (nenasýtená karboxylová  
kyselina). 

Molekula kyseliny olejovej

Názov kyseliny etánovej je odvodený od etánu, uhľovodíka s dvo-
ma atómami uhlíka, a prípony -ová, ktorá vyjadruje prítomnosť 
charakteristickej skupiny karboxylových kyselín.

Chceme vedieť viac

Keď víno stojí dlhšie na vzduchu, zmení sa jeho chuť aj vôňa. Univerzálnym indikátorovým  
papierikom zistíme kyslé pH. Z etanolu, ktorý je vo víne, vzniká chemickou reakciou (oxidáciou) 
kyselina octová. V organickej chémii sa ako oxidácie chápu reakcie, pri ktorých látka priberá 
kyslík alebo stráca vodík.

Kyselina metánová (mravčia) je bezfarebná kvapalina s ostrým  
zápachom dobre rozpustná vo vode. Je súčasťou mravčieho jedu – 
odtiaľ pochádza aj jej názov. Po uhryznutí ju mravec vstrekne do rany, 
čo vyvolá pálenie pokožky. Kyselina mravčia ničí baktérie – má dezin-
fekčné účinky.

C
O

CH3 OH

kyselina octová
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DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

1. Vysvetlite vznik derivátu na obrázku. 

2. Pri alkoholovom kvasení sa zo zmesi cukru a droždia uvoľňovali bublinky.
a) Uveďte názov vznikajúceho plynu.
b) Uveďte chemickú rovnicu reakcie dôkazu tohto plynu (pomocou roztoku hydroxidu 

vápenatého) a priebeh reakcie opíšte slovne.
c) Aké ďalšie zmeny môžeme pozorovať pri alkoholovom kvasení?

3. Uveďte vlastnosti a použitie kyslíkatých derivátov:
a) metanolu a etanolu
b) acetónu
c) kyseliny octovej

4. K derivátom metanol, etanol, acetón a kyselina octová priraďte vzorce a súvisiace slová 
(slová môžete použiť viackrát).
• CH3COOH, CH3CH2OH, CH3COCH3, CH3OH
• kyselina etánová, alkohol, karboxylová kyselina, karbonylová zlúčenina, kvapalina, 

nachádza sa v pive, zriedený roztok je ocot, tvorí sa v tele pri dehydratácii organizmu

5. Namiesto otáznika doplňte charakteristickú skupinu tak, aby vznikol:
a) alkohol,
b) karboxylová kyselina.
Vzniknuté deriváty pomenujte.

6. V čom je nebezpečenstvo požívania alkoholu?

7. Doma vyrábané alkoholické nápoje môžu obsahovať nebezpečnú látku, ktorá po požití 
spôsobuje u človeka oslepnutie, príp. až smrť. Napíšte názov a vzorec tejto látky.

8. Ktorá látka spôsobuje žltohnedé sfarbenie octu?

9. Počas starnutia masla sa uvoľňuje kyselina maslová, ktorá spôsobuje typický nepríjemný 
zápach. Kyselinu maslovú obsahuje aj pot ľudí. Hmyz cicajúci krv (napr. komáre) a niektoré 
zvieratá vnímajú zápach kyseliny maslovej už vo veľmi malých koncentráciách. Zistite 
chemický názov kyseliny maslovej a napíšte jej vzorec.

atóm chlóru

CH3–   ?
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ZOPAKUJEME SI

1  VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK

Časť chémie, ktorá skúma organické zlúčeniny, sa nazýva 
organická chémia.

Z organických zlúčenín sú zložené všetky živé organizmy. 
Charakteristickou vlastnosťou organických látok je ich horľavosť.

Organické zlúčeniny sú zlúčeniny, v ktorých sú viazané atómy uhlíka a vodíka. Môžu obsahovať 
aj atómy kyslíka, dusíka, fosforu, síry, halogénov (fluóru, chlóru, brómu, jódu).

otvorené uzavreté

lineárne rozvetvené

Reťazce

─C─C─C─C─C─

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─

─C─C─C─C─C─

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─

─C─

─C─
─C─

 

2  UHĽOVODÍKY

Uhľovodíky sú dvojprvkové zlúčeniny uhlíka a vodíka.

Uhlík je v organických zlúčeninách vždy štvorväzbový. Atómy uhlíka môžu tvoriť reťazce: 
otvorené, uzavreté, lineárne, rozvetvené. 

Medzi atómami uhlíka sú kovalentné väzby jednoduché, dvojité alebo trojité.

─C─C─

─ ─
─ ─

─C≡C─

1 spoločný pár 2 spoločné páry 3 spoločné páry

jednoduchá dvojitá trojitá

Väzba

Uhlie, ropa a zemný plyn sú prírodné zdroje uhľovodíkov.  
Uhlie, ropa a zemný plyn sú neobnoviteľné zdroje uhľovodíkov.

Medzi obnoviteľné zdroje energie patrí slnečná, veterná  
a vodná energia a biomasa.

Metán, etán, propán, bután sa získavajú zo zemného plynu  
a pri spracovaní ropy. Používajú sa najmä ako veľmi výhrevné 
ekologické palivá. voda

zemný  
plyn

ropa
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ZOPAKUJEME SI

3  DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV

Deriváty uhľovodíkov sú zlúčeniny, ktoré sú odvodené od 
uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov 
vodíka iným atómom alebo skupinou atómov. Deriváty 
uhľovodíkov patria medzi najrozšírenejšie organické zlúčeniny.

Kyslíkaté deriváty majú v molekule atóm kyslíka. Metanol, etanol 
a acetón patria medzi kyslíkaté deriváty.

Kyslíkaté deriváty, ktoré majú charakteristickú skupinu −OH 
(hydroxylovú skupinu), sa nazývajú alkoholy (napr. metanol, 
etanol).

Organické zlúčeniny sa zapisujú štruktúrnymi, zjednodušenými štruktúrnymi alebo molekulovými 
(sumárnymi) vzorcami.

Alkány sú uhľovodíky, ktoré majú v otvorenom reťazci len jednoduché väzby. Najjednoduchší 
alkán je metán.

Benzín je zmes uhľovodíkov. Jeho kvalita sa hodnotí oktánovým číslom.

Alkény sú uhľovodíky, ktoré majú v otvorenom reťazci jednu dvojitú väzbu. Najjednoduchší alkén 
je etén.

Polymerizácia je chemická reakcia, pri ktorej vznikajú z veľkého počtu jednoduchých molekúl 
makromolekuly. Pripravujú sa ňou makromolekulové látky – plasty.

Alkíny sú uhľovodíky, ktoré obsahujú v otvorenom reťazci jednu trojitú väzbu. Najjednoduchší 
alkín je etín (acetylén).

Kyslíkaté deriváty, ktoré majú charakteristickú skupinu      (karbonylovú skupinu), sa 
nazývajú karbonylové zlúčeniny (napr. acetón).

Kyselina octová patrí medzi kyslíkaté deriváty. Kyslíkaté deriváty, ktoré majú charakteristickú 
skupinu −COOH (karboxylovú skupinu), sa nazývajú karboxylové kyseliny.

C=O─
─

propán

metán etán

bután

Sfarbenie plameňa – metanol 

Sfarbenie plameňa – etanol 



Skúmanie prírodných látok
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ORGANICKÉ LÁTKY  
V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

�	Čo sú prírodné látky

�	Čo sú sacharidy a ako vznikajú 

�	Čo sú tuky a bielkoviny

�	Aké vlastnosti majú sacharidy,  
tuky a bielkoviny

�	O význame sacharidov,  
tukov a bielkovín

�	Ako dokážeme prítomnosť sacharidov, 
tukov a bielkovín

�	Ktoré sú najdôležitejšie zložky potravy

�	O význame vitamínov

Naučíme sa
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ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

4.1  Prírodné látky

ZAPAMÄTÁME SI

Prírodné látky sú organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch 
organizmov. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky, 
bielkoviny a nukleové kyseliny.

Chceme vedieť viac

Medzi najvýznamnejšie prírodné látky patria nukleové 
kyseliny – kyselina deoxyribonukleová (DNA) a kyselina 
ribonukleová (RNA). 

DNA riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. Kóduje 
a prenáša genetické informácie organizmov z rodičov 
na potomkov. 

RNA je na rozdiel od deoxyribonukleovej kyseliny jed-
novláknová. Dôležitú úlohu má pri tvorbe bielkovín.

Hľadáme súvislosti, informácie

 Porozmýšľajte, prečo sa niektoré látky označujú ako prírodné látky.

  Spomeňte si, ktoré látky označujeme ako prírodné suroviny.  
Aký rozdiel je medzi týmito dvoma skupinami látok?

Organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch organizmov, sa označujú ako 
prírodné látky. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky, bielko-
viny a nukleové kyseliny.

Prírodných látok je veľké množstvo. Líšia sa 
 zložením (aké prvky obsahujú) a štruktúrou 
(vzájomným usporiadaním atómov). Niektoré 
tvoria jednoduché, iné, naopak, zložité a obrovské 
molekuly (makromolekuly). Všetky sú zložené 
z biogénnych prvkov – najmä z uhlíka, vodíka, 
kyslíka a dusíka, často obsahujú aj síru a fosfor, 
príp. ďalšie prvky.

 12 % bielkoviny

 9 % sacharidy

 8 %  tuky

 3 % nukleové kyseliny
 65 % voda

 3 %  minerálne látky

organizmov

prírodné (organické) látky

bielkoviny sacharidy tuky nukleové 
kyseliny voda minerálne 

látky

anorganické látky

bunka

jadro

DNA

chromozóm
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ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

4.2  Sacharidy

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte vzhľad a vlastnosti vybraných sacharidov.

Pomôcky a chemikálie:
4 Petriho misky, 8 skúmaviek, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, laboratórna lyžička,  
kahan, zápalky, glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, voda 

Postup práce: 
1. Do štyroch Petriho misiek nasypeme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy a škrobu (A).  

Pozorujeme ich skupenstvo, sfarbenie, vôňu/zápach, vzhľad.
2. Do štyroch skúmaviek dáme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy a škrobu. Skúmavky zahrie-

vame v plameni kahana (B).
3. Do štyroch skúmaviek nalejeme asi 4 cm3 vody a pridáme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy 

a škrobu. Skúmavky pretrepeme a zistíme rozpustnosť látok v studenej a v horúcej vode (C).

Pozorovanie a záver: 
Vytvorte tabuľku s pozorovanými vlastnosťami sacharidov.
Opíšte pozorované zmeny po zahrievaní jednotlivých sacharidov. 
Porovnajte rozpustnosť sacharidov v studenej vode, príp. horúcej vode.
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti sacharidov.

Postup práce:
1. Do štyroch Petriho misiek nasypeme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy 

a škrobu. Pozorujeme ich skupenstvo, sfarbenie, vôňu/zápach, vzhľad. 
2. Do štyroch skúmaviek dáme lyžičku glukózy, fruktózy, sacharózy a škro-

bu. Skúmavky zahrievame v plameni kahana. 
3. Do štyroch skúmaviek nalejeme asi 4 cm3 vody a pridáme lyžičku glukó-

zy, fruktózy, sacharózy a škrobu. Skúmavky pretrepeme a zistíme rozpust-
nosť látok vo vode (v studenej, príp. v horúcej vode).

Pozorovanie:
Pri zahrievaní sa sacharidy sfarbujú nahnedo, potom načierno. Silným 

zahriatím zuhoľnatejú. Na stenách skúmavky vznikajú kvapky. Pozorujeme 
unikanie plynu.

Glukóza, fruktóza a sacharóza sa vo vode rozpúšťajú, škrob sa v studenej 
vode nerozpúšťa, čiastočne sa rozpúšťa v horúcej vode.

Vysvetlenie:
Pri silnom zahrievaní vzniká zo sacharidov uhlík. Zuhoľnatenie je jednou 

z charakteristických vlastností organických látok. Kvapky na stenách skú-
mavky bola voda. 

Rozpustnosť látok vo vode súvisí so štruktúrou molekúl. Škrob je látka 
zložená z veľkého množstva navzájom pospájaných molekúl glukózy (mak-
romolekulová látka), nerozpustná vo vode.

Glukóza ŠkrobFruktóza Sacharóza

Pomôcky a chemikálie:
 1. 4 Petriho misky
 2. 8 skúmaviek
 3. stojan na skúmavky
 4. držiak na skúmavku
 5. laboratórna lyžička

 6. kahan, zápalky
 7. glukóza
 8. fruktóza
 9. sacharóza
 10. škrob
 11. voda
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A

B

Pri silnom zahrievaní sa sacharidy rozkladajú, pričom jeden z produktov je uhlík. Zuhoľnatenie je 
jednou z charakteristických vlastností organických látok. 

Rozpustnosť látok vo vode súvisí so štruktúrou molekúl. Škrob je látka zložená z veľkého množstva 
navzájom pospájaných molekúl glukózy (makromolekulová látka). Vo vode je veľmi málo rozpustný.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)
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Na hodinách biológie a chémie ste sa učili  o fotosyntéze – najvýznamnejšej reakcii pre život na Zemi.

 6CO2 H2O C6H12O6 O2

Zložitým procesom fotosyntézy, skladajúcim sa z viacerých chemických reakcií, sa v zelených čas-
tiach rastlín tvorí cukor, ktorý sa ako zásobná látka ukladá v rôznych častiach rastlín. Na to, aby 
sa reakcia uskutočnila, je potrebné pôsobenie slnečného žiarenia a prítomnosť zeleného listového  
farbiva chlorofylu.

Živočíchy prijímajú sacharidy z potravy. Ich rozkladom vzniká oxid uhličitý, voda a uvoľňuje sa ener-
gia (dýchanie – opačný proces ako fotosyntéza).

Sacharidy sú najrozšírenejšie prírodné organické látky. Sú zložené z uhlíka, vodíka a kyslíka. Sú  
súčasťou všetkých rastlinných a živočíšnych buniek, v ktorých plnia rôzne funkcie.

Sacharidy sú pre organizmy jedným z hlavných zdrojov a zásobárňou energie, stavebnými zložka-
mi buniek.

Chceme vedieť viac

Názov sacharidy je odvodený z gréckeho slova sákcharón (sladkosť).
Väčšina mono- a disacharidov má sladkú chuť a nazývajú sa cukry. 
Všetky sacharidy však sladké nie sú.

Názov fotosyntéza je z gréčtiny – fotos (svetlo), synthesis (spojenie).

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)
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Monosacharidy
Glukóza – hroznový cukor (C6H12O6). 
Nachádza sa v hroznovej šťave, 
v iných ovocných šťavách, mede, 
krvi živočíchov. Je významný zdroj 
energie, preto ju používajú napríklad 
športovci ako rýchly zdroj energie. 
V zdravotníctve sa používa ako súčasť 
umelej výživy vo forme infúzií.

78 Organické látky v živých organizmoch

Sacharidy možno rozdeliť na jednoduché (monosacharidy) a zložené. 

Spojením 2 až 10 molekúl monosacharidov vznikajú oligosacharidy (napr. 
disacharidy sú zložené z 2 molekúl), spojením veľkého počtu molekúl (viac 
ako 10) vznikajú polysacharidy.

Monosacharidy
– hroznový cukor (C6H12O6). Nachádza sa v hroz-
novej šťave, v iných ovocných šťavách, mede, krvi 
živočíchov. 

Je významný zdroj energie, preto ju používajú 
napríklad športovci ako rýchly zdroj energie. 

V zdravotníctve sa používa ako súčasť umelej 
výživy vo forme infúzií. 

– ovocný cukor (C6H12O6). Spolu s glukózou sa 
nachádza v ovocí a mede. 

Je rovnako ľahko stráviteľná ako glukóza.
Fruktóza je najsladším sacharidom.

Oligosacharidy
– repný cukor, trstinový cukor (C12H22O11). Nachá-
dza sa v cukrovej repe a trstine, z ktorých sa vyrába. 

Je najpoužívanejším sladidlom potravín v do-
mácnosti aj v potravinárskom priemysle. 

V zvýšenom množstve sa nachádza v cukrovin-
kách a sladených nápojoch. Ich nadmerná konzu-
mácia je príčinou zdravotných problémov – obezi-
ty a zubného kazu. 

Sacharóza je disacharid – tvoria ju molekula glukózy a molekula fruktózy, 
ktoré sú spojené chemickou väzbou.

Rozdelenie sacharidov 
podľa zloženia

jednoduché
(monosacharidy) zložené

oligosacharidy polysacharidy

glukóza
fruktóza

sacharóza škrob 
glykogén 
celulóza

Glukóza a fruktóza majú rovnaký 
molekulový vzorec – C6H12O6. 
Líšia sa však štruktúrou.

Zložené sacharidy vznikajú spoje-
ním molekúl monosacharidov, pri-
čom sa odštiepia molekuly vody. 
Vznik sacharózy: 
2C6H12O6  C12H22O11 + H2O

Medzi ďalšie disacharidy patrí 
laktóza a maltóza.
Laktóza (mliečný cukor) sa na-
chádza v mlieku cicavcov. 
Maltóza (sladový cukor) vzniká 
zo škrobu pôsobením enzýmu 
(maltáza), ktorý vzniká v klíčia-
com obilí. Tento enzým štiepi 
maltózu na glukózu – proces je 
základom pri výrobe piva. 

y
–
n
ž

Glukóza

–
n

Fruktóza

y
–
d

Sacharóza
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Fruktóza – ovocný cukor (C6H12O6) 
sa spolu s glukózou nachádza v ovocí 
a mede. Je rovnako ľahko stráviteľná 
ako glukóza. Fruktóza je najsladším 
sacharidom.

Oligosacharidy
Sacharóza – repný cukor, trstinový cukor (C12H22O11). 
Nachádza sa v cukrovej repe a trstine, z ktorých sa vyrá-
ba. Je najpoužívanejším sladidlom potravín v domácnosti 
aj v potravinárskom priemysle.

V zvýšenom množstve sa nachádza v cukrovinkách a sla-
dených nápojoch. Ich nadmerná konzumácia je príčinou 
zdravotných problémov – obezity a zubného kazu.

Sacharóza je disacharid – tvoria ju molekula glukózy  
a molekula fruktózy, ktoré sú spojené chemickou väzbou.

Výroba repného cukru
Cukrová repa sa po očistení rozkrája a vylúhuje sa horúcou vodou. Vznikne tak cukrová šťava, ktorá 
sa čistí. Šťava sa odparením vody zahustí a cukor sa získa kryštalizáciou. Vzniknuté kryštály hnedej 
farby sa ďalej čistia (rafinujú). Do obchodov sa dodáva cukor v rôznych formách.

Sacharidy možno rozdeliť na jednoduché (monosacharidy) a zložené. Spojením 2 až 10 molekúl mo-
nosacharidov vznikajú oligosacharidy (napr. disacharidy sú zložené z 2 molekúl), spojením veľkého 
počtu molekúl (viac ako 10) vznikajú polysacharidy.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

Rozdelenie sacharidov 

jednoduché
(monosacharidy)

oligosacharidy polysacharidy

Glukóza

Fruktóza

škrob
glykogén
celulóza

sacharóza

glukóza
fruktóza
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Polysacharidy
Škrob je zásobnou látkou rastlín. Získava sa z hľúz zemiakov, zŕn 
obilia, ryže, kukurice, kde sa vyskytuje v najväčšom množstve. 
Škrob sa používa v potravinárstve napr. ako zahusťovadlo a stužo-
vadlo, pri výrobe instantných zmesí (omáčky, pudingy), mliekaren-
ských výrobkov. V technickej praxi sa uplatňuje pri výrobe lepidiel.

Vzorec škrobu je (C6H10O5)n. Zahrievaním škrobu vzniká škrobo-
vý maz. 
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Výroba repného cukru
Cukrová repa sa po očistení rozkrája a vylúhuje sa horúcou vodou. Vznik-

ne tak cukrová šťava, ktorá sa čistí. Šťava sa odparením vody zahustí a cukor 
sa získa kryštalizáciou. Vzniknuté kryštály hnedej farby sa ďalej čistia (rafi-
nujú). Do obchodov sa dodáva cukor v rôznych formách.

Polysacharidy

– získava sa z hľúz zemiakov, zŕn obilia, ryže, ku-
kurice – tam sa vyskytuje v najväčšom množstve. 

Škrob sa používa v potravinárstve napr. ako za-
husťovadlo a plnidlo, pri výrobe omáčok, instant-
ných zmesí, mliekarenských výrobkov. V tech-
nickej praxi sa uplatňuje pri výrobe lepidiel.

– je zásobnou látkou v živočíšnych organiz-
moch. Nazýva sa aj živočíšny škrob. 

Nachádza sa v pečeni a v svaloch.

Škrob a glykogén patria medzi polysacharidy. Sú to zásobné látky, ktoré 
sa v tele organizmov v prípade potreby premieňajú späť na jednoduché cukry. 
Sú zložené zo vzájomne pospájaných molekúl glukózy, preto ich rozkladom 
vzniká monosacharid glukóza.

– je stavebnou látkou stien rastlinných buniek, 
zabezpečuje pevnosť a stabilitu rastlín. 

Takmer čistá celulóza sa 
nachádza v semenách bavlníka 
a v stonkách ľanu. 

Drevo obsahuje asi 50 % ce-
lulózy.

Z celulózy získanej z dreva sa vyrába papier.
Celulóza patrí medzi polysacharidy. Je zložená z reťazcov molekúl glukózy.

Tráviace enzýmy v ľudskom tele nedokážu rozložiť celulózu. Nestráviteľ-
ná celulóza (vláknina) priaznivo ovplyvňuje črevné pohyby, a tým aj celú 
činnosť tráviacej sústavy. Celulóza tvorí potravu pre prežúvavce, napr. kravy 
(majú v tráviacej sústave baktérie, ktoré celulózu rozkladajú).

k
Škrob

m

Glykogén

z
Celulóza

Glukóza a fruktóza sú jednoduché sacharidy (monosacharidy). Medzi 
zložené sacharidy patrí disacharid sacharóza a polysacharidy škrob, 
glykogén a celulóza. 

Papier sa z použitého papiera vy-
rába recyklovaním.

Priemerná spotreba cukru na 
obyvateľa SR je vysoká – až 30 
čajových lyžičiek denne. Cukor 
je takmer vo všetkom, čo jeme 
a pijeme, a preto sa treba naučiť 
kontrolovať jeho príjem. Prečo 
sa najprv stať tučným a potom 
namáhavo chudnúť?

Vzorec škrobu je (C6H10O5)n. 
Zahrievaním škrobu vzniká škro-
bový maz.
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Škrob sa používa v potravinárstve napr. ako za-
husťovadlo a plnidlo, pri výrobe omáčok, instant-
ných zmesí, mliekarenských výrobkov. V tech-
nickej praxi sa uplatňuje pri výrobe lepidiel.

– je zásobnou látkou v živočíšnych organiz-
moch. Nazýva sa aj živočíšny škrob. 

Nachádza sa v pečeni a v svaloch.

Škrob a glykogén patria medzi polysacharidy. Sú to zásobné látky, ktoré 
sa v tele organizmov v prípade potreby premieňajú späť na jednoduché cukry. 
Sú zložené zo vzájomne pospájaných molekúl glukózy, preto ich rozkladom 
vzniká monosacharid glukóza.

– je stavebnou látkou stien rastlinných buniek, 
zabezpečuje pevnosť a stabilitu rastlín. 

Takmer čistá celulóza sa 
nachádza v semenách bavlníka 
a v stonkách ľanu. 

Drevo obsahuje asi 50 % ce-
lulózy.

Z celulózy získanej z dreva sa vyrába papier.
Celulóza patrí medzi polysacharidy. Je zložená z reťazcov molekúl glukózy.

Tráviace enzýmy v ľudskom tele nedokážu rozložiť celulózu. Nestráviteľ-
ná celulóza (vláknina) priaznivo ovplyvňuje črevné pohyby, a tým aj celú 
činnosť tráviacej sústavy. Celulóza tvorí potravu pre prežúvavce, napr. kravy 
(majú v tráviacej sústave baktérie, ktoré celulózu rozkladajú).

k
Škrob

m

Glykogén

z
Celulóza

Glukóza a fruktóza sú jednoduché sacharidy (monosacharidy). Medzi 
zložené sacharidy patrí disacharid sacharóza a polysacharidy škrob, 
glykogén a celulóza. 

Papier sa z použitého papiera vy-
rába recyklovaním.

Priemerná spotreba cukru na 
obyvateľa SR je vysoká – až 30 
čajových lyžičiek denne. Cukor 
je takmer vo všetkom, čo jeme 
a pijeme, a preto sa treba naučiť 
kontrolovať jeho príjem. Prečo 
sa najprv stať tučným a potom 
namáhavo chudnúť?

Vzorec škrobu je (C6H10O5)n. 
Zahrievaním škrobu vzniká škro-
bový maz.

Tráviace enzýmy v ľudskom tele nedokážu rozložiť celulózu. Nestráviteľná celulóza (vláknina) priaz-
nivo ovplyvňuje črevné pohyby a tým aj celú činnosť tráviacej sústavy. Celulóza tvorí potravu pre 
prežúvavce, napr. kravy, ktoré majú v tráviacej sústave baktérie na rozklad celulózy.

Glykogén je zásobnou látkou v živočíšnych organizmoch. Nazýva 
sa aj živočíšny škrob. Nachádza sa v pečeni a v svaloch.

Škrob a glykogén patria medzi polysacharidy, sú zložené z veľkého 
počtu vzájomne pospájaných molekúl glukózy. V prípade potreby sa 
v tele organizmov premieňajú späť na jednoduché cukry. Ich rozkla-
dom vzniká monosacharid glukóza.

Celulóza je stavebnou látkou stien 
rastlinných buniek, zabezpečuje 
pevnosť a stabilitu rastlín. Celulóza 
patrí medzi polysacharidy. Je zložená 
z reťazcov molekúl glukózy.

Takmer čistá celulóza sa nachádza 
v semenách bavlníka a v stonkách 
ľanu. Drevo obsahuje asi 50 % 
celulózy. Z celulózy získanej z dreva 
sa vyrába papier. 

Chceme vedieť viac

Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie. Je to konzervovaná slnečná ener-
gia, ktorú rastliny pri fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. Táto organická hmota, či už 
ako drevo, rastliny, alebo iné poľnohospodárske zvyšky vrátane výkalov úžitkových zvierat, do-
káže poskytnúť užitočné formy energie – elektrickú energiu, teplo, kvapalné a plynné palivá pre 
motorové vozidlá.

Fermentácia (fermenty – enzýmy) roztokov cukrov je spôsob výroby bioetanolu z biomasy. Je to 
proces, pri ktorom sa cukry menia pôsobením mikroorganizmov (kvasiniek) na alkohol – etanol, 
príp. metanol. Bioetanol a biometanol sú veľmi kvalitné kvapalné palivá. Ich výhodou je, že pri ich 
spaľovaní sa tvorí menej škodlivín ako pri spaľovaní ropných palív.

Na výrobu bioetanolu a biometanolu sa ako vhodné suroviny dajú využiť viaceré rastliny, napr. 
cukrová repa, cukrová trstina, obilie, zemiaky, kukurica, ovocie.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

ZAPAMÄTÁME SI

Glukóza a fruktóza sú jednoduché sacharidy (monosacharidy). Medzi zložené sacharidy 
patrí disacharid sacharóza a polysacharidy škrob, glykogén a celulóza.

Bavlna

Glykogén je súčasťou svalov

Celulóza

Škrob
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Chceme vedieť viac

Vzniknutá tehlovočervená zrazenina je oxid meďný. Pri reakcii sa sacharid oxidoval a meď  
s oxidačným číslom II v sírane meďnatom CuIISO4 sa redukovala na meď s oxidačným číslom I  
v oxide meďnom CuI 

2O.

Táto reakcia sa využíva v praxi, napr. v zdravotníctve na dôkaz glukózy v moči – jej prítomnosť 
signalizuje ochorenie cukrovku.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte priebeh reakcií glukózy, fruktózy, sacharózy a škrobu.

Pomôcky a chemikálie:
4 Petriho misky, 10 skúmaviek, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, laboratórna lyžička,  
pipeta, kahan, zápalky, glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, CuSO4 (5 %), NaOH (10 %), I2 (v KI), 
voda

Poznámka: Roztok škrobu pripravíme rozpustením v teplej vode (70 °C).

Postup práce:
1. Do skúmavky nalejeme asi 2 cm3 roztoku glukózy. Pridáme asi 2 cm3 roztoku hydroxidu sod-

ného a 1 cm3 roztoku síranu meďnatého. Roztok premiešame a zahrievame. Pozorujeme.  
Podobne postupujeme s ďalšími vzorkami sacharidov (A).

2. Na porovnanie urobíme tzv. slepý pokus – namiesto roztoku sacharidu použijeme vodu, ďalší 
postup je rovnaký ako pri roztoku sacharidu.

3. Do skúmavky nalejeme asi 2 cm3 roztoku glukózy. Pridáme 2 až 3 kvapky roztoku jódu.  
Pozorujeme. Podobne postupujeme s ďalšími vzorkami (B). Urobíme aj slepý pokus.

Pozorovanie:
Pri ktorých látkach ste pozorovali pri reakcii s roztokom hydroxidu sodného a síranu meďnatého 
vznik tehlovočervenej zrazeniny?
Pri ktorej látke ste pozorovali pri reakcii s roztokom jódu vznik tmavomodrého roztoku?

Záver:
Uveďte, akými reakciami odlíšite monosacharid (glukóza, fruktóza) od polysacharidu (škrob).  
Ako reaguje pri týchto reakciách disacharid (sacharóza)?

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

glukóza fruktóza sacharóza škrob slepý  
pokus

glukóza sacharózafruktóza škrob slepý pokus

A

B
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4.3  Tuky
Tuky sa nazývajú aj lipidy. Ich ná-
zov pochádza z gréčtiny (lipos – tuk). 
Vznikajú v rastlinných aj živočíšnych 
organizmoch, sú dôležitou zložkou 
potravy. Tuky sú zlúčeniny uhlíka, vo-
díka a kyslíka.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte vlastnosti tuhých tukov a oleja.

Pomôcky a chemikálie:  
3 Petriho misky, 4 skúmavky, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, laboratórna lyžička,  
kahan, zápalky, bravčová masť, margarín, slnečnicový olej, voda

Postup práce:
1. Do troch Petriho misiek dáme lyžičku bravčovej masti, margarínu a tri lyžičky oleja (A).
 Pozorujeme skupenstvo, sfarbenie, vzhľad, vôňu/zápach.
 Zmeny vlastností pozorujeme počas 2 – 3 týždňov. 
2. Do troch skúmaviek nalejeme asi po 4 cm3 vody a pridáme polovicu lyžičky bravčovej masti, 

margarínu a dve lyžičky oleja. Skúmavky pretrepeme a zistíme rozpustnosť (B). Vyskúšame aj 
rozpustnosť v horúcej vode.

3. Do skúmavky dáme lyžičku bravčovej masti a zahrievame (C). Pracujeme v digestore.

Pozorovanie a záver:
Navrhnite tabuľku na záznam svojich pozorovaní.
Uveďte, ako sa správajú tuky vo vode. Rozpúšťajú sa v studenej alebo v horúcej vode? 
Ako sa zmenili vlastnosti bravčovej masti pri zahrievaní?

Opíšte pozorované zmeny vlastnosti bravčovej masti, margarínu a oleja dlhším státím na vzduchu. 
Na základe svojich pozorovaní opíšte vlastnosti jednotlivých tukov. 
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti tuhých tukov a oleja.

Postup práce:
1. Do troch Petriho misiek dáme lyžičku bravčovej masti, margarínu a tri 

lyžičky oleja. Pozorujeme skupenstvo, sfarbenie, vzhľad, vôňu/zápach. 
Zmeny vlastností pozorujeme počas 2 – 3 týždňov.

2. Na filtračný papier dáme malý kúsok bravčovej masti. Papier zložíme na 
polovicu a pritlačíme. Rozvinieme papier a pozorujeme.

3. Do troch skúmaviek nalejeme asi po 4 cm3 vody a pridáme polovicu lyžič-
ky bravčovej masti, margarínu a dve lyžičky oleja. Skúmavky pretrepeme 
a zistíme rozpustnosť (vyskúšame aj  rozpustnosť v horúcej vode).

4. Do skúmavky dáme lyžičku bravčovej masti a zahrievame. 

Pozorovanie:
Dlhším státím na vzduchu povrch margarínu zožltne a nepríjemne zapácha.
Na filtračnom papieri zostala mastná škvrna.
Tuky sa nerozpúšťajú v studenej ani v horúcej vode. Plávajú na hladine vody.
Pri zahrievaní sa masť roztopila, zhnedla a nepríjemne zapáchala.

Vysvetlenie:
Pri žltnutí tukov sa štiepia väzby v molekulách a potom dochádza k oxidácii 

vzniknutých zlúčenín kyslíkom. Produkty reakcie sú jedovaté a zapáchajú. 
Mastná škvrna na filtračnom papieri sa používa na dôkaz tukov.
Tuky sú látky nerozpustné vo vode. Rozpúšťajú sa v organických rozpúš-

ťadlách (napr. acetóne alebo v horúcom etanole). Toto sa využíva pri ich zís-
kavaní a pri odstraňovaní mastných nečistôt.

Pri zahrievaní sa tuky rozkladajú, mnohé z produktov rozkladu sú jedovaté 
a nepríjemne zapáchajú. Nie je zdravé konzumovať jedlo pripravené na pre-
pálenom tuku.

Tuky po zapálení horia. Horiace tuky nemožno hasiť vodou. Voda by sa 
okamžite vyparila, lebo tuky majú vysokú teplotu varu a plameňa. Tuk, v kto-
rom je voda, prská. Vysoká teplota varu spôsobuje, že tuky sa takmer nevypa-
rujú (preto na papieri alebo textile spôsobujú škvrny).

Pomôcky a chemikálie:
 1. 3 Petriho misky
 2. 4 skúmavky
 3. stojan na skúmavky
 4. držiak na skúmavku
 5. laboratórna lyžička
 6. filtračný papier
 7. kahan, zápalky
 8. bravčová masť
 9. margarín
 10. slnečnicový olej
 11. voda

Poznámka:
Pokus (bod 4) robí učiteľ v di-
gestore. Margarín a olej neza-
hrieva.

Oxidáciu a tým aj znehodnotenie 
tukov možno čiastočne obmedziť 
skladovaním v chlade a v tme. Do 
tukov sa pridávajú na zabránenie 
oxidácie antioxidanty, napr. vi-
tamíny A a E. Antioxidanty majú 
významnú úlohu pri udržiavaní 
chuti, sfarbenia potravín a predĺ-
žení doby trvanlivosti.
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti tuhých tukov a oleja.

Postup práce:
1. Do troch Petriho misiek dáme lyžičku bravčovej masti, margarínu a tri 

lyžičky oleja. Pozorujeme skupenstvo, sfarbenie, vzhľad, vôňu/zápach. 
Zmeny vlastností pozorujeme počas 2 – 3 týždňov.

2. Na filtračný papier dáme malý kúsok bravčovej masti. Papier zložíme na 
polovicu a pritlačíme. Rozvinieme papier a pozorujeme.

3. Do troch skúmaviek nalejeme asi po 4 cm3 vody a pridáme polovicu lyžič-
ky bravčovej masti, margarínu a dve lyžičky oleja. Skúmavky pretrepeme 
a zistíme rozpustnosť (vyskúšame aj  rozpustnosť v horúcej vode).

4. Do skúmavky dáme lyžičku bravčovej masti a zahrievame. 

Pozorovanie:
Dlhším státím na vzduchu povrch margarínu zožltne a nepríjemne zapácha.
Na filtračnom papieri zostala mastná škvrna.
Tuky sa nerozpúšťajú v studenej ani v horúcej vode. Plávajú na hladine vody.
Pri zahrievaní sa masť roztopila, zhnedla a nepríjemne zapáchala.

Vysvetlenie:
Pri žltnutí tukov sa štiepia väzby v molekulách a potom dochádza k oxidácii 

vzniknutých zlúčenín kyslíkom. Produkty reakcie sú jedovaté a zapáchajú. 
Mastná škvrna na filtračnom papieri sa používa na dôkaz tukov.
Tuky sú látky nerozpustné vo vode. Rozpúšťajú sa v organických rozpúš-

ťadlách (napr. acetóne alebo v horúcom etanole). Toto sa využíva pri ich zís-
kavaní a pri odstraňovaní mastných nečistôt.

Pri zahrievaní sa tuky rozkladajú, mnohé z produktov rozkladu sú jedovaté 
a nepríjemne zapáchajú. Nie je zdravé konzumovať jedlo pripravené na pre-
pálenom tuku.

Tuky po zapálení horia. Horiace tuky nemožno hasiť vodou. Voda by sa 
okamžite vyparila, lebo tuky majú vysokú teplotu varu a plameňa. Tuk, v kto-
rom je voda, prská. Vysoká teplota varu spôsobuje, že tuky sa takmer nevypa-
rujú (preto na papieri alebo textile spôsobujú škvrny).

Pomôcky a chemikálie:
 1. 3 Petriho misky
 2. 4 skúmavky
 3. stojan na skúmavky
 4. držiak na skúmavku
 5. laboratórna lyžička
 6. filtračný papier
 7. kahan, zápalky
 8. bravčová masť
 9. margarín
 10. slnečnicový olej
 11. voda

Poznámka:
Pokus (bod 4) robí učiteľ v di-
gestore. Margarín a olej neza-
hrieva.

Oxidáciu a tým aj znehodnotenie 
tukov možno čiastočne obmedziť 
skladovaním v chlade a v tme. Do 
tukov sa pridávajú na zabránenie 
oxidácie antioxidanty, napr. vi-
tamíny A a E. Antioxidanty majú 
významnú úlohu pri udržiavaní 
chuti, sfarbenia potravín a predĺ-
žení doby trvanlivosti.

Vlastnosti tukov
Tuky majú menšiu hustotu ako voda, plávajú na jej hladine. Vo vode sú nerozpustné, rozpúšťajú sa 
v organických rozpúšťadlách (napr. acetóne alebo v horúcom etanole). Toto sa využíva pri ich získa-
vaní (z rastlinných semien) a pri odstraňovaní mastných nečistôt.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)
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Pri žltnutí tukov sa štiepia väzby v molekulách a dochádza k oxidácii 
vzniknutých zlúčenín kyslíkom. Produkty reakcie sú jedovaté a zapá-
chajú.

Pri zahrievaní sa tuky rozkladajú, mnohé z produktov rozkladu sú 
jedovaté a nepríjemne zapáchajú. Nie je zdravé konzumovať jedlo 
pripravené na prepálenom tuku.

Chceme vedieť viac

Oxidáciu a tým aj znehodnotenie tukov možno čiastočne obmedziť 
skladovaním v chlade a v tme. Do tukov sa pridávajú na zabránenie 
oxidácie antioxidanty, napr. vitamíny A a E. Antioxidanty majú 
významnú úlohu pri udržiavaní chuti, sfarbenia potravín a predĺžení 
doby trvanlivosti.

Tuky vznikajú reakciou alkoholu glycerolu a vyšších karboxylových  
kyselín – mastných kyselín (napr. kyselina palmitová, stearová,  
olejová). Kyselina olejová tvorí 60 – 80 % olivového oleja.

Tuky po zapálení horia. Horiace tuky nemožno hasiť vodou. Voda by 
sa okamžite vyparila, lebo tuky majú vysokú teplotu varu a plameňa. 
Tuk, v ktorom je voda, prská. Vysoká teplota varu spôsobuje, že tuky 
sa takmer nevyparujú (preto na papieri alebo textile spôsobujú škvrny).

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Dokážte prítomnosť tukov v rastlinných semenách.

Pomôcky a chemikálie: 
roztieračka s roztieradlom, filtračné papiere, orechy, slnečnicové semená, príp. iné olejnaté plody

Postup práce:
1. V roztieračke rozdrvíme 3 – 4 orechy.
2. Rozdrvené orechy dáme na filtračný papier, preložíme ho a viackrát  

silno pritlačíme.
3. Pokus zopakujeme so slnečnicovými semenami, príp. inými plodmi. 

Pozorovanie a záver:
Opíšte, čo ste pozorovali na filtračnom papieri.
Uveďte, akým spôsobom môžeme dokázať prítomnosť tuku vo vzorke.
Napíšte, ktoré potraviny sú zdrojom tukov.
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti tuhých tukov a oleja.

Postup práce:
1. Do troch Petriho misiek dáme lyžičku bravčovej masti, margarínu a tri 

lyžičky oleja. Pozorujeme skupenstvo, sfarbenie, vzhľad, vôňu/zápach. 
Zmeny vlastností pozorujeme počas 2 – 3 týždňov.

2. Na filtračný papier dáme malý kúsok bravčovej masti. Papier zložíme na 
polovicu a pritlačíme. Rozvinieme papier a pozorujeme.

3. Do troch skúmaviek nalejeme asi po 4 cm3 vody a pridáme polovicu lyžič-
ky bravčovej masti, margarínu a dve lyžičky oleja. Skúmavky pretrepeme 
a zistíme rozpustnosť (vyskúšame aj  rozpustnosť v horúcej vode).

4. Do skúmavky dáme lyžičku bravčovej masti a zahrievame. 

Pozorovanie:
Dlhším státím na vzduchu povrch margarínu zožltne a nepríjemne zapácha.
Na filtračnom papieri zostala mastná škvrna.
Tuky sa nerozpúšťajú v studenej ani v horúcej vode. Plávajú na hladine vody.
Pri zahrievaní sa masť roztopila, zhnedla a nepríjemne zapáchala.

Vysvetlenie:
Pri žltnutí tukov sa štiepia väzby v molekulách a potom dochádza k oxidácii 

vzniknutých zlúčenín kyslíkom. Produkty reakcie sú jedovaté a zapáchajú. 
Mastná škvrna na filtračnom papieri sa používa na dôkaz tukov.
Tuky sú látky nerozpustné vo vode. Rozpúšťajú sa v organických rozpúš-

ťadlách (napr. acetóne alebo v horúcom etanole). Toto sa využíva pri ich zís-
kavaní a pri odstraňovaní mastných nečistôt.

Pri zahrievaní sa tuky rozkladajú, mnohé z produktov rozkladu sú jedovaté 
a nepríjemne zapáchajú. Nie je zdravé konzumovať jedlo pripravené na pre-
pálenom tuku.

Tuky po zapálení horia. Horiace tuky nemožno hasiť vodou. Voda by sa 
okamžite vyparila, lebo tuky majú vysokú teplotu varu a plameňa. Tuk, v kto-
rom je voda, prská. Vysoká teplota varu spôsobuje, že tuky sa takmer nevypa-
rujú (preto na papieri alebo textile spôsobujú škvrny).

Pomôcky a chemikálie:
 1. 3 Petriho misky
 2. 4 skúmavky
 3. stojan na skúmavky
 4. držiak na skúmavku
 5. laboratórna lyžička
 6. filtračný papier
 7. kahan, zápalky
 8. bravčová masť
 9. margarín
 10. slnečnicový olej
 11. voda

Poznámka:
Pokus (bod 4) robí učiteľ v di-
gestore. Margarín a olej neza-
hrieva.

Oxidáciu a tým aj znehodnotenie 
tukov možno čiastočne obmedziť 
skladovaním v chlade a v tme. Do 
tukov sa pridávajú na zabránenie 
oxidácie antioxidanty, napr. vi-
tamíny A a E. Antioxidanty majú 
významnú úlohu pri udržiavaní 
chuti, sfarbenia potravín a predĺ-
žení doby trvanlivosti.

Získavanie tukov

Tuky sa vyskytujú najmä v semenách a plodoch rastlín 
a v podkožnom tukovom tkanive živočíchov.

Živočíšne tuky sa získavajú napr. vytopením slaniny 
(masť), vyšľahaním smotany (maslo).

Rastlinné oleje sa získavajú z rastlinných semien a plo-
dov lisovaním. Zo semien, ktoré obsahujú menej tukov, sa 
získavajú vylúhovaním vhodným rozpúšťadlom a oddele-
ním od rozpúšťadla destiláciou.

Margaríny sú tuhé rastlinné tuky.

Molekula  
kyseliny  
olejovej

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)
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Mastné kyseliny, ktoré majú v molekulách dve a viac dvojitých väzieb, sú 
pre človeka esenciálne. Esenciálne látky sú látky, ktoré si ľudský organiz-
mus nedokáže vytvoriť, a preto ich musí prijímať v potrave.

Organizmy využívajú tuky ako zdroj energie. Tuky sú súčasťou bun-
kových membrán, tvoria tepelnoizolačnú vrstvu, rozpúšťajú sa v nich 
biologicky dôležité látky (napr. niektoré vitamíny, liečivá).

Skupenstvo tukov závisí od prítomnosti násobných väzieb. V tuhých tukoch sú iba jednoduché väz-
by (nasýtené tuky). Tuhé sú živočíšne tuky (výnimkou je rybí olej). Kvapalné tuky obsahujú v mole-
kule násobné väzby – dvojité väzby (nenasýtené tuky). Väčšina rastlinných tukov sú kvapalné tuky. 
Bežne sa nazývajú oleje (výnimkou je napr. kakaové maslo). Rastlinné oleje sú pre človeka ľahšie 
stráviteľné ako živočíšne tuky. 

Hľadáme súvislosti, informácie

Ľudské telo sa bez tukov nezaobíde, pretože plnia mnohé dôležité funkcie. Dlhodobé prísne 
obmedzovanie konzumovania tukov a olejov sa prejaví nedostatkom vitamínov rozpustných 
v tukoch, ktoré sú dôležité pre naše zdravie – A, D, E a K, kolísajúcou hladinou hormónov, osla-
bením celkovej imunity. V roku 1869 dal Napoleon III. francúzskym chemikom úlohu vyrobiť  
náhradu za drahé maslo – lacnejší roztierateľný jedlý tuk. Vyrobený tuk mal perleťový lesk, preto 
ho nazvali margarín (margaron, grécky perla). 

 Zistite, ako sa vyrábajú margaríny v súčasnosti. Aký je význam margarínov v našej strave? 
Porovnajte názory na konzumáciu masla a margarínu.

ZAPAMÄTÁME SI

Tuky sú zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka.
Tuky sú pre organizmy zdrojom energie, stavebnými zložkami buniek, tvoria 
tepelnoizolačnú vrstvu, rozpúšťajú sa v nich biologicky dôležité látky  
(napr. niektoré vitamíny, liečivá).

Chceme vedieť viac

Podľa polohy dvoji-
tých väzieb v molekule  
poznáme omega 3 
a omega 6 mastné ky-
seliny.

V súvislosti so zdravým životným štýlom sa 
často hovorí o cholesterole. Cholesterol je zlož-
kou všetkých buniek nášho tela a má osobitnú 
úlohu pri tvorbe mozgových buniek a niektorých 
hormónov. Hoci niektoré potraviny už choleste-
rol obsahujú, väčšina cholesterolu v organizme sa tvorí v pečeni. Nadmerný príjem potravín obsahu-
júcich tuky a cholesterol však môže zapríčiniť chorobné zmeny ciev – aterosklerózu. Pri ateroskleró-
ze sa do stien ciev tieto látky ukladajú. Priemer ciev sa tým zužuje a bráni toku krvi.

Tuky majú pre organizmus veľkú energetickú hodnotu – organizmus z nich získa takmer dvojná-
sobné množstvo energie ako zo sacharidov. Nadmerný príjem tukov spôsobuje obezitu. Obezita je 
chronické ochorenie. S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká, ako 
cukrovka, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové 
ochorenia. Obézni ľudia zvyknú mať nielen zdravotné problémy, ale aj sociálne a psychické. Vysky-
tujú sa u nich depresie a zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri uplat-
není sa v zamestnaní.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)
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Chceme vedieť viac

Reakcia, ktorú ste pozorovali počas 
skúmania, sa nazýva biuretová reakcia. Vznik 
modrofialového sfarbenia po pridaní roztokov 
NaOH a CuSO4 je dôkazom prítomnosti 
bielkoviny.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

4.4  Bielkoviny
Bielkoviny sa nazývajú proteíny. Názov proteíny je z gréčtiny  
(protos – prvý). V bielku sa nachádzajú bielkoviny – základ života.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Dokážte bielkoviny v strukovinách.

Pomôcky a chemikálie: 
roztieračka s roztieradlom, laboratórna lyžička, 4 skúmavky, 4 zátky na skúmavky, stojan  
na skúmavky, pipety alebo kvapkadlá, kahan, zápalky, hrach, sója, fazuľa, roztok hydroxidu  
sodného (5 %), roztok síranu meďnatého (5 %), voda

Postup práce:
1. V roztieračke rozotrite osobitne suché semená hrachu, fazule a sóje (ak sú veľmi tvrdé,  

uvarte ich). Jednotlivé múčky nasypte do skúmaviek do výšky asi 2 cm.
2. Do troch skúmaviek pridajte 3 cm3 roztoku NaOH a 4 – 5 kvapiek roztoku CuSO4. Skúmavky 

premiešajte, postavte do stojana na skúmavky a pozorujte (biuretová reakcia).
3. Do skúmavky nalejte 2 cm3 destilovanej vody, pridajte 3 cm3 NaOH a 4 – 5 kvapiek CuSO4. 

Zmenu sfarbenia roztoku porovnajte s roztokmi v ďalších skúmavkách (slepý pokus).

Pozorovanie a záver:

Bielkoviny – látky nevyhnutné pre život

Bielkoviny vznikajú v rastlinných aj živočíšnych organizmoch. Rastliny si tvoria všetky potrebné biel-
koviny z anorganických látok. Živočíchy prijímajú bielkoviny v potrave a pri trávení ich rozkladajú na 
jednoduchšie látky (aminokyseliny). Z nich si tvoria vlastné bielkoviny, ktoré organizmus potrebuje. 

Bielkoviny sú zlúčeniny uhlíka, vodíka, kyslíka a dusíka, niekedy obsahujú aj síru.

Bielkoviny sú v potrave človeka nenahraditeľné. Nemožno ich nahradiť inými prírodnými látkami  
(sacharidmi, tukmi), pretože tie neobsahujú dusík.

Z rastlín najviac bielkovín obsahujú strukoviny: hrach, šošovica,  
fazuľa, bôb, sója. Živočíšne bielkoviny sú v mäse, mlieku, vajciach.

Bielkovinový charakter majú aj niektoré vlákna, napr. ovčia vlna, hod-
váb, kožušina zvierat, perie, koža.

Opíšte zmeny, ku ktorým došlo po pridaní 
roztokov NaOH a CuSO4.

Uveďte, akým spôsobom môžeme dokázať 
prítomnosť bielkovín vo vzorke.

Napíšte, ktoré potraviny sú zdrojom bielkovín.

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

Rozdelenie bielkovín 

rastlinné
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Chceme vedieť viac

Po prekrojení vajca uvareného na tvrdo, ktoré sme nechali pomaly  
vychladnúť, pozorujeme čiernu vrstvičku okolo žĺtka. Je dôkazom  
prítomnosti síry (ióny síry sa viažu s iónmi železa v žĺtku). 

Vo vajci, ktoré po uvarení prudko ochladíme v studenej vode, 
nepozorujeme čiernu vrstvičku. Jeho škrupina sa ľahšie lúpe. Plyn, ktorý 
vznikol zo síry prítomnej vo vajci (sulfán), sa nahromadil pod škrupinou, 
čím uľahčil lúpanie škrupiny.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte vlastnosti bielkovín a ich dôkazovú reakciu.

Pomôcky a chemikálie: 
5 skúmaviek, 4 zátky na skúmavky, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, laboratórna lyžička, 
pipeta, kahan, zápalky, vajcový bielok, HNO3 (10 %), NaOH (10 %), CuSO4 (5 %)

Poznámka: Roztok vajcového bielka pripravíme premiešaním bielka so 150 cm3 vody a prefiltrovaním cez gázu.  
Možno použiť aj nezriedený bielok.

Postup práce:
1. Do štyroch skúmaviek nalejeme asi 2 cm3 roztoku vajcového bielka. Roztok v prvej skúmavke 

zahrievame v plameni kahana (A).
2. Do druhej skúmavky pridáme 2 cm3 roztoku kyseliny dusičnej a do tretej skúmavky 2 cm3 

roztoku síranu meďnatého. Zmesi v skúmavkách premiešame (B).
3. Do štvrtej skúmavky pridáme 2 cm3 roztoku hydroxidu sodného a pridáme 4 – 5 kvapiek 

roztoku síranu meďnatého (biuretová reakcia). Skúmavku premiešame, odložíme do stojana 
na skúmavky a pozorujeme. Urobíme aj slepý pokus – namiesto bielka použijeme vodu (C).

Pozorovanie a záver:
Napíšte, čo ste pozorovali:
• v prvej skúmavke pri zahrievaní vajcového bielka,
• v druhej skúmavke po pridaní kyseliny dusičnej, 
• v tretej skúmavke po pridaní roztoku modrej skalice,
• v štvrtej skúmavke pri reakcii bielkoviny s hydroxidom sodným a síranom meďnatým. 

Uveďte, za akých podmienok dochádza k zrážaniu bielkovín. Napíšte, akým spôsobom môžeme 
dokázať prítomnosť bielkoviny vo vzorke.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)
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Vlastnosti bielkovín

Základná vlastnosť bielkovín je biologická aktivita.

Bielkoviny sú veľmi citlivé na zmenu teploty. Pri zahrievaní sa mení štruk-
túra bielkoviny – bielkovina sa rozkladá (zráža). K zmenám v štruktú-
re  bielkovín dochádza aj v ľudskom organizme pri horúčke. Pri teplotách  
okolo 40 °C dochádza k ich poškodeniu. Varom bielkoviny biologickú  
aktivitu strácajú.
 
Zrážanie bielkovín (denaturácia) má veľký význam pri spracúvaní a ucho-
vávaní potravín. Rozložené bielkoviny sú ľahšie stráviteľné a ich výživová 
hodnota zostáva zachovaná. 

Bielkoviny sa zrážajú aj v kyslom (príp. zásaditom) prostredí a pôsobením 
solí kovov. Preto sú tieto faktory pre človeka nebezpečné.

Prítomnosť bielkoviny dokážeme tzv. biuretovou reakciou, pri ktorej  
dochádza po pridaní zmesi hydroxidu sodného a síranu meďnatého 
k zmene sfarbenia zmesi. Táto reakcia sa používa napríklad aj na dôkaz 
bielkovín v moči. Bielkoviny sú v moči prítomné napr. pri ochoreniach 
močových ciest (v moči zdravého človeka sa bielkoviny nenachádzajú).

Význam bielkovín

V živých organizmoch plnia bielkoviny množstvo 
funkcií. Tvoria základný stavebný materiál 
všetkých buniek. Sú základnou zložkou enzýmov 
(biokatalyzátorov) – látok, ktoré umožňujú 
priebeh reakcií v živých organizmoch. Medzi 
bielkoviny patria niektoré dôležité hormóny. 
Bielkoviny sú súčasťou niektorých dôležitých 
látok, napr. protilátok a hemoglobínu. 

Za nepriaznivých podmienok, napr. pri dlhodobom 
hladovaní, keď organizmus vyčerpá všetky 
zásoby sacharidov a tukov, začne využívať ako 
zdroj energie bielkoviny.

Vplyv tepla na bielkoviny

Hemoglobín je súčasťou červených krviniek

ZAPAMÄTÁME SI

Bielkoviny sú zlúčeniny uhlíka, vodíka, kyslíka a dusíka, niekedy obsahujú aj síru.
Bielkoviny tvoria základný stavebný materiál všetkých buniek, sú zložkami enzýmov, 
hormónov, protilátok a hemoglobínu.

Chceme vedieť viac

V živočíšnom organizme tvoria bielkoviny viac než 80 % 
z prítomných organických látok. V rastlinnom organizme je 
menej bielkovín (obsahuje viac polysacharidov).

V bielkovinách sa vyskytuje 20 aminokyselín. Sú medzi nimi aj 
esenciálne aminokyseliny, ktoré si organizmus nevie vytvoriť 
a musí ich získať z potravy.

V molekulách bielkovín sú aminokyseliny pospájané peptidovými väzbami do makromolekúl. 
Každá bielkovina má svoj tvar (pozri obrázok vpravo). 

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
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4.5  Biokatalyzátory

Hľadáme súvislosti, informácie

Už viete, že rýchlosť chemických reakcií závisí od pôsobenia štyroch faktorov:
• koncentrácie reagujúcich častíc, 
• teploty, 
• veľkosti povrchu tuhého reaktantu a
• prítomnosti katalyzátorov. 

Niektoré reakcie by bez prítomnosti katalyzátorov ani neprebiehali. 

 Čo sú katalyzátory a biokatalyzátory?

Premena látok v organizme – metabolizmus – prebieha pri pomerne nízkych teplotách (telesná 
teplota je okolo 37 °C). Priebeh týchto reakcií umožňujú biokatalyzátory, ktoré sa nazývajú enzýmy.  
S ich pôsobením súvisí pôsobenie vitamínov a hormónov. Metabolizmus patrí medzi základné 
prejavy života. Bez biokatalyzátorov by neexistoval život na Zemi.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Overte pôsobenie enzýmov.

Pomôcky a chemikálie: 
2 skúmavky, stojan na skúmavky, lyžica na chemikálie, zemiakový škrob, sliny, I2 (v KI)

Postup práce:
1. Do skúmaviek nasypte po lyžičke zemiakového škrobu/nalejte malé množstvo škrobového 

mazu. 
2. Do jednej skúmavky pridajte sliny. 
3. Skúmavky zohrievajte vo vodnom kúpeli a po 30 minútach pridajte roztok jódu.

Pozorovanie a záver:
Čo ste pozorovali v skúmavkách po pridaní roztoku jódu?
Vysvetlite pozorované zmeny, ak viete, že zmena sfarbenia roztoku jódu je spôsobená prítom-
nosťou škrobu (polysacharid).

Enzýmy sú makromolekulové látky. Ich základnou zložkou sú bielkoviny, 
a preto sú citlivé na zvýšenú teplotu. 

Tvoria sa v bunkách rastlín aj živočíchov. Napriek tomu, že sa vyskytujú 
len v malých množstvách, ovplyvňujú väčšinu chemických reakcií. 

Enzýmy sa nachádzajú v bunkách rastlín a živočíchov, sú aj v krvi živočí-
chov. Zúčastňujú sa na trávení potravy, napr. enzým amyláza, ktorý je v sli-
nách, rozkladá škrob, enzým pepsín v žalúdku rozkladá bielkoviny.

Chceme vedieť viac

Na pôsobení enzýmov, ktoré produkujú niektoré organizmy 
(napr. kvasinky, plesne), sú založené priemyselné výroby,  
ktoré sa nazývajú biotechnológie. Takto sa vyrába pivo, 
víno, etanol, kyselina octová, penicilín. Najväčší význam má  
alkoholové kvasenie (pozri s. 30).

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

Niektoré plesne produkujú enzýmy,  
na ktoré sú citlivé baktérie

Molekula enzýmu  
amylázy

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
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Vitamíny sú organické látky, ktoré pomáhajú enzýmom katalyzovať chemické reakcie. Pôsobia už 
vo veľmi malých množstvách. Ich prítomnosť je nevyhnutná pre rast a vývin organizmu. Znížený 
prísun vitamínov nepriaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť, telesnú výkonnosť alebo schopnosť 
sústrediť sa a učiť sa.
Živočíšny organizmus si väčšinu vitamínov nedokáže vytvoriť a musí ich získavať z potravy. Do 
organizmu sa dostávajú potravou už hotové vitamíny alebo tzv. provitamíny. Provitamíny sú látky, 
z ktorých v organizme vznikajú vitamíny. Napríklad oranžové farbivo karotén, ktoré sa nachádza 
v mrkve, je provitamínom vitamínu A (z karoténu vzniká v tele vitamín A).
Vitamíny majú rozličné zloženie. Ich označovanie veľkými písmenami má historický pôvod a poradie 
je dané iba časom, kedy boli objavené. Rozlišujeme vitamíny rozpustné v tukoch – A, D, E, K – 
a vitamíny rozpustné vo vode, kde patrí najmä komplex vitamínov B a vitamín C.
Vitamíny rozpustné vo vode sa v organizme neukladajú do zásoby a ich nadbytok sa vylúči močom. 
Vitamíny rozpustné v tukoch si organizmus ukladá do zásoby, avšak nedostatok tukov v potrave 
môže spôsobiť nedostatočné vstrebávanie týchto vitamínov do organizmu. Potreba vitamínov závisí 
od druhu organizmu, jeho veku a od fyziologického stavu. Často prijímame málo vitamínov (vitamín 
B a vitamín C), ktoré sa nachádzajú v rastlinných potravinách, ako je čerstvé ovocie, zelenina 
a celozrnné výrobky. 

Vitamíny rozpustné v tukoch

Vitamín Potravinový zdroj Nedostatok vitamínu
vitamín A pečeň, rybí tuk, vajcový žĺtok, maslo, mlieko, 

mrkva, kel, špenát, brokolica, marhule
spomalenie rastu, ochorenia kože, zápaly slizníc, 
poruchy zraku (šeroslepota), vírusové infekcie

vitamín D rybí tuk, mlieko, syry, smotana, maslo, pečeň ochorenie krivica – mäknutie a deformácia kostí, 
zlomeniny, svalová slabosť

vitamín E slnečnicové semená, pšeničné klíčky, špenát,  
orechy, vajcia, rastlinné oleje, celozrnné výrobky

porucha nervového systému, svalov, vyčerpanosť, 
neplodnosť, úbytok červených krviniek

vitamín K kapusta, šalát, petržlen, brokolica, špenát, karfiol znížená zrážanlivosť krvi

Vitamíny rozpustné vo vode

Vitamín Potravinový zdroj Nedostatok vitamínu
vitamín C ovocie – šípky, čierne ríbezle,  

zelenina – paprika, kapusta, zemiaky
znížená imunita, únava, porucha krvotvorby, zlé 
hojenie rán, skorbut – krvácanie a zápal ďasien

vitamín B1 celozrnné výrobky, pečeň, droždie, zemiaky,  
strukoviny

nervové poruchy, podráždenosť, nechutenstvo, 
svalová slabosť, búšenie srdca, beri-beri – kŕčové 
bolesti svalov

vitamín B2 droždie, mlieko, mäso poruchy látkovej premeny, zápaly slizníc,  
popraskané pery, kožné problémy, ochorenia očí

vitamín B5 droždie, hovädzia pečeň, strukoviny podráždenosť, ochorenia kože, zápaly tráviacej 
sústavy, poruchy látkovej premeny

vitamín B6 mäso, mlieko, strukoviny, špenát, kel, banány,  
vajcia, orechy

nervové poruchy, tráviace problémy,  
nechutenstvo, znížená imunita

vitamín B12 pečeň, mäso, vnútornosti, vajcia porucha krvotvorby, nervové poruchy, ochorenia kože

Vitamíny sú veľmi citlivé látky – mnohé sa ľahko rozkladajú, 
napr. pôsobením tepla, svetla, kyslíka, niektorých kovov 
a iných látok. Veľa vitamínov sa z potravín môže strácať 
ich úpravou vo výrobe, nevhodným skladovaním a pri 
nešetrnom kuchynskom spracovaní.
Ak konzumujeme pestrú stravu, veľa čerstvého ovocia 
a zeleniny, celozrnných výrobkov a rastlinných olejov, 
nepotrebujeme užívať vitamínové doplnky. Vitamínové 
doplnky výživy môže človek potrebovať v niektorých 
obdobiach, napr. počas infekčných chorôb, pri užívaní liekov. 

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
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Pozorujeme a skúmame

Chceme vedieť viac

Ako obmedziť straty vitamínov: 
• potraviny skladujte na tmavom 

a chladnom mieste,
• po očistení potraviny ihneď 

spracujte,
• nevarte potraviny dlhšie,  

ako je potrebné,
• na varenie nepoužívajte 

priveľké množstvo vody,
• hrniec pri varení prikryte 

pokrievkou,
• pokúste sa zeleninu dusiť  

na pare,
• uprednostnite zmrazovanie 

potravín pred iným spôsobom 
uchovávania. 

ZAPAMÄTÁME SI

Enzýmy sú biokatalyzátory. Spolu s enzýmami ovplyvňujú látkové premeny v živých 
organizmoch aj vitamíny a hormóny.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

Úloha: Overte prítomnosť vitamínu C v ovocí.

Pomôcky a chemikálie: 
hodinové sklíčka, kadička, odmerný valec, sklená tyčinka, 4 skúmavky, stojan na skúmavky, 
 pipety alebo kvapkadlá, nôž, roztok manganistanu draselného (1 %), roztok hexakyanoželezitanu 
draselného (1 %), roztok chloridu železitého (1 %), univerzálny indikátorový papierik,  
kyselina askorbová (vitamín C), kúsky citróna, voda

Postup práce:
1. V 50 cm3 vody v kadičke rozpustite tabletku vitamínu C (100 mg).
2. Do skúmavky nalejte 5 cm3 tohto roztoku.
3. Zmerajte pH roztoku vitamínu C a šťavy z citróna, pomocou univerzálneho indikátorového  

papierika.
4. Do dvoch skúmaviek dajte asi po 5 cm3 roztoku manganistanu draselného.
5. Do prvej skúmavky pridajte asi 5 cm3 roztoku vitamínu C a do druhej skúmavky pridajte 1 cm3 

šťavy z citróna. (Uskutočnite kontrolné skúmanie, namiesto roztokov použite destilovanú 
vodu.)

6. Zmiešajte rovnaké objemy (po 2 cm3) roztokov hexakyanoželezitanu draselného a chloridu 
železitého. Zo zmesi kvapnite 5 – 6 kvapiek na rozrezaný citrón a do skúmavky s roztokom 
vitamínu C. (Uskutočnite kontrolné skúmanie s destilovanou vodou.)

Hormóny sú organické látky, ktoré regulujú látkové premeny v živých organizmoch. Organizmus 
si vytvára hormóny sám (tvoria sa v žľazách s vnútornou sekréciou – vylučovaním). Ich nedostatok 
alebo nadbytok spôsobuje ochorenia. Napríklad nedostatok hormónu inzulínu spôsobuje ochorenie, 
nazývané cukrovka. Inzulín reguluje množstvo glukózy v krvi človeka, preto sa chorému musí ten-
to hormón dodávať v injekciách.

Pozorovanie:
Ako sa sfarbil univerzálny indikátorový papierik v rozto-
ku vitamínu C a na reze ovocia?
Opíšte zmeny v skúmavkách s roztokom manganistanu 
draselného po pridaní roztoku vitamínu C a citrónovej 
šťavy.
Opíšte zmeny v skúmavke s roztokom vitamínu C a na 
reze citróna po pridaní pripravenej olivovozelenej zme-
si roztokov hexakyanoželezitanu draselného a chloridu 
železitého.

Záver:
Čo ste zistili z farebnej zmeny univerzálneho indikátoro-
vého papierika?
Čo potvrdzujú podobné zmeny v roztoku vitamínu C 
a citrónovej šťavy pri reakcii s manganistanom drasel-
ným? 
Čo potvrdzujú podobné zmeny v roztoku vitamínu C 
a na reze citróna pri reakcii s hexakyanoželezitanom 
draselným a chloridom železitým?



53

Chceme vedieť viac

Potrava človeka by sa mala skladať asi z 10 – 15 % 
bielkovín, z 30 % tukov a z 50 – 60 % sacharidov.

ZAPAMÄTÁME SI

Bielkoviny, tuky, sacharidy, voda, minerálne látky a vitamíny patria medzi najdôležitejšie 
zložky potravy.

4.6  Zdravá výživa
Bielkoviny, tuky a sacharidy sú najdôležitejšími zložkami potravín (spoločne sa označujú živiny). 
Na zabezpečenie správnej výživy je nevyhnutné, aby sa do organizmu dostávali všetky živiny 
v potrebnom množstve. Žiadna potravina nemôže poskytnúť nášmu telu všetky živiny, ktoré potrebuje. 
Z toho vyplýva požiadavka pestrosti stravy a rôznorodosti pri výbere potravín.

Príjem energie a jej výdaj by mal byť v rovnováhe. Prijímanie energeticky bohatých látok je potrebné 
vyvážiť svalovou činnosťou – pohybom. Pri prejedaní sa vzniká obezita. Nadbytočné živiny sa 
ukladajú ako zásobné tuky. Obézni ľudia mávajú často choroby kĺbov, srdca, ciev, cukrovku. Naopak, 
pri hladovaní vzniká podvýživa.

Najdôležitejšie zložky potravy
Bielkoviny majú v živých organizmoch osobitné postavenie. Podmieňujú základné prejavy života, sú 
rozhodujúce pre výstavbu živej hmoty a udržanie jej funkcií. Sú pre organizmus zdrojom látok, ktoré 
si sám nedokáže vytvoriť. Nedostatok bielkovín brzdí rozvoj, spomaľuje a zastavuje rast, zmenšuje 
telesnú hmotnosť a znižuje pracovnú schopnosť.

Tuky sú zdrojom energie, rozpúšťajú sa v nich dôležité vitamíny, sú zdrojom látok, ktoré si organizmus 
sám nedokáže vytvoriť. Ich nedostatok môže zapríčiniť poruchy v metabolizme a raste, choroby 
obličiek, zápaly kože, znížené pohlavné funkcie.

Sacharidy sú zdrojom energie, ale aj súčasťou mnohých dôležitých látok, napríklad nukleových kyselín. 
Sú pohotovejšími zdrojmi energie ako tuky. Veľký význam majú pri látkovej premene. Ľahko stráviteľné 
sacharidy sú cenným zdrojom výživy všetkých buniek organizmu, najmä pečene, srdca, svalového 
a nervového tkaniva. Nestráviteľné sacharidy (vláknina) sú dôležité pre činnosť tráviacich orgánov. 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 54)

Nevyhnutnou zložkou potravy je voda. Vodu prijíma 
človek priamo jej pitím, pitím rôznych nápojov (najmä 
nesladených), konzumovaním polievok, ovocia a zeleniny. 
Človek potrebuje prijať denne asi 2,5 – 3 litre vody. Je 
dôležité prijímať vodu počas celého dňa a dodržiavať tak 
pitný režim. Voda sa v organizme tvorí aj metabolickými 
dejmi (oxidáciou živín). Vo vodnom prostredí prebieha 
trávenie, vstrebávanie, látková premena a vylučovanie 
nepotrebných látok.

Ďalšími významnými zložkami potravy sú minerálne látky 
(napr. železo, vápnik, fosfor) a vitamíny.

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

Potrava

energetická 
hodnota

biologická 
hodnota

– aké živiny potrava obsahuje– koľko energie potrava obsahuje
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

4.1  Prírodné látky

1.  Uveďte, čo sú prírodné látky. 
2.  Ktoré látky patria medzi prírodné látky?

4.2  Sacharidy

3.  Vysvetlite, pri akých podmienkach vzniká z oxidu uhličitého a vody glukóza. Chemickú 
reakciu pomenujte.

4.  Uveďte zloženie a význam sacharidov.
5.  Pri fotosyntéze vzniká glukóza, ktorá sa mení na zložitejšie zlúčeniny (škrob a celulózu), 

rastliny rastú. Porovnajte rast rastlín v chladných oblastiach a tropickom pralese. 
Ktorý faktor ovplyvňujúci rýchlosť reakcie sa tu uplatňuje?

6.  Vysvetlite, prečo sa glukóza niekedy používa vo forme infúzií.
7.  Uveďte, kde sa používa škrob.
8.  Škrob a glykogén sa v tráviacej sústave pomocou enzýmov rozkladajú na jednoduchšie 

sacharidy. Na ktoré? Je ľudský organizmus schopný stráviť celulózu? Ktoré živočíchy sa 
celulózou živia?

9. Odlíšte glukózu, sacharózu a škrob.
 Pomôcky a chemikálie:
 6 skúmaviek, stojan na skúmavky, držiak na skúmavku, pipety alebo kvapkadlá, kahan, 

zápalky, roztok hydroxidu sodného (10 %), roztok síranu meďnatého (5 %), roztok jódu 
(Lugolov roztok – 5 g jódu, 10 g jodidu draselného a 85 cm3 vody), roztoky glukózy, 
sacharózy, škrobu (poznámka – s. 43), neznámej vzorky

 Postup práce:
 V troch skúmavkách máte známe roztoky (glukózu, sacharózu a škrob), v štvrtej skúmavke 

máte neznámu vzorku. Navrhnite a po schválení učiteľom uskutočnite pokus, ktorým 
dokážete prítomnosť glukózy, sacharózy alebo škrobu v neznámej vzorke.

 Pozorovanie: Spracujte formou tabuľky.
 Záver: Ktorý sacharid bol v neznámej vzorke? Ako ste ho dokázali?
10.  Pripravte roztoky cukru s rôznym množstvom rozpustenej látky. 
 Určte v nich hmotnostný zlomok cukru. Výsledky spracujte do tabuľky.
 Pomôcky a chemikálie: 4 kadičky (250 ml), odmerný valec, laboratórne váhy (presnosť 

váženia 0,1 g), lyžička na chemikálie, sklená tyčinka, kalkulačka, destilovaná voda, „hnedý“ 
cukor (sacharóza)

 Postup práce:
1. Do prvej kadičky nasypte 10 g cukru a prilejte 190 ml destilovanej vody a roztok opatrne 

premiešajte, kým sa cukor nerozpustí.
2. V ďalších kadičkách postup opakujte, pričom budete meniť hmotnosť cukru a objem 

destilovanej vody. V druhej kadičke rozpustite 20 g cukru v 180 ml destilovanej vody 
a v tretej kadičke rozpustite 40 g cukru v 160 ml destilovanej vody.

3. Do štvrtej kadičky nalejte 200 ml vody a ponechajte ju ako porovnávaciu vzorku.
4. Pozorujte sfarbenia roztokov v prvých troch kadičkách.
5. Vypočítajte hodnoty hmotnostného zlomku cukru v kadičkách, výsledky zapíšte.

11.  Navrhnite postup, ktorým možno zistiť približný obsah cukru v sladených nápojoch 
predávaných v obchodnej sieti. (Pri navrhovaní sa inšpirujte úlohou 10.)

12.  Navrhnite postup, ktorým zistíte, či vybrané potraviny a materiály z domácnosti obsahujú 
škrob. Experiment uskutočnite a svoje zistenia zapíšte do tabuľky. 

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
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• vzorka pečiva, múky, tavený syr, nátierkové maslo, kečup, zemiaky, majonéza, kocka 
cukru, mlieko, tableta Paralenu, diétna saláma, varená ryža, ovsené vločky, kukuričné 
lupienky, Solamyl

• krém na  ruky, zubná pasta, lepidlo Herkules alebo iné lepidlo na papier, tekutý púder, 
kozmetický púder z pudrenky, škrob na bielizeň, kancelársky papier

4.3  Tuky

13. Uveďte zloženie a význam tukov. 
14.  Od čoho závisí skupenstvo tukov?
15. Uveďte, akým spôsobom môžeme dokázať prítomnosť tuku vo vzorke.

4.4  Bielkoviny

16. Uveďte zloženie a význam bielkovín.
17. Ako rozdeľujeme bielkoviny podľa pôvodu? Uveďte príklady.
18. Prečo je pre človeka nebezpečná vysoká teplota?
19. Získajte a dokážte bielkoviny z mlieka.
 Pomôcky a chemikálie: 2 kadičky, odmerný valec, pipety alebo kvapkadlá, filtračný lievik, 

filtračný kruh, filtračný papier, stojan, skúmavka, stojan na skúmavky, sklená tyčinka, mlieko, 
ocot, voda, roztok hydroxidu sodného (5 %), roztok síranu meďnatého (5 %)

 Postup práce:
1. Do kadičky nalejte 50 cm3 mlieka.
2. Pridajte 5 cm3 octu a premiešajte.
3. Zostavte aparatúru na filtráciu a vzniknutú zrazeninu odfiltrujte.

 4.   Odoberte malé množstvo zrazeniny a pomocou sklenej tyčinky vložte zrazeninu do 
skúmavky. Pridajte 3 cm3 roztoku NaOH a 5 – 6 kvapiek roztoku CuSO4. Zmes v skúmavke 
premiešajte a pozorujte (biuretová reakcia).

 Pozorovanie: Opíšte zmeny, ku ktorým došlo po pridaní octu do mlieka.
 Filtračný papier vyberte z filtračného lievika a roztvorte ho.
 Opíšte vlastnosti zrazeniny, ktorá je na filtračnom papieri.
 Opíšte zmeny, ku ktorým došlo po pridaní roztokov NaOH a CuSO4 k zrazenine.
 Záver: Akou reakciou ste získali bielkoviny  z mlieka? Ako ste bielkoviny dokázali?

4.5  Biokatalyzátory

20. Čo sú biokatalyzátory?

21. Ako možno rozdeliť vitamíny podľa rozpustnosti?

22. Uveďte význam enzýmov.

23. Diabetici majú nedostatok hormónu, ktorý reguluje množstvo glukózy v krvi.
 Uveďte jeho názov.

4.6  Zdravá výživa

24. Vysvetlite, prečo sa odporúča, aby sme potravu pri konzumácii dobre rozhrýzli.
25. Priraďte najvhodnejší potravinový zdroj: vajce, chudé mäso, mlieko, banán, hrozno, zemiaky, 

bravčová masť, ryža, olej (každú potravinu môžete použiť len raz) k prírodným látkam:
a)  sacharidy      b)  tuky      c)  bielkoviny

26.  Pomocou potravinovej pyramídy (s. 53) opíšte, aké má byť zastúpenie rôznych druhov 
potravín v našej strave.

ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
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ORGANICKÉ LÁTKY  
V BEŽNOM ŽIVOTE

�	Čo sú plasty  
a syntetické vlákna

� Čo je to recyklácia

� Čo sú mydlá  
a pracie prostriedky

� Aké je zloženie  
kozmetických prípravkov

� Kde sa používajú pesticídy

� Aké je zloženie liekov

� Kedy máme užívať antibiotiká

� Čo sú drogy

� Ako vplývajú drogy  
na ľudský organizmus

Naučíme sa

96 Organické látky v bežnom živote

Čo budeme skúmať?
Vlastnosti polyetylénu.

Postup práce:
1. Odstrihneme dva kúsky polyetylénovej fólie.
2. Prvý kúsok polyetylénu zahrievame v plameni kahana.
3. Druhý kúsok polyetylénu navinieme na zohriatu kovovú rúrku.
4. Dve fólie dáme k sebe medzi dve sklené doštičky tak, aby na okraji pre-

čnievali. Prečnievajúce časti zahrejeme v plameni.

Pozorovanie:
V plameni kahana sa polyetylén topí, horí modrastým plameňom, odkvap-

káva a zapácha po parafíne.
Polyetylén zmenil tvar. Získal tvar predmetu, na ktorom bol navinutý. 
Polyetylénové fólie sa spojili.

Vysvetlenie:
Polyetylén je horľavý. Pri horení zapácha po parafíne, ktorý je zložený 

z uhlíka a vodíka. Polyetylén sa spaľuje na oxid uhličitý a vodu.
Polyetylén zmenil tvar – dá sa tvarovať.
Polyetylénové fólie sa spojili – dá sa zvárať.

Pomôcky a chemikálie:
 1. porcelánová miska
 2. chemické kliešte
 3. 2 sklené doštičky
 4. kovová rúrka
 5. kahan, zápalky
 6. nožnice
 7. polyetylénové fólie

Poznámka:
Pokus robí učiteľ v digestore ale-
bo pri otvorenom okne.
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7.2 Čistiace a pracie prostriedky

Hľadáme súvislosti
Pri skúmaní vlastností vody ste mohli pozorovať, že sa ihla alebo minca 

položená na hladine okamžite ponorí, keď na hladinu kvapneme saponát. Pre-
čo sa ihla po kvapnutí saponátu ponorila?

Saponát prenikol medzi molekuly vody na povrchu a rozrušil vrstvu mo-
lekúl na povrchu.

Podobne ako ihlu možno na hladinu vody položiť mincu. Malé predme-
ty, aj niektoré vodné živočíchy sa udržia na hladine. Umožňuje im to vrstva 
molekúl na povrchu, ktoré sa správajú ako tenká pružná blana. Tento jav je 
dôsledkom povrchového napätia vody.

Čo budeme skúmať?
Povrchové napätie na rozhraní dvoch kvapalín – oleja a vody.

Postup práce:
1. Olej zafarbíme červenou paprikou a naplníme ním banku.
2. Do kadičky nalejeme vodu tak, aby hladina siahala asi 4 cm nad otvor 

banky. Banku s olejom vložíme do kadičky s vodou. Pozorujeme.
3. Na hladinu vody nakvapkáme roztok saponátu. Pozorujeme.

Pozorovanie:
Olej začal z banky stúpať na hladinu vody až po pridaní roztoku saponátu.

Vysvetlenie:
Vyplávaniu oleja z banky zabránilo povrchové napätie na rozhraní oleja 

a vody. Saponát povrchové napätie zmenšil, a preto olej na hladinu vody 
vyplával. 

Pomôcky a chemikálie:
 1. banka s úzkym hrdlom
 2. kadička
 3. voda
 4. olej
 5. mletá červená paprika
 6. saponát

Spoločné označenie pre čistiace 
a pracie prostriedky je detergenty.
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

5.1  Plasty a syntetické vlákna

Chceme vedieť viac

V roku 1862 na výstave v Londýne zaujala prítomných nová hmota,
„látka tvrdá ako rohovina, ale ohybná ako koža, ktorá sa dala odlievať, lisovať, farbiť a rezať...“. 
Jej vynálezca, Angličan Alexander Parkes, dostal za ňu bronzovú medailu. Látka, ktorá bola vy-
robená z chloroformu a ricínového oleja, dostala názov parkesin. 

Po tomto historicky prvom plaste nasledovali ďalšie plasty – látky s novými vlastnosťami s mno-
horakým využitím. 

Ako vzniká veľká molekula?

Z veľkého množstva molekúl eténu (n) vzniká veľká molekula – makromolekula polyetylénu.  
Polyetylén vzniká polymerizáciou eténu.

Polymerizácia je chemická reakcia, pri ktorej vznikajú z jednoduchých molekúl makromolekuly. 
Z makromolekúl sú zložené makromolekulové látky – plasty.

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Overte vlastnosti polyetylénu.

Pomôcky a chemikálie: 
porcelánová miska, chemické kliešte, sklené doštičky,  
kovová rúrka, kahan, zápalky, nožnice, polyetylénové fólie

Poznámka: Zahrievanie polyetylénu robíme v digestore.

Postup práce:
1. Odstrihneme dva kúsky polyetylénovej fólie.
2. Prvý kúsok polyetylénu zahrievame v plameni kahana (A).
3. Druhý kúsok polyetylénu navinieme na zohriatu  

kovovú rúrku (B).
4. Dve fólie dáme k sebe medzi dve sklené doštičky tak,  

aby na okraji  prečnievali. Prečnievajúce časti zahrejeme  
v plameni (C). 
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti polyetylénu.

Postup práce:
1. Odstrihneme dva kúsky polyetylénovej fólie.
2. Prvý kúsok polyetylénu zahrievame v plameni kahana.
3. Druhý kúsok polyetylénu navinieme na zohriatu kovovú rúrku.
4. Dve fólie dáme k sebe medzi dve sklené doštičky tak, aby na okraji pre-

čnievali. Prečnievajúce časti zahrejeme v plameni.

Pozorovanie:
V plameni kahana sa polyetylén topí, horí modrastým plameňom, odkvap-

káva a zapácha po parafíne.
Polyetylén zmenil tvar. Získal tvar predmetu, na ktorom bol navinutý. 
Polyetylénové fólie sa spojili.

Vysvetlenie:
Polyetylén je horľavý. Pri horení zapácha po parafíne, ktorý je zložený 

z uhlíka a vodíka. Polyetylén sa spaľuje na oxid uhličitý a vodu.
Polyetylén zmenil tvar – dá sa tvarovať.
Polyetylénové fólie sa spojili – dá sa zvárať.

Pomôcky a chemikálie:
 1. porcelánová miska
 2. chemické kliešte
 3. 2 sklené doštičky
 4. kovová rúrka
 5. kahan, zápalky
 6. nožnice
 7. polyetylénové fólie

Poznámka:
Pokus robí učiteľ v digestore ale-
bo pri otvorenom okne.
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Čo budeme skúmať?
Vlastnosti polyetylénu.

Postup práce:
1. Odstrihneme dva kúsky polyetylénovej fólie.
2. Prvý kúsok polyetylénu zahrievame v plameni kahana.
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Poznámka:
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bo pri otvorenom okne.

Pozorovanie a záver:
Opíšte pozorované zmeny pri zahrievaní polyetylénu v plameni kahana.
Ako sa zmenil tvar kúska polyetylénu po navinutí na zohriatu kovovú rúrku?
Aká zmena nastala po zohriatí dvoch polyetylénových fólií?
Uveďte, ako sa správa polyetylén vplyvom tepla. Ako môžeme využiť vplyv tepla na polyetylén?

C

Polyetylén (PE)
Polyetylén je najpoužívanejším plastom. Je 
pevný, odolný voči vode, kyselinám, hydroxidom 
a mnohým chemikáliám, mrazu.

Zahrievaním mäkne, dá sa tvarovať a zvárať. Je 
horľavý. Pri horení zapácha po parafíne, ktorý je 
zložený z uhlíka a vodíka. Polyetylén sa spaľuje 
na oxid uhličitý a vodu.

Nevýhodou polyetylénu je, že sa dá použiť len 
do teploty 80 °C a veľmi ľahko sa poškriabe.

Vyrábajú sa z neho vrecká, tašky, fľaše, hadice, 
potrubia, obaly na tovary, rôzne nádoby.

Chceme vedieť viac

Podľa spôsobov výroby (napr. použitého katalyzátora) vzniká polyetylén, ktorý má odlišné vlast-
nosti. Preto nájdeme na výrobkoch z polyetylénu napr. takéto označenie:

HDPE (high density) – má vysokú hustotu a málo rozvetvené uhlíkové 
reťazce.

LDPE (low density) – má  nízku hustotu a veľmi rozvetvené uhlíkové 
reťazce. Chemická  odolnosť polyetylénu súvisí práve s jeho hustotou. 
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Polyvinylchlorid (PVC)
Polyvinylchlorid patrí tiež medzi často používané 
plasty.

Má podobné vlastnosti ako PE. Je tvrdý, odolný 
voči poškriabaniu, odolný voči chemikáliám, 
dobrý elektrický izolant, ľahko sa tvaruje, zvára. 
Je horľavý, jeho horením vznikajú zdraviu 
škodlivé produkty. Tepelne je stály len do teploty 
75 °C.

Vyrábajú sa z neho podlahové krytiny, fólie, 
nádoby (nepoužiteľné na potraviny), potrubia, 
plastové okná.

Polystyrén (PS)

Polystyrén je rovnako dôležitým plastom. 

Je pevný, tvrdý, rozpustný v organických 
rozpúšťadlách (napr. v acetóne), dobrý zvukový 
a tepelný izolant. Pri izbovej teplote je zdravotne 
neškodný. Horí žltým čmudivým plameňom, 
splodiny horenia sú zdraviu škodlivé.

Vyrábajú sa z neho hračky, podnosy, plastové príbory, nádoby na mliečne výrobky, penový polystyrén –  
izolačný a obalový materiál v chladiarenskom a stavebnom priemysle.

Chceme vedieť viac

PVC sa pripravuje polymerizáciou vinylchloridu (chlóreténu). 

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

Polystyrén sa pripravuje polymerizáciou styrénu (vinylbenzénu). Penový polysty-
rén sa vyrába z prchavých uhľovodíkov. Uhľovodík vytvorí v zmäknutom polystyré-
ne dutinky, tým sa zväčší objem polystyrénu. Tuhnutím plastu postupne uhľovodík 
z neho vyprchá a nahradí sa vzduchom.

Plast polypropylén (PP) je často používaným plastom. Vyrábajú sa z neho kober-
ce, vrecká, nádoby na potraviny.

PVC

nCH2  C  Cl  H
n

CHCH2

Cl
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Chceme vedieť viac

Reaktoplasty sú plasty, ktoré nie sú pri vysokých teplotách tvarovateľné, pri týchto teplotách 
majú vlastnosti gumy. Patria medzi ne epoxidové živice, polyestery a fenolformaldehydové živi-
ce (bakelit).

Z tetrafluóreténu sa vyrába plast teflón, z ktorého sú napr. vnútorné steny panvíc. Vyprážame pri 
teplote do 200 °C. Pri teplote nad 360 °C sa teflón začína rozkladať, a preto je nebezpečné pre-
paľovať teflónovú panvicu.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

Hľadáme súvislosti, informácie

PET môže byť polotuhý (pružný) alebo tuhý podľa jeho hrúbky. Pre svoju pevnosť 
sa používa aj na výrobu syntetických vláken. Jeho výhodou je, že ho možno úpl-
ne recyklovať. Na rozdiel od ostatných plastov ho možno pre jeho stabilitu po re-
cyklácii používať na mnohé účely (odhadovaná životnosť je viac ako 1 000 rokov). 
Najčastejšie sa stretávame s PET fľašami (plnia sa do nich minerálne vody, šťa-
vy, oleje).

 Zistite chemický názov tohto plastu a jeho recyklačnú značku.

Syntetické vlákna
Syntetické vlákna sú látky, ktoré sa používajú namiesto prírodných vlákien (bavlna, ľan, hodváb, vlna).
Sú pevné, pružné, nekrčia sa, odolné voči moliam, rýchlo schnú. Ich nevýhodou je malá schopnosť 
pohlcovať pot, neprievzdušnosť, horľavosť a schopnosť nabíjať sa statickou elektrinou, ktorá vzni-
ká pri trení.
Najviac sa používajú polyesterové a polyamidové vlákna.

Tesil patrí medzi polyesterové vlákna. Vyrábajú sa  z neho deko-
račné látky, odevy.

Silon a nylon patria medzi polyamidové vlákna. Vyrábajú sa z nich 
pančuchy, odevy, záclony, koberce, laná, hadice.

ZAPAMÄTÁME SI

Plasty sú synteticky vyrábané makromolekulové látky. Medzi najvýznamnejšie plasty patria 
polyetylén (PE), polyvinylchlorid (PVC) a polystyrén (PS). Používajú sa v mnohých odvetviach 
ľudskej činnosti. Syntetické vlákna slúžia ako náhrada prírodných vlákien. Najčastejšie sa 
používajú polyesterové (napr. tesil) a polyamidové vlákna (napr. silon a nylon).

 32 % polyetylén

 18 % polyvinylchlorid

 12 % polypropylén

 9 % polystyrén

 6 % technické plasty

 2 % vysokovýkonné plasty

 21 % iné (ABS reaktoplasty)

Prehľad spotreby plastov
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Plasty a životné prostredie
V domácnostiach vzniká denne veľké množstvo odpadu z plastov. Spolu s iným odpadom z domác-
ností (komunálny odpad) sa plasty dostávajú na skládky odpadu.

Problémom odstraňovania odpadu z plastov je 
ich chemická stálosť. Plasty nehnijú, v prírode sa 
nerozkladajú, čím dochádza k ich hromadeniu.

Odpady z plastov sa spaľujú v spaľovni, získa sa 
energia, dochádza však k znečisťovaniu ovzdušia. 
Polyetylén, ktorý sa skladá len z atómov uhlíka 
a vodíka, zhorí na oxid uhličitý a vodu. Počas 
spaľovania polyvinylchloridu však vzniká škodlivý 
chlorovodík, ktorý so vzdušnou vlhkosťou vytvára 
kyselinu chlorovodíkovú. Preto sa plyny vznikajúce 
počas spaľovania odpadu s obsahom PVC musia 
čistiť. Účinnejšou ochranou životného prostredia je 

náhrada výrobkov z PVC inými materiálmi. Plasty obsahujú aj iné prísady, ktorých spaľovaním vzniká 
veľa škodlivých látok. Tieto sa ťažko odstraňujú z plynných splodín, ale aj z filtra čistiaceho zariadenia.

Najlepším riešením je odpad z plastov znova zhodnotiť, čiže využiť ho na recykláciu. Plastový odpad 
treba pred recykláciou najprv vytriediť (separovať). Na jeho zber sa 
používajú nádoby žltej farby.

Recykláciou plastov chránime Zem pred zavalením odpadmi, 
s ktorými  si nevie sama poradiť, šetríme prírodné zdroje (plasty sa 
vyrábajú z ropy), prírodu i naše zdravie.

Vedci vyvíjajú nové plasty, ktoré sa ľahko rozkladajú (vyrábajú sa 
z nich napríklad nákupné tašky). Aj to je jedna z možností, ako 
nezvyšovať množstvo odpadu z plastov.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

ZAPAMÄTÁME SI

Najvýhodnejší spôsob likvidácie odpadov z plastov je recyklácia. Šetrí prírodné zdroje, 
znižuje spotrebu energie, znižuje množstvo odpadov a znečistenie životného prostredia. 
Recyklácia je opätovné využitie odpadu.

Spôsoby likvidácie 
odpadu z plastov

skládkovanie recykláciaenergetické 
zhodnotenie

 43 % PET

 30 % PE

 15 % PP

 5 % PS

 3 % PVC

 4 % ostatné

Zastúpenie plastov v komunálnom odpade
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Hľadáme súvislosti, informácie

Plasty a ich označenie
S používaním plastových obalov sa stretávame doslova na každom kroku. Prejdite sa po byte. 
Stúpate na podlahy vyrobené z plastov, chodíte po syntetickom koberci. Sadnete si na stolič-
ku vyrobenú z polypropylénu na mäkkú polyuretánovú podušku. Otvoríte dvierka CD prehráva-
ča vyrobeného z polystyrénu a o chvíľku počujete svoju obľúbenú hudbu. Môžete pritom popí-
jať minerálku z PET fľaše. Ak zájdete do kuchyne alebo kúpeľne, výrobkov z plastov tam bude 
ešte oveľa viac.

Výrobcovia uvádzajú označenia jednotlivých druhov plastov na nálepkách obalov alebo je ozna-
čenie vylisované (najčastejšie na spodnej časti obalu). 

Plasty a ich označenie

Materiál Číselné označenie Písomné označenie

Polyetyléntereftalát 1 PET

Polyetylén vysokej hustoty 2 HDPE

Polyvinylchlorid 3 PVC

Polyetylén nízkej hustoty 4 LDPE

Polypropylén 5 PP

Polystyrén 6 PS

 Zistite informácie o týchto plastoch a doplňte ich do tabuľky:

Názov plastu Vlastnosti Použitie

V roku 1988 bolo zavedené označovanie plastov trojuholníkmi zo šípok. Súčasťou značky je označe-
nie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Toto označenie môže byť zobrazené ako číslica v trojuholní-
ku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok alebo kombináciou oboch spôsobov.

PET PVC
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Hľadáme súvislosti, informácie

Recyklácia plastov

  Získajte odpovede na otázky a svoju prácu v skupinách prezentujte pred  
ostatnými žiakmi.

Pracovný list pre „novinárov“
Vžite sa do úlohy zanietených novinárov, ktorí chcú všetkému prísť na koreň a odhaliť, čo sa 
skrýva za daným problémom. Vašou úlohou bude preniknúť do systému značiek, s ktorými sa 
v súčasnosti stretávate takmer na všetkých obaloch. Málokto vie, čo ktorá značka znamená 
a ako sa s daným materiálom zaobchádza. Vašou úlohou bude zistiť pravdu a potom ju ozná-
miť svetu prostredníctvom novinového článku.

Úloha:
1. Prezrite si doma rôzne obaly od jedla, plastové fľaše, škatule a pod.
2. Všímajte si rôzne trojuholníčky a podobné značky. Tieto značky odtrhnite, prípadne 

prekreslite na papier.
3. Pokúste sa zistiť, čo ktorá značka znamená a ako by ste s daným obalom mali 

zaobchádzať.
4. Pokúste sa zistiť, ako sa zaobchádza s odpadom vo vašom meste.
5. Nakreslite jednoduchý komiks – Zo života plastových fliaš.
6. Zamerajte sa na triedený odpad a pokúste sa odpovedať na otázku: Čo sa stane s plasto-

vou fľašou, ktorú hodíte do kontajnera na triedený odpad?
7. Napíšte novinový článok, v ktorom opíšete priebeh projektu.

Pracovný list pre „detektívov“
Úloha:
1. Zistite, aké sú výhody a nevýhody sklených a plastových fliaš. Zistené údaje spracujte do 

tabuľky.
2. Porovnajte životný cyklus sklenej a plastovej fľaše a pokúste sa tieto dva cykly znázorniť 

graficky.
3. Ako sa realizuje recyklácia sklených a plastových fliaš?
4. Nájdite vo vašom okolí podnik, v ktorom sa recyklujú plasty, a zistite, ktoré výrobky sa tam 

vyrábajú a akým spôsobom.
5. Za aký dlhý čas sa v prírode rozloží papier, sklo a plast?
6. Ponorte sa do histórie a vypátrajte, kto ako prvý vyrobil plast a aký mu dal názov.
7. Ako sa vyrábajú plasty? Nájdite aspoň dva postupy na ich výrobu.

Pracovný list pre „bežných občanov“
Táto skupina bude predstavovať bežných občanov, ktorí sa pokúšajú vyznať sa v triedení odpa-
dov. Vašou úlohou je zistiť, aké druhy kontajnerov na triedený odpad sú v našej republike bežné, 
čo do ktorého kontajnera patrí a naopak, čo sa doň hádzať v žiadnom prípade nemôže.

Úloha:
1. Aké sú druhy kontajnerov na triedený odpad?
2. Vytvorte tabuľku, v ktorej bude prehľad odpadkov, ktoré patria a nepatria do kontajnerov na 

triedený odpad. Ku každej položke uveďte aspoň päť príkladov.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)
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Hľadáme súvislosti, informácie

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

5.2  Čistiace a pracie prostriedky

Na rozhraní medzi vodou a vzduchom alebo medzi dvomi 
kvapalinami, ktoré sa nemiešajú, vzniká povrchové napätie. Na 
jej hladine a smerom dovnútra pôsobia medzi molekulami vody 
príťažlivé sily (napr. kvapka vody, bublina). Vodná hladina sa 
správa ako elastická blana. Mydlo (saponát) znižuje napätie na 
vodnej hladine. Príťažlivé sily medzi molekulami vody sa oslabujú.

Voda bola prvý čistiaci prostriedok, ktorý ľudia použili. Povrchové napätie vody však zabraňuje ne-
čistote, aby sa pri umývaní dostala do vody. Čistiaci účinok vody sa zvyšuje pridávaním čistiacich 
a pracích prostriedkov.

  Vyhľadajte informácie z rôznych zdrojov o javoch, ktoré spôsobuje povrchové napätie.

Pozorujeme a skúmame

Pozorujeme a skúmame

Úloha: Pozorujte povrchové napätie na rozhraní dvoch kvapalín a vplyv saponátu naň.

Pomôcky a chemikálie:
banka s úzkym hrdlom, kadička, voda, olej, mletá červená paprika, saponát

Úloha: Navrhnite a uskutočnite experiment s uvedenými pomôckami a chemikáliami, ktorým ove-
ríte pôsobenie povrchového napätia. 

Pomôcky a chemikálie:
kadička, kancelárska spinka (mleté čierne korenie), papierová vreckovka, voda, roztok mydla 
(saponátu)

98 Organické látky v bežnom živote

7.2 Čistiace a pracie prostriedky

Hľadáme súvislosti
Pri skúmaní vlastností vody ste mohli pozorovať, že sa ihla alebo minca 

položená na hladine okamžite ponorí, keď na hladinu kvapneme saponát. Pre-
čo sa ihla po kvapnutí saponátu ponorila?

Saponát prenikol medzi molekuly vody na povrchu a rozrušil vrstvu mo-
lekúl na povrchu.

Podobne ako ihlu možno na hladinu vody položiť mincu. Malé predme-
ty, aj niektoré vodné živočíchy sa udržia na hladine. Umožňuje im to vrstva 
molekúl na povrchu, ktoré sa správajú ako tenká pružná blana. Tento jav je 
dôsledkom povrchového napätia vody.

Čo budeme skúmať?
Povrchové napätie na rozhraní dvoch kvapalín – oleja a vody.

Postup práce:
1. Olej zafarbíme červenou paprikou a naplníme ním banku.
2. Do kadičky nalejeme vodu tak, aby hladina siahala asi 4 cm nad otvor 

banky. Banku s olejom vložíme do kadičky s vodou. Pozorujeme.
3. Na hladinu vody nakvapkáme roztok saponátu. Pozorujeme.

Pozorovanie:
Olej začal z banky stúpať na hladinu vody až po pridaní roztoku saponátu.

Vysvetlenie:
Vyplávaniu oleja z banky zabránilo povrchové napätie na rozhraní oleja 

a vody. Saponát povrchové napätie zmenšil, a preto olej na hladinu vody 
vyplával. 

Pomôcky a chemikálie:
 1. banka s úzkym hrdlom
 2. kadička
 3. voda
 4. olej
 5. mletá červená paprika
 6. saponát

Spoločné označenie pre čistiace 
a pracie prostriedky je detergenty.

Postup práce:
1. Olej zafarbíme červenou 

paprikou a naplníme ním 
banku.

2. Do kadičky nalejeme 
vodu tak, aby hladina sia-
hala asi 4 cm nad otvor 
banky. Banku s olejom 
vložíme do kadičky s vo-
dou. Pozorujeme.

3. Na hladinu vody nakvapkáme roztok saponátu. Pozorujeme.

Pozorovanie a záver:
Opíšte svoje pozorovania po vložení banky do kadičky s vodou a zmeny po pridaní roztoku 
saponátu na hladinu vody. 
Čo spôsobuje saponát? Svoje pozorovania vysvetlite.
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Mydlá sú sodné alebo draselné soli karboxylových kyselín s väčším počtom atómov uhlíka (vyšších 
mastných kyselín).

Čistiaci účinok mydla spočíva v znížení povrchového napätia vody. Tým sa uľahčuje zmáčanie  povrchu 
nečistoty a jej uvoľnenie do roztoku (emulgácia). Látky, ktoré znižujú povrchové napätie, sa nazýva-
jú tenzidy. Mydlo je tenzid, ktorý je zložený z iónov (aniónový tenzid). Záporne nabitý koniec priťahu-
je vodu (hydrofilná časť) a druhý koniec vodu odpudzuje (hydrofóbna časť). Hydrofóbna časť priľne 
k nečistote a hydrofilná časť ju vťahuje do vody. Oddelenie nečistôt podporuje mechanické pôsobenie 
(napr. pohyb bielizne) a vyššia teplota.

ZAPAMÄTÁME SI

Ako čistiace a pracie prostriedky sa používajú mydlá a saponáty.
Na rozdiel od mydiel sa saponáty ťažšie rozkladajú, a tak znečisťujú prírodu.

Hľadáme súvislosti, informácie

Prací účinok mydla znižujú aj soli, ktoré sa nachádzajú v prepotenej bielizni, ale aj kyseliny, 
ktoré obsahuje pot. Mydlo s kyselinami reaguje a vzniká biela vločková zrazenina. 

  Zistite, aké chemické deje pri tom prebiehajú, a overte experimentálne.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

Orientácia molekúl mydla  
na nečistote

Odpudzovanie častíc nečistôt

Nevýhody mydla: odmasťuje pokožku, páli v očiach, spôsobuje splst-
natenie vlny, stráca účinnosť v tvrdej vode. Pri praní v tvrdej vode sa 
mydlo zráža – tvorí sa biela vločková zrazenina „vápenného mydla“. 
Čím je tvrdšia voda, tým je spotreba mydla väčšia. V mäkkej vode sa 
tvorí bohatšia pena ako v tvrdej vode.

Mydlo je tradičný čistiaci a prací prostriedok. Nahrádzajú ho nové čis-
tiace a pracie prostriedky – saponáty. Saponáty sú zmesou rôznych 
látok. Okrem látok spôsobujúcich zmáčanie tkanín (tenzidov) obsa-
hujú napr. zmäkčovadlá vody, bieliace a zjasňovacie látky, enzýmy.

Ako zmäkčovadlá vody sa pridávali soli kyseliny fosforečnej –  
fosforečnany („fosfáty“). Keď sa fosforečnany dostanú do riek, po-
rušujú v nich biologickú rovnováhu, preto sa od ich používania 
upúšťa. Najčastejšie používaným zmäkčovadlom je uhličitan sodný 
(sóda). Bieliace a zjasňovacie látky väčšinou obsahujú kyslík, kto-
rý sa uvoľňuje a spôsobuje bielenie. Enzýmy rozkladajú nečistoty 
bielkovinového pôvodu (krv, zvyšky jedál). Bioaktívne pracie prášky 
s enzýmami sú vhodné na pranie pri teplote do 60 °C, lebo súčas-
ťou enzýmov sú bielkoviny, ktoré sa pri vyššej teplote ničia.

Na rozdiel od mydiel sa saponáty ťažšie rozkladajú, a tak znečis-
ťujú prírodu. Preto ich treba používať v predpísaných množstvách, 
používať bezfosfátové saponáty a dbať o to, aby sa nedostali do 
potokov, riek a jazier.

Chceme vedieť viac

Spoločné označenie pre čistiace a pracie prostriedky je detergenty.
Mydlo sa vyrába pôsobením roztokov hydroxidov alebo uhličitanov alkalických kovov na tuky 
(zmydelňovanie). Vodné roztoky mydla obsahujú anióny kyselín s dlhým reťazcom a katióny Na+ 

alebo K+. Uhľovodíková časť rozpúšťa mastné nečistoty a iónová časť umožňuje rozpustnosť  
vo vode. Všeobecný vzorec mydla: CH3[CH2]nCOO–Na+

Špinavý prúžok na vani po kúpaní je tvorený najmä soľami prítomnými v tvrdej vode, ktoré zrea-
gujú s mydlom.

molekula mydla
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Chceme vedieť viac

Z príkladu zloženia krému vidieť, že najpoužívanejšie kozmetické suroviny sú voda, alkoholy, 
tuky, vosky a oleje.

Na aký účel bude kozmetický prípravok vhodný, závisí od pridaných špecifických látok.

5.3  Kozmetické prípravky

Kozmetické prípravky sú najmä hygienické prostriedky bežného 
života, teda toaletné mydlá, zubné pasty, krémy, holiace príprav-
ky alebo šampóny.

Podľa funkcie možno kozmetické prípravky rozdeliť do skupín:
• hygienické prípravky (čistenie a dezinfekcia tváre, tela, vla-

sov, zubov, ústnej dutiny a nechtov, korekcia ľudských pachov 
alebo odstránenie nežiaduceho ochlpenia),

• ochranná kozmetika (ochrana kože a jej súčastí proti bežným 
vplyvom prostredia, napr. chladu, teplu, vlhku, suchu, slnečné-
mu žiareniu, škodlivým látkam),

Človek si od najstarších čias chránil kožu pred poveternostnými vplyvmi 
a hmyzom. Používal na to tuk z ulovených zvierat a výťažky z rastlín.

Už starí Egypťania intenzívne využívali „prirodzené kozmetické prípravky“, 
farbili si nechty henou. Egyptskú kráľovnú Kleopatru možno pokladať za prie-
kopníčku líčenia a úpravy tváre – farbila si mihalnice, riasy, obočie.

Veľké porozumenie pre kozmetické umenie mali aj starí Rimania a Gréci. Tvár 
si bielili „bielym olovom“ (ceruzit, PbCO3), prípravkami z rumelky (cinabarit, 
HgS) si zvýrazňovali pery. Znamenitými voňavkármi boli Arabi, pretože po-
znali alkohol, jeho opojné a konzervačné vlastnosti.

• regeneračné prípravky (hydratačné, protivráskové, anticelulitídové a ďalšie výrobky, ktorých 
účelom je udržiavať pleť, pokožku tela, vlasy a nechty v dobrom stave alebo spomaliť zjavné pre-
javy starnutia),

• dekoratívna kozmetika (vytváranie farebných efektov alebo zakrývanie drobných defektov na 
koži, viečkach, obočí, perách, nechtoch a vlasoch, kučeravenie, narovnávanie a fixácia vlasov),

• vonná kozmetika (parfumy, parfumové, toaletné a kolínske vody).

Napríklad niektoré látky – abra-
zíva – slúžia na mechanické 
čistenie povrchu tela alebo zu-
bov, leštenie povrchu nechtov.

Antiperspiračné látky sťahu-
jú potné póry a tým znižujú vy-
lučovanie potu. Dezodoračné 
látky spomaľujú rozklad potu 
a tým znižujú nepríjemné teles-
né pachy.

Do hydratačných a regenerač-
ných prípravkov sa pridávajú 
látky, ktoré zadržiavajú priro-
dzenú  vodu v koži.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

Regeneračný pleťový krém s fytoceramidmi, vitamínmi a koenzýmom Q10

Látka Obsah (hmot. %)
voda (aqua) 64,4
glycerín (glycerin) 10
emolient (caprylic/capric triglyceride) 6
jojobový olej (Simondsia chinensis) 5
derivát silikónového oleja (dimethicone) 4
shea maslo (Butyrospermum parkii) 3
emulgátor (sorbitan oleate) 3
alfa tokoferylacetát (alpha tocoferylacetate) 3
fytoceramidy (ceramide 3) 0,5
vonná kompozícia (parfum) 0,3
skvalén (squalene) 0,2
askorbylpalmitát (ascorbylpalmitate) 0,2
koenzým Q10 (ubiquinone) 0,2
konzervačná látka (chloracetamide and sodium benzoate) 0,2
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Hľadáme súvislosti, informácie

 Prečítajte si odborný text o zubnej paste a riešte 
úlohy. Pracujte v skupinách.

a) Utvorte nadpisy pre časti textu označené A a B.
b) Stručne prerozprávajte obsah každej časti  

(na prerozprávanie časti A použite najviac 3 vety 
a najviac 6 viet na časť B).

c) Pomocou informácií uvedených v texte vysvetlite, 
čo sú abrazívne látky, demineralizácia a remine-
ralizácia.

d) Zistite v literatúre alebo na internete, čo je profy-
laxia, suspenzia, hydrofilná látka a chemická  
syntéza.

e) Sorbitol sa používa do zubných pást, ale aj na prípravu infúznych roztokov, výrobu vitamínu 
C a liekov. Má polovičnú sladivosť ako bežný cukor a v organizme sa mení na fruktózu, preto 
sa používa ako sladidlo pre diabetikov. Zistite z internetu alebo z literatúry jeho chemický 
vzorec.

A
Úloha kozmetická – čistiť a leštiť povrch zubov, osviežiť dych.
Úloha profylaktická – odstrániť zubný povlak (zubný plak) a aplikovať profylaktické látky na 
podporu zdravia zubov.

B 
Zubná pasta je suspenzia tuhých nerozpustných látok, vody a iných hydrofilných látok prírod-
nej povahy alebo látok pripravených či upravených chemickou syntézou. Zubná pasta sa skla-
dá z týchto zložiek:

Abrazívne látky
Sú to najdôležitejšie zložky zubných pást. Jemné až normálne brúsne (oškrabujúce) častice, 
ktoré čistia a leštia povrch zuba, odstraňujú zafarbené zubné povlaky. Najpoužívanejšia 
abrazívna látka je uhličitan vápenatý. Okrem iného zastavuje procesy tvorby kyselín v zubnom 
povlaku a tým podporuje remineralizáciu zubnej skloviny. Baktérie, ktoré sa usádzajú 
v zubnom povlaku, produkujú kyseliny, poškodzujú zubnú sklovinu a spôsobujú straty vápnika 
bezprostredne pod povrchom zuba. Tento proces sa nazýva demineralizácia. V raných štádiách 
sa demineralizované oblasti dokážu prirodzene zregenerovať. Pokiaľ však demineralizačný 
proces pokračuje, vytvorí sa dutina, ktorú dokáže opraviť len stomatológ jej vyplnením  
(zaplombovaním).

Voda
Pôsobí ako rozpúšťadlo pre hydrofilné zložky pasty a suspenzné prostredie pre abrazívne  
látky. Tvorí okolo 40 – 60 % zubnej pasty.

Iné látky:
peniace látky (laurylsulfát sodný), látky spomaľujúce vysychanie pasty (sorbitol), látky za-
husťujúce zubnú pastu (hydroxyletylcelulóza), chuťové, aromatické a farebné látky (sacharín, 
mentol, mätová silica, klinčeková silica, jahodová aróma), profylaktické látky (fluoridy), proti-
zápalové (šalvia lekárska), bieliace látky (peroxidy)

ZAPAMÄTÁME SI

Kozmetické prípravky sú najmä hygienické prostriedky bežného života, teda toaletné 
mydlá, zubné pasty, krémy, holiace prípravky alebo šampóny.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)
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Hľadáme súvislosti, informácie

  Pri ničení škodcov v záhrade sa často používajú prostriedky označené značkou jed. 

Opíšte prácu s týmito látkami.

Látky, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve na ničenie škod-
cov, sa nazývajú pesticídy. Ich používaním sa zväčšujú výnosy 
poľnohospodárskych plodín, zmenšujú sa straty pri ich skladova-
ní.
Podľa biologického účinku možno pesticídy rozdeliť do niekoľ-
kých skupín.

Herbicídy – prostriedky ničiace burinu. Väčšinou sa vstrebávajú 
cez listy a rozvádzajú sa do stopiek a koreňov. Zasiahnuté buriny 
zastavujú svoj rast a vývin.

Fungicídy – prostriedky ničiace huby a plesne. Patria sem aj mo-
ridlá, ktoré sa používajú na ochranu osiva.

Insekticídy – prostriedky ničiace živočíšnych škodcov. Ich nevý-
hodou je, že často pôsobia i na užitočný hmyz (včely, čmeliaky) 
a ďalšie živočíchy.

ZAPAMÄTÁME SI

Pesticídy sú látky, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve a lesníctve proti chorobám 
rastlín, živočíšnym škodcom a burine.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

5.4  Pesticídy

Pesticídy sú jedy. Pred prácou s nimi si treba na 
obale zistiť vhodnosť použitia, dávkovanie, jedova-
tosť pre organizmy a ochrannú dobu, počas ktorej 
sa ošetrená plodina nesmie konzumovať.

Nadmerné používanie pesticídov má za následok 
porušovanie ekologickej rovnováhy. Ich účinku sú 
vystavené voda, pôda, vzduch aj živé organizmy. 
Dostávajú sa do potravinových reťazcov, hromadia 
sa v telách živočíchov a sú nebezpečné pre človeka 
(sú príčinou vzniku alergií, nádorových ochorení).

Pri práci s pesticídmi sa používajú  
ochranné pracovné prostriedky

Rastlina napadnutá hmyzom 

Aplikácia fungicídu na rastlinu  
napadnutú hubami

Chceme vedieť viac

V súčasnosti sa používajú okrem insekticídov aj feromóny. 
Feromóny sú zlúčeniny rôzneho zloženia, ktoré vytvára jedno 
pohlavie určitého živočíšneho druhu. Napríklad nebezpečným 
škodcom listnatých lesov je mníška veľkohlavá. Feromón, ktorý 
vylučuje samička, samčeky registrujú už v malom množstve 
a vo veľkej vzdialenosti. Preto sa do lapačov rozmiestnených 
v lese umiestňujú tzv. odparníky s feromónom, ktoré prilákajú 
samčeky. Samičky nie sú oplodnené. Dochádza k prerušeniu 
ich životného cyklu. 
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Ľudia sa od nepamäti snažili pomáhať chorému človeku alebo zvieraťu podávaním liekov. Vedomos-
ti o liečebných účinkoch určitých rastlín a minerálov sú opísané už v starovekých herbároch.

Liečivá sú biologicky účinné látky alebo zmesi látok, ktoré slúžia na liečenie, určenie diagnózy ale-
bo prevenciu chorôb.

5.5  Lieky

Lieky sú prípravky, ktoré sú zložené z liečiv (účinných látok)  
a pomocných látok. Upravené sú do definitívnej formy, v ktorej sa 
predkladajú pacientom a v ktorej sa používajú. Vyrábajú ich farma-
ceutické firmy.

Lieky sa vyrábajú v rôznych formách:
• v tekutých (injekčné a infúzne prípravky, sirupy, kvapky, tinktúry),
• v tuhých (prášky, tabletky, pilulky, čajové zmesi, pastilky, kapsuly),
• iné formy (čapíky, masti, krémy, pasty, gély, spreje, náplasti).

Liečivá možno rozdeliť podľa ich účinnosti do viacerých skupín.

Analgetiká sa užívajú na zmiernenie bolesti,  
napr. po úraze.

Antipyretiká sa používajú na zníženie teploty.

Antibiotiká liečia ochorenia, ktoré sú zapríčinené baktéria-
mi. Pri liečbe treba dodržiavať predpísané dávkovanie a vždy 
dobrať celú predpísanú dávku. Inak choroboplodné zárodky 
prežijú a antibiotiká už na ne nezaberú.

Podobne je to aj pri častom používaní antibiotík. Baktérie sa 
stávajú voči antibiotikám odolnými (rezistentnými). Vytvára sa 
tak nebezpečenstvo vzniku životu nebezpečných infekcií, ktoré 
nereagujú na žiadne antibiotiká.

Na vstrebávanie antibiotík má vplyv potrava, preto sa počas choroby odporúča ľahšia strava.

Pri liečbe antibiotikami a po jej ukončení lekári odporúčajú užívanie probiotík. V probiotikách sú  
mikroorganizmy, ktoré pomáhajú obnovovať črevnú mikroflóru.

Proti virózam antibiotiká nezaberajú, preto je zbytočné užívať ich napr. pri chrípke.

Hľadáme súvislosti, informácie

 Zistite, v ktorých potravinách sa nachádzajú probiotické baktérie.

Chceme vedieť viac

História antibiotík sa začala v roku 1928 anglickým vedcom Alexandrom Flemingom, ktorý izolo-
val z plesne Penicillium notatum prvé a stále používané antibiotikum penicilín. Z hľadiska nežia-
ducich účinkov patria penicilíny medzi najbezpečnejšie antibiotiká.

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

ZAPAMÄTÁME SI

Liečivá sú látky, ktoré slúžia na liečenie, určenie diagnózy alebo prevenciu chorôb.

Vývoj rezistencie baktérií na antibiotiká

baktéria citlivá na antibiotiká antibiotikum

rezistentná baktéria
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Drogy
Drogy (návykové látky) poznali ľudia už 
odpradávna. Už v staroveku ľudia poznali  rastliny, 
ktoré ich privádzali do stavu blaženosti, avšak 
vedeli aj uškodiť. Drogy používali v čarodejníctve 
a mágii aj pri liečení niektorých chorôb.

Droga je látka, ktorá je po vstupe do organizmu 
schopná zmeniť jednu alebo viaceré jeho funk-
cie. Spôsobuje psychické (duševné) a fyzické 
(telesné) zmeny. Vplýva na centrálnu nervovú 
sústavu a je schopná vyvolať závislosť.

5.6  Látky nebezpečné pre človeka

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

Drogová závislosť (toxikománia) je choroba. 
Je charakterizovaná neodolateľným želaním, 
nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní 
drogy a drogu získať akýmikoľvek prostriedkami.

Drogová závislosť vzniká postupne. Pri niekto-
rých drogách môže u citlivejších ľudí vzniknúť 
závislosť už pri prvom podaní (napr. pri heroíne).

Ako prvá vzniká psychická závislosť. Psychická závislosť predstavuje túžbu znova aplikovať drogu, 
ktorá vyvoláva pocity uspokojenia. Jej dôsledkom je vylúčenie ostatných záľub, droga človeka úpl-
ne ovláda.

Fyzická závislosť vzniká, keď si organizmus na drogu zvykne a zahrnie ju do svojej látkovej  
premeny. Náhla neprítomnosť drogy sa prejavuje abstinenčnými príznakmi. Sú to napr. zívanie,  
potenie, zmeny teploty, bolesti kĺbov, tráviace poruchy, nechutenstvo, úzkosť, nepokoj, nespavosť, 
kŕče, epileptické záchvaty a iné.

Po určitom čase je potrebná na dosiahnutie rovnakého efektu vyššia dávka. Môže dôjsť k predávko-
vaniu sa drogou až k smrti.

Podľa toho, či legislatíva dovoľuje alebo zakazuje manipuláciu s drogami, sa drogy delia na legál-
ne a nelegálne.

Legálne drogy sú bežne prístupné, dostať ich kúpiť v obchode, sú spoločnosťou prijímané (alkohol, 
nikotín, kofeín, niektoré lieky). Alkoholické nápoje a fajčenie tabaku je v Slovenskej republike povo-
lené od 18 rokov.

Nelegálne drogy sú zakázané legislatívou o návykových látkach (napr. konopné drogy, stimulačné 
drogy, halucinogény, opiáty).

Alkohol a alkoholizmus
Legálnou drogou číslo jeden je na Slovensku  
alkohol. Alkoholické nápoje  sú nápoje s ob-
sahom etanolu. Podľa spôsobu spracovania  
poľnohospodárskych plodín, z ktorých sa vyrá-
bajú, rozoznávame pivo, víno, liehoviny. Účinok  
alkoholu závisí napr. od vypitého množstva,  
obsahu alkoholu v nápoji a od hmotnosti  
konzumenta. Alkohol je pre deti a mladistvých 
nebezpečnejší ako pre dospelých. Pri jeho  
požívaní sa zvyšuje riziko ochorenia pečene 
(pečeň nie je schopná odbúravať alkohol v takej 
miere ako u dospelých) a nervovej sústavy.
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Alkoholik je človek, ktorému požívanie alkoholického nápoja spô-
sobuje spoločenské, sociálne a zdravotné problémy. Najcitlivej-
ší orgán na poškodenie alkoholom je centrálna nervová sústa-
va, preto sa pri alkoholizme poruchy prejavia najprv na psychike 
a správaní človeka. Vznikajú konfliktné situácie v práci aj v rodine. 
Zdravotnými dôsledkami alkoholizmu sú ochorenia pečene, ochr-
nutie mozgových buniek až predčasná smrť.

Tabak a fajčenie
Nikotín je zložkou tabaku, ktorá pri opakovanom použití spôsobuje vznik silnej závislosti. Fajčenie 
tabaku neovplyvňuje výraznejšie psychické funkcie, správanie, osobnostnú úroveň alebo kvalitu so-
ciálnych vzťahov. Jeho škodlivé následky sa prejavujú predovšetkým na zdraví (rakovina pľúc, bron-
chitída, srdcovo-cievne ochorenia, poškodzovanie plodu a potraty u žien v období tehotenstva).

Závislosť od tabaku (tabakizmus) máva často smrteľné následky.

Veľmi nebezpečné je aj pasívne fajčenie – ak je nefajčiar v zadymenej miestnosti, je vystavený  
takým istým rizikám ako fajčiar. Najviac ohrozené sú deti rodičov, ktorí fajčia.

Cigaretový dym obsahuje viac ako 4 000 nebezpečných látok. Tieto látky vznikajú alebo sa uvoľňu-
jú pri tlení tabaku (napr. nikotín, oxid uhoľnatý, decht).

Chceme vedieť viac

Väčšie množstvo alkoholu utlmuje centrálnu  nervovú  sústavu a spôsobuje únavu. Často sa 
dostaví aj zvýšený sklon k agresivite a násiliu, zriedkavosťou nie sú ani hádky či bitky. Postupne 
klesá reakčná schopnosť, človek je čoraz nemotornejší, stráca istotu pri chôdzi i hovorení. 
Zahmlieva sa mu mozog a v istej chvíli sa dostaví „okno“: človek si po vytriezvení vôbec nevie 
spomenúť, čo robil a ako sa správal.

Alkoholici sa dožívajú približne 51 – 53 rokov, čo predstavuje skrátenie priemerného veku až 
o 1/4. Alkoholizmus je v celosvetovom meradle veľmi závažný problém.

Nikotín je bezfarebná olejovitá látka, ktorá na vzduchu hnedne. Má 
ostrú chuť a tabakovej rastline dodáva charakteristickú vôňu. Patrí 
medzi rastlinné jedy, tzv. alkaloidy, v mozgu sa viaže na špeciálne 
receptory. Okrem účinku na mozog zvyšuje frekvenciu srdca, krvný 
tlak, dráždi sliznicu dýchacích ciest a u začínajúcich fajčiarov spô-
sobuje nevoľnosť a vracanie.

Cigareta obsahuje približne  
8 – 9 mg nikotínu

Hľadáme súvislosti, informácie

Človek, ktorý má dostatok sebadôvery a sebaúcty, nepotrebuje svoj význam v očiach ostatných 
zdôrazňovať návykovými látkami. Drogy síce môžu spočiatku ponúknuť neobvyklé zážitky,  
avšak za ich používanie je vždy mnohonásobne zaplatené. 

 Ako sa môžeme chrániť pred drogami?

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti (strana 73)

ZAPAMÄTÁME SI

Droga je látka, ktorá je po vstupe do organizmu schopná zmeniť jednu alebo viaceré jeho 
funkcie. Spôsobuje psychické (duševné) a fyzické (telesné) zmeny. Vplýva na centrálnu 
nervovú sústavu a je schopná vyvolať závislosť.
Drogová závislosť (toxikománia) je choroba. Prejavuje sa psychickou a fyzickou 
závislosťou od drogy, veľakrát sa končí smrťou.
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Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

5.1  Plasty a syntetické vlákna

1. Čo sú plasty? Ktoré sú najvýznamnejšie plasty? Uveďte príklady ich využitia.

2. Na čo slúžia syntetické vlákna? Uveďte príklady.

3. Čo je recyklácia a aký je jej význam?

4. Polytetrafluóretylén je reakcia, pomocou ktorej sa vyrábajú významné plasty.
a) Napíšte chemickú rovnicu vzniku polyvinylchloridu (PVC) z vinylchloridu (chlóreténu).
b) Polyterafluóretylén (PTFE) – teflón – objavil v roku 1939 chemik Plunkett. Prvé 

uplatnenie našiel tento plast v americkej armáde. Až v roku 1960 sa začal používať 
na výrobu teflónového riadu. Používa sa aj v medicíne a na výrobu materiálov do 
extrémnych podmienok. Napíšte rovnicu polymerizácie tetrafluóreténu (CF2=CF2) za 
vzniku teflónu.

5. Eva naliala do dvoch šálok čaj, do prvej vložila kovovú lyžičku a do druhej plastovú. 
O chvíľu čaj premiešala. Uveďte, čo zistila, keď chytila do ruky lyžičky, a zdôvodnite.

6. Príprava bioplastu

Pomôcky a chemikálie: 5 kadičiek, 2 Petriho misky, 2 sklené tyčinky, odmerný valec, 
laboratórne lyžičky, 2 hodinové sklíčka, pipeta, chemické kliešte, laboratórne váhy, elektrický 
varič, univerzálny indikátor, škrob (puding Zlatý klas), destilovaná voda, kyselina chlorovodíková 
(0,1 mol/dm3), hydroxid sodný (0,1 mol/dm3), glycerol, potravinárske farbivá

Postup práce:
1. Do dvoch kadičiek nalejeme po 25 cm3 destilovanej vody a pridáme po 2,5 g škrobu. Do 

prvej kadičky pridáme modré potravinárske farbivo a do druhej červené.
2. Do každej kadičky pridáme po 3 cm3 roztoku HCl a dobre premiešame.
3. Do prvej kadičky pridáme 2 cm3 glycerolu.
4. Kadičky prikryjeme hodinovými sklíčkami a mierne zahrievame 15 minút. Zložíme ich 

z variča a zmeriame pH. 
5. Pridávame roztok NaOH dovtedy, kým zmes v kadičke bude mať neutrálne pH.
6. Kadičky so zmesami zohrejeme do varu. Opatrne nalejeme na Petriho misky a necháme 

vychladnúť. 

Pozorovanie: Opíšte priebeh prípravy bioplastov a vlastnosti získaných produktov.

Záver: Zdôvodnite, prečo mali získané produkty odlišné vlastnosti.

5.2  Mydlá a pracie prostriedky

7. Zistite pH vodných roztokov rôznych druhov mydla.

Pomôcky a chemikálie: skúmavky, zátky na skúmavky, stojan na skúmavky, pipeta, 
laboratórna lyžička, mydlo (rôzne druhy), voda, univerzálny indikátorový papierik, roztok 
fenolftaleínu
Navrhnite experiment a uskutočnite ho.

8. Pri ručnom praní v prášku s označením BIO sú potrebné ochranné rukavice a tieto 
prostriedky sa nemajú používať na pranie prírodného hodvábu a vlny. Vysvetlite prečo.

9. Prečo prášky s prísadou enzýmov strácajú účinnosť pri teplotách nad 60 °C?
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10. Čo sú tenzidy?

11. Vysvetlite vplyv mydiel a saponátov na životné prostredie.

12. Overte pracie účinky mydla

Pomôcky a chemikálie: 3 skúmavky, 3 zátky na skúmavku, stojan na skúmavky, pipeta, 
laboratórna lyžička, nôž, mydlo, destilovaná voda, voda z vodovodu, minerálna voda

Postup práce:
1. Do skúmavky nalejte 5 cm3 destilovanej vody, do druhej skúmavky 5 cm3 vody z vodovodu 

a do tretej skúmavky 5 cm3 minerálnej vody.
2. Do každej skúmavky nasypte polovicu lyžičky nastrúhaného mydla.
3. Skúmavky uzatvorte zátkou a dobre pretrepte. Pozorujte penivosť mydla v jednotlivých 

skúmavkách.

Pozorovanie: V ktorej skúmavke vzniklo najviac peny? 

Záver: Zdôvodnite odlišnú tvorbu peny v skúmavkách (rozhodnite, v ktorej vzorke vody je 
rozpustených najviac minerálnych látok). Uveďte, v ktorej vode sa najviac prejavia pracie účinky 
mydla.

13. Navrhnite a uskutočnite experiment, ktorým overíte, že mydlo má emulgačné účinky.

14. Prečo sa mydlom horšie perie v tvrdej vode?

15. Prítomnosť fosforečnanov vo vode zapríčiňuje prudký rast rastlín, najmä rias. Rastliny si 
vzájomne zaberajú životný priestor, hynú a klesajú na dno. Počas rozkladu odumretých 
rastlín sa spotrebuje kyslík rozpustený vo vode. Bez kyslíka začne hnilobný proces, vznikajú 
jedovaté látky. Ryby a ostatné živočíchy hynú – voda je „mŕtva“. Zistite, ako sa nazýva tento 
proces.

5.3  Kozmetické prípravky
5.4  Pesticídy
5.5  Lieky 

16. Uveďte, čo sú kozmetické prípravky. Ktoré suroviny sa používajú na ich výrobu?

17. Čo sú pesticídy? V čom je ich prínos a nebezpečenstvo?

18. Čo sú liečivá? Vymenujte tri skupiny liečiv a uveďte, kedy sa používajú.

19. Čo sú lieky? Aké formy liekov poznáte?

20. Vysvetlite, kedy a ako treba užívať antibiotiká. K čomu môže dôjsť pri ich častom 
používaní?

5.6  Látky nebezpečné pre človeka

21. Čo sú drogy? Vysvetlite, ako vzniká drogová závislosť a v čom je jej nebezpečenstvo.

22. Vysvetlite, čo je pasívne fajčenie.

23. Opíšte, ako vplýva alkohol na zdravie človeka.

24. Vysvetlite nebezpečenstvo alkoholizmu a drogovej závislosti zo spoločenského hľadiska.

ORGANICKÉ LÁTKY V BEŽNOM ŽIVOTE
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4  ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

Prírodné látky sú organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch 
organizmov. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky, bielkoviny 
a nukleové kyseliny.

Sacharidy vznikajú v procese  fotosyntézy.
Glukóza a fruktóza sú jednoduché sacharidy (monosacharidy). 
Medzi zložené sacharidy patrí disacharid sacharóza a polysa-
charidy škrob, glykogén a celulóza.

Tuky sú zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka.

Tuky sú pre organizmy zdrojom energie, stavebnými zložkami 
buniek, tvoria tepelnoizolačnú vrstvu, rozpúšťajú sa v nich 
biologicky dôležité látky (napr. niektoré vitamíny, liečivá).

Bielkoviny sú zlúčeniny uhlíka, vodíka, kyslíka 
a dusíka, niekedy obsahujú aj síru.

Bielkoviny tvoria základný stavebný materiál všet-
kých buniek, sú zložkami enzýmov, hormónov, pro-
tilátok a hemoglobínu.

Enzýmy sú biokatalyzátory. Spolu s enzýmami 
ovplyvňujú látkové premeny v živých organizmoch 
aj vitamíny a hormóny.

Bielkoviny, tuky, sacharidy, voda, minerálne látky a vitamíny patria medzi najdôležitejšie zložky 
potravy.

organizmov

prírodné (organické) látky

bielkoviny sacharidy tuky nukleové 
kyseliny voda minerálne 

látky

anorganické látky
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5  ORGANICKÉ LÁTKY V BEŽNOM ŽIVOTE

Plasty sú synteticky vyrábané makromolekulové 
látky. Medzi najvýznamnejšie plasty patria polye-
tylén (PE), polyvinylchlorid (PVC) a polystyrén 
(PS). Používajú sa v mnohých odvetviach ľud-
skej činnosti. 

Syntetické vlákna slúžia ako náhrada prírod-
ných vlákien. Najčastejšie sa používajú polyes-
terové (napr. tesil) a polyamidové vlákna (napr. 
silon a nylon).

Najvýhodnejší spôsob likvidácie odpadov z plastov je recyklácia. Šetrí prírodné zdro-
je, znižuje spotrebu energie, množstvo odpadov a chráni  životné prostredie pred zne-
čistením. Recyklácia je opätovné využitie odpadu.

Ako čistiace a pracie prostriedky sa používajú mydlá a saponáty. Na rozdiel od mydiel sa saponá-
ty ťažšie rozkladajú, a tak znečisťujú prírodu.

Kozmetické prípravky sú najmä hygienické prostriedky bežného života – toaletné mydlá, zubné 
pasty, krémy, holiace prípravky alebo šampóny.

Pesticídy sú látky, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve a lesníctve proti chorobám rastlín, živo-
číšnym škodcom a burine.

Liečivá sú látky, ktoré slúžia na liečenie, určenie 
diagnózy alebo prevenciu chorôb.

Droga je látka, ktorá je po vstupe do organiz-
mu schopná  zmeniť jednu alebo viaceré jeho 
funkcie. Spôsobuje psychické (duševné) a fyzic-
ké (telesné) zmeny. Vplýva na centrálnu nervo-
vú sústavu a je schopná vyvolať závislosť.

Drogová závislosť (toxikománia) je choroba. 
Prejavuje sa psychickou a fyzickou závislosťou 
od drogy, veľakrát sa končí smrťou.
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Námety na projekty

Ropa a výrobky z nej
Zistite, ktoré výrobky sa vyrábajú z ropy. Aký majú prínos pre človeka?
Ukážte, ako môže ťažba, spracovanie a preprava ropy a výrobkov z nej
poškodzovať životné prostredie. Ako možno týmto nežiaducim dejom predchádzať?

Zmena konzumného spôsobu života by mohla odvrátiť klimatické zmeny
Celosvetová produkcia skleníkových plynov rastie, extrémy počasia spôsobili zmätok v regiónoch 
po celom svete a najväčšie ekonomiky sveta odstupujú od svojich klimatických záväzkov.
Klimatická zmena je taká zásadná, že nebude možné využívať riešenia súčasnosti či minulosti.  
Dôležité je premyslieť štýl života o dvadsať rokov.

(EUROACTIV, 1. 2. 2019, upravené)

Pomocou rôznych zdrojov zistite, ktoré plyny zaraďujeme medzi skleníkové plyny. Odkiaľ tieto plyny 
pochádzajú? Vysvetlite, ako súvisia klimatické zmeny s týmito plynmi. Navrhnite, ako môžete osob-
ne prispieť k ich zníženiu. Svoje návrhy a zistenia prezentujte.

Cukor na Slovensku
V každodennom živote označujeme názvom „cukor“ bielu kryštalickú látku s výrazne sladkou chu-
ťou dobre rozpustnú vo vode. Cukor sa u nás oddávna vyrába z cukrovej repy, a preto sa nazýva 
repný cukor.
Zistite, aký cukor okrem repného cukru poznáme. Čo majú tieto cukry spoločné a čo rozdielne?
V ktorých mestách na Slovensku sa cukor vyrába? Opíšte spôsob jeho výroby. 
Porovnajte zloženie a vzhľad prírodného a rafinovaného cukru. 
Ktoré látky spôsobujú tieto rozdielne vlastnosti?
Ako je to s konzumovaním cukru na Slovensku a vo svete? 
Zamerajte sa aj na význam cukru pre človeka a ochorenia z nadmernej konzumácie cukru.

Margaríny v našej strave
V roku 1869 dal Napoleon III. francúzskym chemikom úlohu vyrobiť náhradu za drahé maslo – lac-
nejší roztierateľný jedlý tuk. Vyrobený tuk mal perleťový lesk, preto ho nazvali margarín (margaron, 
grécky perla). 
Zistite, ako sa vyrábajú margaríny v súčasnosti. Aký je význam margarínov v našej strave?  
Porovnajte názory na konzumáciu masla a margarínu.

Alkohol – metla ľudstva
Alkohol je návyková látka, nebezpečný jed. Alkoholikom sa človek stáva ľahko, nepozorovane. Naj-
skôr pije zo zvyku, potom si telo na alkohol zvykne a potrebuje ho. Je to droga – ak prísun alkoholu 
do tela neprestane, človek sa stáva závislým. 
Zistite, aké vlastnosti má alkohol. Prečo ľudia podľahnú alkoholu? Čo môže spôsobiť alkohol člove-
ku, ktorý ho konzumuje? Ako sa odrazí alkoholizmus na jeho rodine, priateľoch? Od ktorých faktorov 
závisí úspešnosť protialkoholickej liečby?

Nedajme šancu drogám
Pod drogou sa rozumie každá látka, ktorá môže po vniknutí do organizmu zmeniť jednu alebo viace-
ré jeho životné funkcie. Drogou teda nie je len heroín, kokaín, ale tiež káva, alkohol a iné. 
Poraďte, čo všetko sa dá robiť, akým aktivitám a koníčkom sa možno venovať, ako nezažívať nudu. 
Ukážte, prečo droga v živote človeka nemá miesto. Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí užívajú drogy?
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mydlá 32, 65, 66, 68

N, O
nikotín 71, 72
nukleové kyseliny 38
nylon 61
organické látky 9, 10, 11

P
pesticídy 69
plasty 22, 58, 62
polyetylén 22, 58, 59, 63
polymerizácia 22, 58
polypropylén 60, 63
polysacharidy 42
polystyrén 60, 63
polyvinylchlorid 60, 61, 63
prírodné látky 38
propán 16, 20

Register
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PRÍLOHA

R
recyklácia 61, 62, 64
ropa 17, 18, 77

S, Š
sacharidy 39 – 43
sacharóza 39, 41, 43
saponáty 65, 66
silon 61
skleníkové plyny 16, 18, 21, 77
soli karboxylových kyselín 66
syntetické vlákna 61
škrob 42, 43

T
tabak 71, 72
tabakizmus 72
tesil 61
tuky 38, 44 – 46, 53, 77

V
vitamíny 45, 46, 50 – 53
voda 53
výživa 53

Z
zdroje energie 18, 40, 46, 53, 75
   uhľovodíkov 17
zemný plyn 17, 18
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Periodická tabuľka prvkov

1
18

IA
VIIIA

1
1 H

2
13

14
15

16
17

2 H
e

VIIA 
VIA 

VA 
IVA 

IIIA 
 

2
3 Li

4 Be
5 B

6 C
7 N

8 O
9 F

10 N
e

3
11 N

a
12 M

g
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13 A

l
14 Si

15 P
16 S

17 Cl
18 A

r
 IIIB

 IVB
 VB

 VIB
 VIIB

 VIIIB
 IB

 IIB

4
19 K

20 Ca
21 Sc

22 Ti
23 V

24 Cr
25 M

n
26 Fe

27 Co
28 N

i
29 Cu

30 Zn
31 G

a
32 G

e
33 A

s
34 Se

35 Br
36 Kr

5
37 Rb

38 Sr
39 Y

40 Zr
41 N

b
42 M

o
43 Tc

44 Ru
45 Rh

46 Pd
47 A

g
48 Cd

49 In
50 Sn

51 Sb
52 Te

53 I
54 Xe

6
55 Cs

56 Ba
57 La

72 H
f

73 Ta
74 W

75 Re
76 O

s
77 Ir

78 Pt
79 A

u
80 H

g
81 Tl

82 Pb
83 Bi

84 Po
85 A

t
86 Rn

7
87 Fr

88 Ra
89 A

c
104 Rf

105 D
b

106 Sg
107 Bh

108 H
s

109 M
t

110 D
s

111 Rg
112 Cn

114 Fl
113 N

h
115 M

c
117 Ts

118 O
g

116 Lv

Lantanoidy
58 Ce

59 Pr
60 N

d
61 Pm

62 Sm
63 Eu

64 G
d

65 Tb
66 D

y
67 H

o
68 Er

69 Tm
70 Yb

71 Lu

IAI

A
ktinoidy

90 Th
91 Pa

92 U
93 N

p
94 Pu

95 A
m

96 Cm
97 Bk

98 Cf
99 Es

100 Fm
101 M

d
102 N

o
103 Lr




