
Stavba hmoty 
 
Látky d�líme na �isté látky (nap�. destilovaná voda) a sm�si (minerální voda – krom� H2O obsahuje 
také soli). 
 
Úkol 1: Na dv� hodinová sklí�ka kápn�te destilovanou vodu a vodu minerální. Vhodným zah�íváním (na topení, 

pod infralampou apod.) nechejte vodu odpa�it. Porovnejte obsah obou sklí�ek. 
Úkol 2: Na provedení p�edchozího úkolu pot�ebujete jen pár kapek destilované vody. Jak si ji m�žete snadno 

opat�it doma, aniž byste ji kupovali? 
 
Sm�si d�líme na stejnorodé (homogenní) a r�znorodé (heterogenní). Stejnorodé sm�si jsou takové, 
jejichž složky od sebe nem�žeme rozlišit okem ani mikroskopem (nap�. vzduch je stejnorodou sm�sí 
21 % kyslíku a 81 % dusíku, sladká voda je stejnorodou sm�sí sacharózy a vody,...).  R�znorodé sm�si 
jsou takové, jejichž složky od sebe odlišíme zrakem nebo mikroskopem. P�íkladem r�znorodé sm�si je 
nap�. žula nebo krev (krvinky nebo krevní desti�ky jsou pozorovatelné mikroskopem). 
 
Úkol 3: Uve�te další p�íklady stejnorodých a r�znorodých sm�sí. 

Stejnorodé sm�si nazýváme také roztoky. Mohou být plynné (nap�. vzduch), kapalné (nap�. mo�ská 
voda) nebo pevné (nap�. r�zn� zbarvená skla). 

 
Úkol 4: Minerály mohou být v d�sledku i nepatrných p�ím�sí jiných látek r�zn� zbarvené. Nap�. k�emen m�že 

být žlutý (citrín), r�žový (r�ženín), hn�dý (záhn�da) aj. O jaký druh sm�sí se jedná? 
Úkol 5: Roztoky spolu mohou tvo�it látky v libovolném skupenství. Pokuste se doplnit následující tabulku: 

skupenství látek tvo�ících roztok  p�íklad takové sm�si 
plyn – plyn      .............................................................. 
plyn – kapalina    minerálka sycená oxidem uhli�itým 
kapalina – kapalina    .............................................................. 
kapalina – pevná látka    .............................................................. 
pevná látka – plyn    platina – vodík 
pevná látka – pevná látka   .............................................................. 

 

Složení �istých látek 

Pokud slijeme 50 cm3 ethanolu a 50 cm3 vody, zjistíme, že výsledný objem je menší než  
100 cm3. 
Úkol 6: Vyzkoušejte pravdivost uvedeného tvrzení. 
Úkol 7: Zkuste smíchat 50 cm3 hrachu a 50 cm3 máku. Co m�žete �íci o výsledném objemu? 
Úkol 8: Jaká je spole�ná p�í�ina jevu pozorovaného v úkolech �. 7 a 8? 
 
Všechny látky jsou tvo�eny z �ástic. �ástice stejné �isté látky jsou stejné, �ástice r�zných �istých látek mají 

r�znou velikost a tvar. 
 
Úkol 9:  Do vody ve skleni�ce nasypte špetku manganistanu draselného (tzv. hypermangan), trochu písku a 

p�ikápn�te modrý inkoust. Sm�s p�efiltrujte p�es novinový papír. Která složka se na papí�e zachytila? Které 
složky prošly do filtrátu?  

Úkol 10:  P�es otvor další �isté skleni�ky upevn�te dostate�n� velký kousek celofánu pomocí gumi�ky. Na takto 
vzniklý celofánový filtr nalijte �ást filtrátu z p�edchozího úkolu. Jak se liší barva takto nov� vzniklého filtrátu 
od p�edchozího? Co z toho lze usoudit o velikosti �áste�ek hypermanganu ve srovnání s velikostí �áste�ek 
barviva obsaženého v inkoustu? 

 
Základní �áste�kou látek jsou molekuly, které se skládají z atom�. Atomy se skládají z jádra atomu 
(obsahuje kladn� nabité protony a elektricky neutrální neutrony) a z obalu (obsahujícího záporn� 
nabité elektrony). Protony a neutrony jsou ve srovnání s elektronem velmi t�žké a mají svoji vnit�ní 
strukturu: jsou složeny z trojic tzv. kvark�. Elektrony vnit�ní strukturu nemají.  
 



Po�et proton� v jád�e se nazývá protonové �íslo. Látka, tvo�ená atomy se stejným protonovým 
�íslem, je tzv. prvek (nap�. O2, O3). �istá látka tvo�ená atomy r�zných prvk� je tzv. slou�enina (nap�. 
H2O). 
 


