F6 (PL9) – středa 18. 11. 2020
Známe více než 4 000 000 různých látek složených z částic. Starořečtí učenci (např.
Demokritos) nazvali základní částice látek atomy (z řečtiny atomos = nedělitelný). Dnes
víme, že i atomy – nepatrné základní částice látek – se skládají z menších částic
(elektronů, protonů, neutronů). Z těchto atomů jsou složeny všechny látky, celý vesmír.
Demokritos
(460-370 př. n. l.)

Podívejte se na webu:
Fyzika 6 Atomy a molekuly (15:43):
https://www.youtube.com/watch?v=u1OrM4395pc&t=10s
Zápis do sešitu:
1.9 Atomy a molekuly
Všechny látky se skládají z velmi malých částic:
 atomů
 molekul
Molekuly vznikají sloučením dvou nebo více atomů.
Prvky – látky, které jsou složeny z atomů jednoho druhu.

– v přírodě se vyskytuje 92 různých druhů atomů – prvků
Př.: Prvky – nejjednodušší prvek – vodík (má značku H)
Další prvky – kyslík (značka O), dusík (N), železo (Fe), zlato (Au), uhlík (C), uran (U), …
Sloučeniny – látky složené ze stejných molekul.

Molekuly sloučenin jsou tvořeny dvěma nebo více různými atomy.
Př.:

molekula vody – složena ze tří atomů – 1 atom kyslíku a dva atomy vodíku
molekula kyslíku je složena ze dvou atomů kyslíku
molekula oxidu uhličitého je složena ze dvou atomů kyslíku a 1 atomu uhlíku

Model molekuly vody
(značka H2O)

Konec zápisu

Model molekuly
kyslíku O2

Model molekuly oxidu
uhličitého CO2

Prvky vědci (např. ruský vědec Mendělejev) uspořádali podle vlastností do tabulky nazvané periodická soustava prvků.
Další prvky vyrobil člověk uměle, v současnosti známe asi 118 prvků (92 se vyskytuje v přírodě).
Značky prvků jsou z jejich latinských nebo anglických názvů, např. názvů kyslík O – Oxygenium, olovo Pb – plumbum, stříbro
Ag – Argentum, měď Cu – cuprum, vápník Ca – Calcium, …

Seznam prvků:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chemick%C3%BDch_prvk%C5%AF
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