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Napište vzorec

 butenu

CH2=CH-CH2-CH3



• propynu

CH3-C≡CH

• penta- 1,3-dienu

CH2=CH-CH=CH-CH3



pojmenujte

• CH≡C-CH2-CH3

butyn

• CH2 – CH2

│        │

CH2 CH2

CH2

cyklopentan



Areny = aromatické uhlovodíky 
(aromáty)

 obsahují aromatický cyklus šestiuhlíkový 
uzavřený řetězec

 který obsahuje jednoduché a dvojné vazby

= benzenové jádro



Benzenové jádro

= =



Znázornění benzenového jádra z roku 
roku 1865



 benzenové jádro je velmi stabilní, je součástí 
dalších sloučenin

(např.v paralenu, aspirinu,

aminokyseliny – DNA,…)



benzen

 C6H6 – hořlavá, toxická, karcinogenní kapalina

 surovina pro výrobu plastů 
(styren),léčiv,kompaktních disků, barviv



naftalen

 C10H8

 pevná bílá látka

 dezinfekční prostředek – součást WC kostek,

naftalín - proti molům, 

surovina pro výrobu barviv

=



toluen

 hořlavá, zdraví škodlivá 
kapalina

 surovina – výroba 
rozpouštědel, výbušnin 
–TNT

 zneužíván jako 
inhalační droga 



styren

 kapalina

 surovina pro 
výrobu plastů -
polystyren

CH=CH2
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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 

arenů
 Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují učiteli 

zapojovat žáky do diskuze k probíranému tématu.
 Cílem je pochopení struktury a významu arenů
 Očekávané výstupy: rozumí základní stavbě arenů jejich významu a 

použití 
 Klíčová slova:areny, benzenové jádro,benzen, naftalen, toluen, styren



Metodický postup

 Druhý až čtvrtý snímek je zaměřen na opakování struktury alkenů a 
alkynů. Je vhodné, aby učitel doplnil tyto snímky o společné opakování 
vlastností a významu uhlovodíků

 pátý až osmý snímek  je věnován výkladu struktury arenů a vysvětlení 
pojmu benzenové jádro

 Devátý až dvanáctý snímek je zaměřen na význam a použití některých 
arenů: benzenu, naftalenu, styrenu, toluenu. Učitel žáky seznámí s 
nebezpečím při práci s areny (karcinogenní účinky) a pravidly bezpečné 
práce s nimi, nebezpečím čichání toluenu jako inhalační drogy




