
Vlastnosti jednoduchých organických látok 

1. Postavenie uhlíka v PSP: (práca s PSP) 
Latinský názov: carboneum 
Značka: C  
Protónové číslo: Z = 6 
Skupina: IV.A – na vonkajšej vrstve má 4 elektróny                                          
Perióda: 2. perióda – elektróny sa pohybujú v 2. vrstvách 
Uhlík je nekovový, stály a málo reaktívni  prvok. 
 
2. V akých modifikáciách sa vyskytuje uhlík? 
Diamant, grafit (tuha) a fulerény. 
 
3. Vlastnosti a použitie diamantu:                                           
- je najtvrdší známy nerast 
- na technické účely sa vyrába priemyselne 
- používa sa v šperkárstve, na rezanie a vŕtanie 
- vybrúsený diamant - briliant  
 
4. Vlastnosti a použitie grafitu: 
- patrí medzi najmäkšie nerasty 
- vedie elektrický prúd 
- má vrstevnatú štruktúru (to umožňuje postupné uvoľňovaní tuhy pri 
písaní) 
- výroba ceruziek 
- výroba žiaruvzdorných materiálov 
 
5. Vlastnosti a použitie fulerénov: 
- tvoria molekuly guľovitého tvaru, ktoré pripomínajú  futbalovú loptu 
- najznámejší fulerén 60 - obsahuje 60 C atómov 
- sú mimoriadne odolné voči fyzikálnym vplyvom  
- pripravujú sa umelo laserom 
- vyrábajú sa z nich nanorúrky - slúžia napr. na výrobu elektrotechnických súčiastok (tranzistorov) 
  a veľmi ľahkých a pevných materiálov (tkaniny, časti lietadiel, pri konštrukcii formule 1) 
 
6. Ktoré sú anorganické zlúčeniny uhlíka. 
- oxid uhoľnatý, oxid uhličitý 
- kyselina uhličitá 
- uhličitany - napr. uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý 
- hydrogenuhličitan vápenatý  
 
7. Čo sú organické zlúčeniny? 
Sú zlúčeniny, v ktorých sú viazané atómy uhlíka a vodíka. Môžu obsahovať aj viazaný kyslík, dusík, fosfor, 
síru, halogény (F, Cl, Br, I). 
 
8. Čo je organická chémia? 
Organická chémia je chémia zlúčenín uhlíka. 
 
9. Koľko väzbový je uhlík v organických zlúčeninách? 
Uhlík je v organických zlúčeninách vždy štvorväzbový. 
 
10. Ako rozdeľujeme organické látky? 
Uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov. 



11. Čo sú uhľovodíky? 
Sú organické látky zložené len z atómov uhlíka a vodíka. 
 
12. Čo sú deriváty uhľovodíkov? 
Sú organické látky, ktoré okrem C a H obsahujú aj iné prvky – O, N, P, S, F, Cl, Br, I   
 
13. Aké reťazce môžu tvoriť atómy uhlíka? 
Otvorené, uzavreté, lineárne a rozvetvené. 
 
14. Aké typy kovalentných väzieb sú medzi atómami uhlíka? 
Jednoduché, dvojité alebo trojité väzby. 
 

Zdroje uhľovodíkov 
 
15. Ktoré sú fosílne paliva? 
Fosílne paliva sú neobnoviteľné zdroje energie. Ich zásoby sa míňajú, ale neobnovujú sa. Patrí medzi ne 

uhlie, ropa a zemný plyn. 

16. Vznik a vlastnosti uhlia: 
- vzniklo v dávnych dobách premenou rastlín v zemskej kôre bez prístupu vzduchu 
- je to zložitá zmes tuhých látok 
- obsahuje najviac uhlíka (70-90%) a zvyšky nerozložených rastlín 
- používa sa ešte v tepelných elektrárňach (Handlová, Nováky) 
 
17. Čo sa vyrába z uhlia? 
Koks - palivo pri výrobe železa 
Koksárenský plyn (svietiplyn)  
 
18. Vznik a vlastnosti ropy: 
- vznikla rozkladom morských rastlín a živočíchov bez prístupu vzduchu 
- ložiská ropy sa často nachádzajú pod morským dnom 
- je hnedočierna kvapalina s charakteristickým zápachom  
- ľahšia ako voda a vo vode nerozpustná 
- je horľavá 
- tvorí ju zmes uhľovodíkov 
 
19. Spracovanie ropy: 
- látky obsiahnuté v rope majú rôzne body varu, a tak sa destilujú pri rôzne  
  vysokej teplote - frakčná destilácia 
- jednotlivé frakcie nie sú čisté látky, ale zmesi viacerých látok 
- každá frakcia sa ešte ďalej čistí 
- destiluje sa v destilačných kolónach 
 
20. Ktoré sú frakcie ropy? 
Benzín, petrolej, plynový olej, mazacie oleje, vazelína, parafín a asfalt. 
 
21. Vlastnosti zemného plynu: 
- je to zmes plynných uhľovodíkov - metán tvorí 90% – 95%, obsahuje aj etán, propán a bután 
- dobré palivo, pri horení nevzniká popolček ani dym 
- je považovaný za ekologické palivo 
- pri úniku hrozí nebezpečenstvo výbuchu a udusenie z nedostatku vzduchu 


