
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku 
 
 
Komentář ke hře: 
 
 
1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve  

    finále. 

2. Každé z čísel skrývá otázku. Skupiny se střídají v možnostech otázky zodpovědět. 

3. Pokud jedna skupina zodpoví chybně, má druhá skupina možnost odpověď uvést, pokud si je jistá, že  

     tuto odpověď zná. 

4. Pokud nezná správnou odpověď ani jedna ze soutěžních skupin, je možnost náhradní otázky  

    s uzavřenou odpovědí ano x ne. Možnost náhradní otázky platí i pro finále. 

5. Každá ze skupin musí propojit tři strany trojúhelníku pomocí správných odpovědí na zadané otázky. 

6. Ve finále obsahuje trojúhelník počáteční písmeno odpovědi. 

7. Finálové skupiny se opět střídají v odpovědích a mají možnost odpovědět na otázku soupeře, pokud ten 

    Správnou odpověď nezná nebo zodpověděl otázku chybně. 

8. Opět je nutné propojit všechny strany trojúhelníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Pyramida pro semifinále 1: 
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Pyramida pro semifinále 2: 
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OTÁZKY PRO SEMIFINÁLE 1:  

1. Jak se nazývá předchůdkyně dnešní chemie, která se zabývala například objevením kamene mudrců,  
    vytvořením umělého člověka nebo výrobou zlata z různých kovů? Který český vladař ji nejvíce  
    podporoval? 

2. Jak se nazývá látka složená z atomů se stejným protonovým číslem? 

3. Co udává nukleonové číslo?  

4. Co tvoří roztok? 

5. Který nekov se nachází na krabičce zápalek ve škrtátku? 

6. Který z prvků tvoří základ oxidů? 

7. Složení roztoku můžeme vyjádřit hmotnostním zlomkem. Jak ho vypočítáme? 

8. Jak se nazývají prvky I. A skupiny? 

9. Co je to sublimace? 

10. Co je to elektronová konfigurace?  

11. Jak se nazývá metoda oddělování rozpuštěných složek stejnorodé směsi, při které dochází k vyloučení  
      pevné složky v podobě krystalů? 

12. Jaké je oxidační číslo hydroxidové skupiny? 

13. Co je to fotosyntéza? 

14. Jak se nazývají organické látky, které mění barvu v závislosti na prostředí (kyselé, neutrální, zásadité)  
      a slouží ke zjištění kyselosti nebo zásaditosti roztoků? 

15. Jak se nazývá chemická látka, která vznikla sloučením dvou nebo více prvků? 

16. Kterým plynem se u kožního lékaře vymrazují bradavice? 

17. Jaký je název plynu, který vzniká nedokonalým spalováním uhlíku? 

18. Jak se nazývá částice, která vzniká odtržením jednoho nebo více elektronů z valenční vrstvy  
      elektroneutrálního atomu? 

19. Jak se nazývá halogen, který je součástí např. teflonu nebo freonů? 

20. Jak se nazývá vodní obal Země? 

21. Jaký je jiný název pro hydroxid vápenatý? 

22. Jaký je název plynu, který je nejlehčí ze všech plynů a dokazujeme ho štěknutím? 

23. Jak se nazývá oxid, který je hlavní příčinou kyselých dešťů a dostává se do ovzduší spalováním  
      fosilních paliv, zejména hnědého uhlí? 

24. Z čeho se vyrábí surové železo? 

25. Jak se nazývá tmavočervený kov, ze kterého se vyrábí např. mince (10 Kč, 20 Kč), střešní krytiny,  
      okapy, varné kotle, vodiče? 

26. Těžký, šedý nerost s namodralým odstínem a kovovým leskem galenit je základní surovinou pro 
      výrobu jednoho významného kovu. O jaký kov se jedná? 

27. Jaký je název plynu, který je tvořen tříatomovými molekulami kyslíku? 

28. Jak se nazývá narušování povrchu kovů vlivem ovzduší? 

 
 
 



 
 
NÁHRADNÍ OTÁZKY PRO SEMIFINÁLE 1 (ODPOVÍDEJ ANO / N E) 
 
1. Je-li pH menší než sedm je roztok zásaditý. 

2. V první elektronové vrstvě může být maximálně osm elektronů. 

3. Periodická soustava prvků má 18 skupin. 

4. Nenasycený roztok je roztok, ve kterém se již nerozpouští více rozpouštěné látky, látka se usazuje na  
    dně kádinky. 

5. Suchý led je oxid uhličitý. 

 

 

OTÁZKY PRO SEMIFINÁLE 2:  

1. Jak se nazývá směs, ve které lze rozlišit její jednotlivé složky zrakem, lupou nebo mikroskopem? 

2. Jak se nazývá umělá forma uhlíku, který má schopnost zachycovat barviva, škodlivé látky a používá  
     se např. při průjmových onemocnění nebo do filtrů ochranných masek? 

3. Co je to přesycený roztok? 

4. Který z kovů je součástí zeleného barviva chlorofylu, které umožňuje fotosyntézu? 

5. Jak se nazývá částice složená ze dvou a více sloučených atomů? 

6. Jak se nazývá oxid důležitý pro výrobu skla? 

7. Co jsou to elementární částice? 

8. Louh sodný je významná chemická sloučenina, která se používá např. k výrobě mýdel, k čištění   
    odpadů, vratných lahví. Jaký je chemický název této sloučeniny? 

9. Který z prvků tvoří základ sulfidů? 

10. Jak se nazývá záporně nabitá částice, která vzniká přijetím jednoho nebo více elektronů do valenční  
      vrstvy? 

11. Jaký je název pro chemicky čistou vodu? 

12. Co je to kondenzace? 

13. Jak se nazývá poslední vrstva elektronového obalu, ve kterém se nacházejí elektrony? 

14. Který hasicí přístroj je plněný oxidem uhličitým? 

15. Podle čeho jsou uspořádány prvky v periodické soustavě prvků? 

16. Jaký je název kovu, který se získává z nerostu sfaleritu. Je šedobílý, snadno tavitelný, na vzduchu  
      stálý, používá se např. jako povrchová ochrana železa proti korozi, k výrobě baterií, monočlánků.  

17. Jaký je název plynu, který je nezbytný k hoření a k dýchání? 

18. Jak se nazývá vzdušný obal Země? 

19. Jaký je název halogenu, který se nachází v kostech, zubní sklovině? 

20. Jak se nazývá toxický kapalný kov? 

21. Jak se nazývá schopnost atomů poutat (přitahovat) valenční elektrony? 

22. Jak se nazývá látka složená z atomů se stejným protonovým číslem? 



23. Jak se nazývá vazba mezi opačně nabitými ionty (kationty a anionty)? 

24. Jak se nazývá stříbrolesklý, měkký kov, který je dobrým vodičem tepla a elektrického proudu, má 
      malou hustotu, nepodléhá korozi a jeho přítomnost v krvi způsobuje Alzheimerovu nemoc? 

25. Co je hlavním zdrojem kyslíku v zemské atmosféře? 

26. Jaký je chemický název páleného vápna? 

27. Jak se nazývá směs nerozpuštěné pevné látky v kapalině? 

28. Jak se nazývá plyn, který byl použit jako bojový plyn v první světové válce, kde bylo využito jeho 
      dusivých účinků a který má schopnosti negativně působit na nervovou soustavu. 
 
 
NÁHRADNÍ OTÁZKY PRO SEMIFÁNÁLE 2 (ODPOVÍDEJ ANO / N E): 
 
1. Atomové jádro má kladný náboj. 

2. Mosaz je slitina mědi a zinku. 

3. Žaludeční šťáva zdravého člověka má hodnotu pH větší než sedm. 

4. Ve vzduchu je 78 % kyslíku. 

5. Je mléko emulze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pyramida pro finále: 
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OTÁZKY PRO FINÁLE: 

A) Jak se nazývá druh směsi, ve které je pevná nebo kapalná látka rozptýlená v plynu? 

B) Jak se nazývá slitina mědi a cínu? 

C) Jak se nazývá měkký stříbrolesklý snadno tavitelný kujný a tažný kov, který se pro svou stálost  
     používá jako ochrana proti korozi, na výrobu slitin nebo uměleckých předmětů? 

Č) Amoniak je bezbarvý, toxický, žíravý a pro životní prostředí nebezpečný plyn. Jaký je jeho triviální  
     název? 

D) Jak se nazývá metoda oddělování směsi kapalných látek, které se liší teplotou varu? 

E) Jak se nazývá směs dvou nemísitelných kapalin? 

F) Jak se nazývá metoda oddělování nerozpuštěné pevné látky od kapalné? 

G) Jak se nazývá forma uhlíku, který je měkký, zanechává stopu na papíře a je dobrým vodičem  
     elektrického proudu? 

H) Jak se nazývá vlastnost látek snadno pohlcovat a udržovat vzdušnou vlhkost? 

CH) Jak se nazývá skupina VI. A periodické soustavy prvků? 

I) Jak se nazývají atomy téhož prvku, které se od sebe liší pouze počtem neutronů? 

J) Který halogen se nachází v hormonu štítné žlázy thyroxinu? 

K) Jaký typ vazby vzniká sdílením valenčních elektronů? 

L) Jak se nazývá sloučenina, ve které se rozpouští ušlechtilé kovy a která vzniká smícháním kyseliny  
     chlorovodíkové a kyseliny dusičné v poměru 3 : 1? 

M) Jaký je název pro druh vody, která obsahuje málo minerálních látek a je proto vhodná na praní. 

N) Jak se nazývá reakce, při které reaguje kyselina a hydroxid a vzniká sůl a voda? 

O) Jak se nazývá metoda, při které se oddělí sůl od vody? 

P) Jak se nazývají vodorovné řady periodické soustavy prvků? 

R) Jak se nazývá radioaktivní prvek, který je zdrojem záření při léčbě rakoviny a byl objeven roku 1898 
     Marií Curie-Sklodowskou a jejím manželem Pierem? 

S) Rozkladem bílkovin vzniká jedovatý nepříjemně zapáchající plyn. Jaký je název tohoto plynu? 

Š) Lihový roztok jodu se používá k dezinfekci a k důkazu čeho? 

T) Jak se nazývá změna pevného skupenství na kapalné skupenství? 

U) Jaký je název oxidu, jehož nadměrná koncentrace v atmosféře je příčinou skleníkového efektu? 

V) Jaký je název kovu, který je součástí nerostů (kalcit), hornin, nachází se v kostech, zubech, v mléce, 
     v mléčných výrobcích? 

W) Jak se nazývá kov s nejvyšší teplotou tání (3 4220C), používá se např. na vlákna žárovek? 

X) Vzácný plyn. 

Z) Jak se nazývá poměrně měkký drahý ušlechtilý kov žluté barvy, který je známý od starověku a je  
     velmi dobře tepelně i elektricky vodivý? 

Ž) Nedostatek kterého kovu v krvi způsobuje chudokrevnost a onemocnění anémií? 
 
 



 
NÁHRADNÍ OTÁZKY PRO FINÁLE (ODPOVÍDEJ ANO / NE): 
 
1. V elektroneutrálním atomu je vždy stejný počet protonů a neutronů. 

2. Je-li rozdíl elektronegativit větší než 1,7 je vazba mezi atomy iontová. 

3. Vodík tvoří se vzduchem výbušnou směs. 

4. Brom má pevné skupenství. 

5. Anionty vznikají přijetím elektronů do valenční vrstvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPOVĚDI PRO SEMIFINÁLE 1:  

1. Alchymie. Císař Rudolf II. 

2. Chemický prvek. 

3. Počet protonů a neutronů v atomovém jádře. 

4. Rozpouštědlo a rozpouštěná látka. 

5. Červený fosfor. 

6. Kyslík.  

7. Hmotnost rozpouštěné látky vydělíme hmotností celého roztoku. 

8. Alkalické kovy. 

9. Je to přeměna pevného skupenství na plynné. 

10. Udává rozmístění elektronů v jednotlivých vrstvách. 

11. Krystalizace. 

12. - I 

13. Je to přeměna oxidu uhličitého na kyslík. 

14. Indikátory. 

15. Chemická sloučenina. 

16. Dusík. 

17. Oxid uhelnatý. 

18. Kation. 

19. Fluor. 

20. Hydrosféra. 

21. Hašené vápno. 

22. Vodík. 

23. Oxid siřičitý. 

24. Železné rudy, koks a vápenec. 

25. Měď. 

26. Olovo. 

27. Ozón. 

28. Koroze. 

 
NÁHRADNÍ ODPOV ĚDI PRO SEMIFINÁLE 1: 
 
1. Ne. 

2. Ne.. 

3. Ano 

4. Ne. 

5. Ano. 



ODPOVĚDI PRO SEMIFINÁLE 2:  

1. Různorodá směs. 

2. Aktivní uhlí. 

3. Je to roztok, ve kterém se již nerozpouští další přidávané množství rozpouštěné látky, ta se usazuje na  
    dně nádoby. 

4. Hořčík. 

5. Molekula. 

6. Oxid křemičitý. 

7. Protony, neutrony a elektrony. 

8. Hydroxid sodný. 

9. Síra. 

10. Anion. 

11. Destilovaná voda. 

12. Je to přeměna plynného skupenství na kapalné. 

13. Valenční vrstva. 

14. Sněhový hasicí přístroj. 

15. Podle rostoucího protonového čísla. 

16. Zinek. 

17. Kyslík. 

18. Atmosféra. 

19. Fluor. 

20. Rtuť. 

21. Elektronegativita. 

22. Chemický prvek. 

23. Iontová vazba. 

24. Hliník. 

25. Děje probíhající při růstu zelených rostlin (fotosyntéza). 

26. Oxid vápenatý. 

27. Suspenze. 

28. Chlor. 

 
NÁHRADNÍ ODPOV ĚDI PRO SEMIFINÁLE 2: 
 
1. Ano. 

2. Ano. 

3. Ne. 

4. Ne. 

5. Ano. 



ODPOVĚDI PRO FINÁLE:  

A) Aerosol. 

B) Bronz. 

C) Cín. 

Č) Čpavek. 

D) Destilace. 

E) Emulze. 

F) Filtrace. 

G) Grafit. 

H) Hygroskopie. 

CH) Chalkogeny. 

I) Izotopy. 

J) Jod. 

K) Kovalentní. 

L) Lučavka královská. 

M) Měkká voda. 

N) Neutralizace. 

O) Odpařování. 

P) Periody. 

R) Radium. 

S) Sulfan. 

Š) Škrobů. 

T) Tání. 

U) Oxid uhličitý. 

V) Vápník. 

W) Wolfram. 

X) Xenon. 

Z) Zlato. 

Ž) Železo. 

 
NÁHRADNÍ ODPOV ĚDI PRO FINÁLE: 
 
1. Ne. 

2. Ano. 

3. Ano. 

4. Ne. 

5. Ano. 


