
UHLOVODÍKY 

 

- dvouprvkové sloučeniny ……………….. a ………………., každý atom uhlíku se váže ………………… 

vazbami na další atomy 

 

 

UHLÍKOVÝ  ŘETĚZEC  

 

                                    otevřený            uzavřený ( cyklický )  

                                                                                          

      přímý   rozvětvený 

 

 

 

Vzorce uhlovodíků 

Molekulový – vyjadřuje druh a počet ……………………...………………………………………………….. 

                    Př. …………………………………………………………………………….. 

Racionální – vyjadřuje druh a počet ………………………..…………………………………………………. 

                    Př. …………………………………………………………………………… 

Strukturní – vyjadřuje způsob …………………..…………………………………………………………… 

                    Př.      

 

 

 

 

 

Vazby v uhlovodících 

C – C  vazba jednoduchá – uhlovodíky nasycené 

C = C  vazba dvojná - vazba násobná – uhlovodíky nenasycené 

C ≡ C  vazba trojná - vazba násobná – uhlovodíky nenasycené 



ORGANICKÁ CHEMIE 

 

Organické látky 

- jsou základními složkami ………………..………….. i …………………………. 

- vznikají při látkových přeměnách v ……………………………….. 

- v současnosti se k nim řadí i sloučeniny, které se v přírodě ……………….. a byly člověkem     

 připraveny …………….. ( plasty, barviva, některé léky ) 

- je známo asi 12 miliónů organických sloučenin 

 

Velké množství sloučenin uhlíku je dáno tím, že uhlík je schopen vazbami mezi svými atomy vytvářet 

obrovské množství řetězců a kruhů. 

 

UHLÍK      6C 

V tabulce PSP je uhlík ve ……… periodě a ve …………. skupině => atom má……. elektronové vrstvy a 

…… valenční elektrony 

 

 

 

 

  

 

 

Ve všech organických sloučeninách je každý atom uhlíku vázán vždy čtyřmi vazbami = atomy uhlíku jsou 

čtyřvazné  

 

xcvv xcvv 



ALKANY 

 

- uhlovodíky s …………………………… řetězcem 

- koncovkou ……... 

- vazbami …………………………………. 

- obecný vzorec …………………………….. 

 

Vlastnosti – skupenství -  CH4 – C4H10 - …………………………  

                  C5H12 – C14H30 - ……………………… 

                 C15H32 → ……………………………… 

 

Čisté alkany jsou …………………., všechny jsou zápalné a na vzduchu …………………..   

  

 Methan CH4: – bezbarvý plyn není jedovatý, vyrábí se z něj acetylen 

 

Hoření methanu  –……………………………………………………….. 

 

     propan - C3H8: a butan – C4H10: plyny, které vznikají jako odpadní látky při výrobě   

               …………………….. a jejich směsí se plní …………..………………………, používají se 

               ………………………………………………….. 

   

 

     

Alkany s nerozvětveným uhlíkatým řetězcem vytvářejí řadu podle vzrůstajícího počtu atomů  

………………… v molekule.  

Každý následující uhlovodík se liší od předchozího přírůstkem skupiny atomů  

 

……………………= ……………………………………………. 

 



 

HOMOLOGICKÁ  ŘADA  ALKANŮ  

   

Vzorec    molekulový        racionální    strukturní 

 

Methan CH4                    ………………………  

 

Ethan  C2H6             ……………………… 

 

Propan C3H8            ………………………. 

 

Butan                          C4H              …………………………….. 

 

Pentan  C5H            ………………………………. 

 

 

Hexan C6H           ……………………………………….. 

 

       

Heptan C7H              ……………………………………….. 

 

 

Oktan  C8H             ……………………………………….. 

 

 

Nonan  C9H               ……………………………………….. 

 

 

Dekan  C10H              ………………………………………… 


