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Napište vzorce uvedených 
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Halogenderiváty

 v molekule uhlovodíku je jeden nebo 
více atomů vodíku nahrazeno 
halogenem:

 F,Cl,Br,I (prvky VII.A skupiny)
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chloroform

 trichlormethan      

 použití- rozpouštědlo, surovina pro výrobu 
lepidel

 dříve anestetikum(zdraví škodlivý)

CHCl3



tetrachlormethan

 CCl4
 nehořlavá, jedovatá kapalina

 rozpuštědlo



tetrafluorethylen

 CF2=CF2

 polymerace  → teflon

 nehořlavý, žáruvzdorný materiál



chlorethen

 CH2=CHCl

= vinylchlorid

 polymerace→polyvinylchlorid PVC



freony

 obsahují dva různé 
halogeny, jeden vždy fluor 
např: CCl2F2 –

difluordichlormethan

 hnací plyny, chladící 
kapaliny (zakázáno)

 poškozují ozon



 halogenderiváty se používají jako 
rozpouštědla, insekticidy, dezinfekční 
přípravky,výroba plastů –PVC, teflon, 
halogenové žárovky



 halogenderiváty jsou látky škodlivé a 
nebezpečné pro životní prostředí 



Napište vzorce halogenderivátů

 brommethan

CH3Br



 fluorethan

 CH2F-CH3

 jodbutan

 CH2I-CH2-CH2-CH3

 nebo CH3-CHI-CH2-CH3



 trichlorethan

 CH3-CCl3
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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 halogenderivátů uhlovodíků

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

 Cílem je pochopení vzniku halogenderivátů uhlovodíků. Jejich 
použití, principu jejich názvosloví a nebezpečnosti pro životní 
prostředí a ozonovou vrstvu

 Očekávané výstupy: rozumí vzniku halogenderivátů uhlovodíků, 
principu jejich názvosloví a jejich významu

 Klíčová slova: halogenderivát uhlovodíku, chlormethan, teflon, 
vinylchlorid, freony



Metodický postup

 Druhý a třetí snímek je věnován opakování názvů a 
vzorců organických sloučenin

 Čtvrtý až dvanáctý snímek je věnován výkladu pojmu 
halogenderivát uhlovodíku, jeho vzniku, vlastnostem a 
použití halogenderivátů  uhlovodíků. U jednotlivých 
látek je nutné, aby učitel upozorňoval na vlastnosti 
jednotlivých látek, jejich nebezpečnost, toxicitu,  na 
základní pravidla nakládání s těmito látkami a vedl 
žáky k posouzení pozitivních a negativních vlivů těchto 
látek, uvědomění si nebezpečí vzniku ozonové díry.

 Na třináctém až patnáctém snímku je procvičování 
názvosloví halogenderivátů. 




