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Ke každá látce doplňte, do které 
skupiny organických látek patří

CH≡C-CH3

alkyny

C6H5Cl

halogenderiváty

areny

CH3(CH2)5CH3

alkany



areny

CH3OH

alkoholy

CHF2CHF2

halogenderiváty

CH3CH=CH2

alkeny



étheréther

CH3-CH2-O-CH2-CH3

těkavá hořlavá kapalina

první anestetikum při narkózách (nyní 
se nepoužívá)



aldehydyaldehydy

H

C = O    formaldehyd 

H

HCOH

toxická,  karcinogenní kapalina

formaldehyd – 40% roztok formalín



použitípoužití

uchovávání biologických preparátů

 výroba syntetických pryskyřic

dřevotříska –dřevěné štěpky + formaldehydové pryskyřice



ketony

CH3

C = O    aceton 

CH3

CH3CO CH3



acetonaceton

 hořlavá,  dráždivá kapalina

použití – ředidla, rozpouštědla



Aldehydy - ketony

 aldehydy
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C = O

R

 ketony

R

C = O             

R



Dusíkaté derivátyDusíkaté deriváty

aminoderiváty 

nitroderiváty



AminoderivátyAminoderiváty -- aminyaminy

obsahují skupinu –NH2

anilin(aminobenzen)

nebezpečná, toxická látka

výroba barviv

aminokyseliny



NitroderivátyNitroderiváty

 obsahují skupinu –NO2

trinitrotoluen TNT 



 použití – výbušniny
 (jednotka síly výbuchů – kg TNT)
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Metodický listMetodický list
 Druh materiál: výuková prezentace doprovázená otázkami a 

úkoly. 

 Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora 
k výuce kyslíkatých a dusíkatých derivátů uhlovodíků 

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

 Cílem je pochopení vzniku , významu, použití a 
nebezpečnosti pro člověka aldehydů , ketonů a dusíkatých 
derivátů, zásady bezpečné práce s těmito látkami.

 Očekávané výstupy: rozumí významu a požití aldehydů, 
ketonů, dusíkatých derivátů

 Klíčová slova: aldehydy, formaldehyd, ketony, aceton, 
dusíkaté deriváty, aninoderiváty, nitroderiváty,



Metodický postupMetodický postup

 Druhý a třetí snímek je věnován opakování 
jednotlivých skupin organických látek, ke vzorcům žáci 
doplňují název skupiny organických látek

 Čtvrtý snímek je věnován vlastnostem étheru, záleží 
pouze na zvážení učitele zda bude vyžadovat znalost 
vzorce

 Pátý až osmý snímek je věnován významu a 
vlastnostem aldehydů a ketonů. Učitel zdůrazní 
zásady bezpečné práce s těmito látkami.

 Na devátém snímku je vysvětlen rozdíl ve struktuře 
aldehydu a ketonu. Záleží na učiteli jak podrobnou 
znalost těchto rozdílů bude vyžadovat

 Na desátém až dvanáctém snímku je objasněn vznik, 
vlastnosti a zásady práce s dusíkatými deriváty.




