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Odpovězte na otázky

 Co to jsou alkany?

 Jak se jmenuje nejjednodušší alkan        
a k čemu se požívá?

 Jak se jmenuje alkan se 3 uhlíky

v řetězci a k čemu se používá?

 Které látky jsou hlavními složkami  
benzínu?



Alkeny

 uhlovodíky  s dvojnou vazbou mezi 
uhlíky



Ethen = ethylen

CH2=CH2  

hořlavý plyn

C2H4



Použití ethenu

dozrávání ovoce, 

výroba plastů-
polyethylen



propen = propylen

CH3-CH=CH2   nebo CH2=CH-CH3

plyn 

surovina pro výrobu plastu polypropylenu



dieny

dvě dvojné vazby mezi uhlíky

buta-1,3-dien

CH2=CH-CH=CH2

kapalina

surovina pro výrobu syntetických kaučuků



Alkyny

uhlovodíky s trojnou vazbou mezi uhlíky



Ethyn  =  acetylen

H-C≡C-H

CH≡CH    

C2H2

plyn



použití ethynu

surovina pro výrobu plastů – PVC,

kyseliny octové

kyslíkovo-acetylenový plamen – sváření a 
řezání kovů
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Metodický list

 Druh materiál: výuková prezentace doprovázená otázkami a 
úkoly. 

 Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora 
k výuce alkenů, alkynů

 Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují 
učiteli zapojovat žáky do diskuze k probíranému tématu.

 Cílem je pochopení struktury a významu alkenů, alkynů 
 Očekávané výstupy: rozumí základní stavbě alkenů, alkynů, jejich 

významu a použití 
 Klíčová slova:alkeny, ethen, propen, butadien, alkyny, ethyn



Metodický postup

 Druhý  snímek je zaměřen na opakování alkanů a jejich významu
 Třetí až šestý snímek  je věnován výkladu struktury vybraných 

alkenů
 Sedmý snímek je zaměřen na význam a použití butadienu 
 Osmý až desátý snímek  je věnován výkladu struktury alkynů a 

významu a použití ethynu.
 Jednotlivé snímky jsou doplněny obrázky, které doplňují použití 

jednotlivých uhlovodíků.
 U vzorců jednotlivých látek je vhodné, aby učitel seznamoval žáky 

se základy názvosloví organické chemie. 




