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Milí p átelé!
P ipravily jsme pro Vás zábavnou hru – pexeso. Krom zábavy Vám p inese i pou ení a snad Vás i sblíží s jedním
v dním oborem – chemií. Hra se skládá z 64 obrázkových karti ek, na kterých je zobrazeno 32 situací, se kterými
(nebo s jejich d sledky) se setkáváme v b žném život . Každá situace je ve h e zobrazena dvakrát. Jednou na
vybarvených karti kách (sv t kolem nás), podruhé na vícemén ernobílých karti kách (provedení dané innosti
v laborato i nebo chemická reakce popisující probíhající d j). Základním principem hry je hledání dvojic pat ících
k sob (jsou ozna eny stejným íslem a stejným názvem karti ky). P i jejich hledání rozvíjíte svoji obrazovou pam ,
um ní soust edit se a hravou formou získáváte nové v domosti. N žkami nejprve pe liv vyst íhejte jednotlivé
karti ky s obrázky a pozorn si p e t te pravidla hry.
Pravidla hry
1. Po et hrá : 2 a více.
2. Karti ky zamíchejte a rozložte lícem dol (aby obrázky nebyly viditelné) do libovolného obrazce.
3. Dohodn te se, v jakém po adí budete hrát.
4. Za ínající hrá oto í dv libovolné karti ky lícem nahoru tak, aby obrázky z nich jasn vid li všichni spoluhrá i.
Když se mu poda í najít dvojici obrázk pat ících k sob , ponechá si ob dv karti ky a pokra uje ve h e. Když
ne, ob karti ky vrátí na p vodní místa lícem dol . Ve h e pak pokra uje další hrá .
5. Hra kon í, když na hrací ploše nez stane žádná karti ka. Každý hrá si spo ítá nalezené dvojice karti ek. Za
každou dvojici získává jeden bod.
6. Vít zem je ten, kdo získal nejvíc bod .
Dopln k k pravidlu . 6 (pro hrá e starší 12 let):
Pokud p i po ítání dvojic karti ek hrá správn odpoví na otázku k p íslušné dvojici karti ek (viz seznam otázek),
získává za tuto dvojici obrázek další bod. Celkem tedy za nalezenou dvojici karti ek m že získat dva body. Pokud
hrá neodpoví správn , získává pouze jeden bod za nalezení karti ek. Seznam správných odpov dí je uveden za
seznamem otázek.
P ejeme Vám p íjemnou zábavu!

Seznam otázek:
1) Hašení vápna je pom rn nebezpe né. Pro lov k na obrázku musí mít brýle?
2) Pro se v krasových jeskyních nemá sahat na rostoucí krápníky?
3) Napiš vzorec ethanolu a vzorec methanolu. Který z nich je nebezpe n jší?
4) Pro se na plynovém sporáku dává pod pánvi ku sí ka a v chemické laborato i se dává sí ka pod zah ívanou
kádinku?
5) Jaké je mírové využití jaderných reakcí?
6) Jak se jmenuje laboratorní p ístroj umož ující odst e ování vzork p i velmi vysoké frekvenci otá ení?
7) Na obrázku je zdrojem tepla p i destilaci kahan. Je bezpe né použít kahan p i destilaci ethanolu?
8) Jak by se daly omezit emise SO2, NOx, CO2?
9) Pro je fotosyntéza d ležitá?
10) P i jaké teplot dochází k nevratné denaturaci bílkovin?
11) Chemickým a mineralogickým názvem pojmenujte CaSO4·1/2H2O.
12) Co je to filtrace?
13) Která chemická látka vzniká polymerací monochlorethenu (vinylchloridu) znázorn nou na obrázku?
14) Je ozon užite ný? Pro ?
15) Látce CaC2 se sice d íve íkalo karbid (proto název lampy karbidka), jeho správný chemický název je však jiný.
Jaký?
16) Co je to sublimace?
17) Je kyselina uhli itá H2CO3 stabilní p i vysokém tlaku, nebo p i nízkém?
18) Omítka nebo malta snadn ji tuhne, je-li sucho, teplo a v trno. Pro ?
19) Co je to extrakce?
20) Jaký je princip uhašení ohn sn hovým hasicím p ístrojem?
21) Ho ením vzniklý SO2 m že zreagovat s vodou a za ur itých okolností se produkt m že usadit v komín . Jaký to
pro komín bude mít d sledek?
22) Sklo i k emen mají sice v podstat stejné složení (SiO2), ale úpln jinou strukturu. Jak je to možné?
23) Napište chemickou reakci probíhající v LeClancheov lánku.
24) Jakou nep íjemnou vlastnost má CO? V jaké situaci a prost edí dochází asto k otravám oxidem uhelnatým?
25) Jaký význam má DNA?
26) Jako chladicí sm s se n kdy používá sm s ledu a kuchy ské soli. Jaké nejnižší teploty lze pomocí této sm si
dosáhnout?
27) Co je to katalyzátor?
28) Jaký je význam jaderné fúze?
29) Jaký je chemický vzorec glycerolu?
30) Jaký je správný chemický název látky se vzorcem H2S?
31) Jakou barvu má m a jakou barvu má m d nka?
32) K emu slouží krakování?

Seznam odpov dí:
1) P i hašení vápna vzniká hydroxid vápenatý, tedy žíravina. Protože se p i reakci uvol uje velké množství tepla,
obsah nádoby se rozst ikuje. lov k na obrázku má mít brýle. Pokud by mu vznikající hydroxid vnikl do oka,
hrozí mu ztráta zraku.
2) Na krápníku by mohla ulp t mastnota z našich rukou. Tím se zm ní povrchové nap tí mezi povrchem krápníku
a roztokem Ca(HCO3)2 stékajícím po povrchu krápníku. Roztok Ca(HCO3)2 stéká po mastném povrchu rychleji
a nedochází k odpa ování vody p ímo na krápníku. Tím na krápníku nez stává CaCO3 a krápník p estane r st.
3) ethanol: C2H5OH, methanol: CH3OH. Nebezpe n jší je methanol (25 g methanolu usmrcuje lov ka o hmotnosti
70 kg). ethanol je složkou alkoholických nápoj , nap . vína.
4) Sí ka rozptýlí plamen, takže dno pánvi ky nebo kádinky je zah íváno rovnom rn . U pánvi ky tak za ídíme
rovnom rné smažení na všech jejích místech, kádinku rovnom rným zah íváním na v tší ploše chráníme p ed
prasknutím.
5) P i jaderných reakcích se uvol uje velké množství energie. Toho se využívá v jaderných elektrárnách. Vyho elé
jaderné palivo je možno využít jako zdroj r zných radioaktivních izotop .
6) Centrifuga.
7) Použití p ímého plamene p i destilaci ethanolu bezpe né není, protože ethanol je ho lavý. Pro jeho destilaci je
vhodné použít elektrický zdroj tepla, nap . topné hnízdo.
8) Použitím vhodných absorp ních filtr . Protože všechny uvedené oxidy jsou kyselinotvorné, je možno je
zneškodnit reakcí s hydroxidem, nap . s Ca(OH)2 (hašené vápno).
9) P i fotosyntéze vzniká kyslík (je nezbytný k dýchání). Také p i fotosyntéze vznikají z anorganických látek látky
organické (fotosyntetizující rostliny jsou jediným zdrojem potravy pro tém všechny ostatní organismy).
10) Vyšší než 60oC. Tuto teplotu snadno hmatem poznáme – je to nejnižší teplota, kdy nás zah átý p edm t za ne
nesnesiteln pálit).
11) Chemický název: hemihydrát síranu vápenatého. Mineralogický název: sádrovec.
12) Filtrace je odd lování složek sm si na základ odlišné velikosti ástic. K d lení dochází na filtru, který ástice do
ur ité velikosti propustí, zatímco v tší ástice zadrží.
13) Polyvinylchlorid (PVC).
14) V horních vrstvách atmosféry je ozon velmi užite ný, protože zachycuje UV zá ení, které by jinak p i dopadu na
Zemi ni ilo chemické vazby v organických látkách (nap . v DNA) a vážn tím ohrožovalo život. Ozon je však
jedovatý (vzniká nap . v blízkosti xeroxu, takže v místnosti s b žící kopírkou musíme v trat). Jedovatosti ozonu
se využívá k hubení mikroorganism (tzv. ozonizace).
15) CaC2 je odvozen od látky C2H2 (ethyn neboli acetylen). Kationty H+ se od acetylenu C2H2 pom rn snadno
odšt pí a vznikne anion C22–, nazývaný acetylid. Jeho s l CaC2 je tedy acetylid vápenatý.
16) Sublimace je p ímá p em na pevné látky na plyn.
17) Každý ze zkušenosti ví, že p i otev ení nápoje syceného CO2 láhev zasy í (poklesne v ní tlak) a z nápoje za nou
unikat bublinky CO2. Snížení tlaku v láhvi tedy vede k rozkladu H2CO3 na H2O a CO2. Kyselina uhli itá je tedy
stabilní jen p i vysokém tlaku.
18) Vysoká teplota a sucho usnad ují vypa ování vody, která je pak v trem odváta od omítnuté zdi. Tím se poruší
rovnováha v reakci napsané na karti ce a prob hne d j uvol ující další vodu, tedy sou asn i vznik nerozpustného
CaCO3, což je podstatou tvrdnutí omítky nebo malty.
19) Extrakce je metoda odd lování látek na základ jejich rozpustnosti ve vhodném rozpoušt dle.
20) Na ho ící látce se vytvo í vrstva CO2, je tedy vypuzen kyslík a ho ení (tj. slu ování látek s kyslíkem) nem že
probíhat.
21) Reakcí SO2 s vodou vzniklá kyselina si i itá zp sobí korozi zdiva a to se za ne rozpadat.
22) Jedná se o polymorfii (schopnost téže slou eniny mít r zné krystalové vlastnosti). Krystaly k emene vznikají
pomalým chladnutím roztaveného SiO2, zatímco amorfní sklo vzniká rychlým ochlazením roztaveného SiO2.
23) Zn + 2NH4+ → Zn2+ + H2 + 2NH3
24) CO je smrteln jedovatý, je však bezbarvý a bez zápachu. Jeho p ítomnost je tedy velmi obtížné v as ujistit.
Vzniká p i nedokonalém spalování (tedy p i ho ení za nedostate ného p ístupu vzduchu. Krom n kterých
chemických výrob vzniká oxid uhelnatý nap . p i ho ení paliva v aut . Otrava oxidem uhlenatým tedy hrozí nap .
tehdy, jsme-li v garáži, máme pušt ný motor auta a zav ené dve e od garáže.
25) Kóduje genetickou informaci
26) –21oC.
27) Katalyzátor je látka, která výrazn urychluje chemickou reakci, ale sama se p itom nespot ebovává.
28) P i jaderné fúzi se uvol uje velké množství energie (zdroj zá ivé energie hv zd). Pr myslov se ji zatím
nepoda ilo využít.

29) CH2–CH–CH2
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OH OH OH.
30) Sulfan
31) M je ervená, m d nka je zelená.
32) Je to úprava dlouhých uhlovodíkových et zc na kratší, které jsou od sebe snáze odd litelné a snáze zpracovatelné na další látky.
Tvorba hracích karet a publikování tohoto lánku byly podporovány grantem FRVŠ 736/03/G6 „Hrajeme si v chemii“.

