
Téma: Kovy 



Podle vlastností rozdělujeme 

chemické prvky na ….  

Periodická soustava prvků 



kovy nekovy 

polokovy 

4/5 všech prvků 

 jsou pevné látky 

kapalná rtuť 

 kovový lesk 

 kujné a tažné 

 vodí elektrický 

proud a teplo 

 rezaví 

 

 

 jsou pevné, kapalné 

a plynné 

 pevné jsou křehké 

 nevedou elektrický 

proud a teplo 

 

 

  přechod mezi kovy 

a nekovy 

 jsou pevné              

a křehké látky 

 málo vodí 

elektrický proud a 

teplo 

 jejich vodivost se 

dá měnit 
OPAKOVÁNÍ! 
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Nekovy (HALOGENY, C, S, P) - 

opakování 
 

Kde se v přírodě vyskytuje uhlík? 

Co je a k čemu se používá aktivní uhlí? 

K čemu se průmyslově využívají saze a 

koks? 

Jaké vlastnosti má a k čemu se využívá síra? 

 

V jakých modifikacích se vyskytuje fosfor? 



kovy nekovy 

polokovy 

4/5 všech prvků 

 jsou pevné látky 

kapalná rtuť 

 kovový lesk 

 kujné a tažné 

 vodí elektrický 

proud a teplo 

 rezaví 

 

 

 jsou pevné, kapalné 

a plynné 

 pevné jsou křehké 

 nevedou elektrický 

proud a teplo 

 

 

  přechod mezi kovy 

a nekovy 

 jsou pevné              

a křehké látky 

 málo vodí 

elektrický proud a 

teplo 

 jejich vodivost se 

dá měnit 

Doplnění informací z minulé hodiny! 
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POLOKOVY 

Vyhledej v PSP tyto značky – B, Si, Ge, As, 

Se, Sb, Te,  At a pojmenuj tyto chemické 

prvky. Následně doplnit výše uvedené 

značky do slepé PSP! 

 Mechanické vlastnosti – jsou křehké, 

nejsou kujné. 

 Elektrické vlastnosti – POLOVODIČE – 

malá elektrická vodivost, kterou lze zvýšit 

přidáním příměsí nebo zvýšením teploty. 



POLOKOVY – Křemík - Si 

 Čistý se v přírodě 
nevyskytuje. 

 Nejznámější 
sloučenina – 
KŘEMEN. 

 Lidské tělo – zubní 
sklovina a kosti. 

 Čistý křemík – 
výroba solárních 
článků. 



Solární panely – uveďte výhody 

a nevýhody jejich využití. 



kovy nekovy 

polokovy 

4/5 všech prvků 

 jsou pevné látky 

kapalná rtuť 

 kovový lesk 

 kujné a tažné 

 vodí elektrický 

proud a teplo 

 některé rezaví 

 

 

 jsou pevné, kapalné 

a plynné 

 pevné jsou křehké 

 nevedou elektrický 

proud a teplo 

 

 

  přechod mezi kovy 

a nekovy 

 jsou pevné              

a křehké látky 

 málo vodí 

elektrický proud a 

teplo 

 jejich vodivost se 

dá měnit 

Doba bronzová, železná … 

NOVÉ UČIVO! 
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Vlastnosti kovů 



Vlastnosti kovů 

 Vzhled – lesklý povrch 

 Mechanické vlastnosti 
– tažné, kujné a dají se 
ohýbat. 

 Elektrické vlastnosti – 
vedou elektrický 
proud. 

 Magnetické vlastnosti 
– železo je 
magnetické. 



Kovy můžeme rozdělit na 

základě rozdílné: 
1) hustoty  - lehké (Na, Mg, Al,…) 

    - těžké (Fe, Cu, Pb, Hg,…) 

2) stálosti na vzduchu a vlhkém prostředí
 - ušlechtilé (Au, Ag, Pt) 

  - neušlechtilé (Fe, Zn, Mg) 

3) dostupnosti a ceny 

  - drahé (Pt, Au, Ag) 

  - ostatní (Fe, Al, Zn,…) 

Doplnit výše uvedené značky 

do slepé PSP! 



Významné kovy - hliník (Al) 

 Výskyt: nejrozšířenější kov v přírodě. 
Získává se z bauxitu. 

 Vlastnosti: pevný, stříbrolesklý kov, malá 
hustota, vodič el. proudu a tepla. 

 Využití: obaly, odlehčené konstrukce, 
vodiče, , materiál pro výrobu letadel, aut, 
lodí …, slitiny (dural). 

 



Významné kovy - hliník (Al) 



Významné kovy - železo (Fe) 

 Výskyt: jedním z nejrozšířenější prvků v 
přírodě. Získává se ze železných rud. 

 Vlastnosti: pevný, stříbrolesklý kov, 
magnetické vlastnosti a podléhá korozi.  

 Využití: surové železo se zpracovává na 
litinu a ocel, které se liší obsahem uhlíku. 

◦ Výroba litiny (topná tělesa, kotle). 

◦ Výroba oceli (nosné konstrukce, lešení, koleje, 
…). 



Koroze železa 

KOROZE = reakce Fe se vzdušnou 

vlhkostí a sloučeninami v ovzduší. 

Ochrana před korozí : natírání barvou, 

pokovování, mazání. 



Jak je možné,  že železo (příp. hliník)  hoří? 



Fe a Al – Vánoční prskavka 
 Prskavky hoří vlivem směsi, která obsahuje 4 hlavní 

složky. J 

 edná se o najemno namletý prášek z dřevěného uhlí, 
oxidovadla, které je nejčastěji dusičnan barnatý či 
dusičnan draselný (obsah cca 50 %), dále práškového 
hliníku (cca 10 %) či železných pilin a také pojivo 
často v podobě škrobu, které drží jednotlivé 
komponenty dohromady.  

 Vlivem zapálení prskavky začne docházet k vzájemné 
reakci složky s oxidlovadlem za vzniku extrémně 
vysoké teploty okolo 1000 až 1100 °C  a kyslíku. 
Během té dochází ke vzniku oxidu železitého a oxidu 
hlinitého, které tvoří odpadávající složky a který 
vytváří typický vzhled prskavky. 



Významné kovy - měď (Cu) 

 Výskyt: v přírodě se ryzí vyskytuje vzácně, 
častěji je součástí nerostů. 

 Vlastnosti: pevný, červenohnědý kov, 
velká hustota, stálý na vzduchu, vodič el. 
proudu a tepla.  

 Využití: el. vodiče, chladiče, varné 
nádoby, střešní krytina, slitiny (bronz, 
mosaz). 

 Pokrývá se časem tzv. měděnkou (chrání 
před další korozí). 
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Významné kovy - měď (Cu) 
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Významné kovy - zlato (Au) 

 Výskyt: ryzí zlato se nalézá ve 
zlatonosných písčitých nánosech, nebo v 
rudních žilách. 

 Vlastnosti: žlutý, lesklý kov, stálý na 
vzduchu, kujný, velká hustota, el. 
vodivost.  

 Využití: šperky, mince, elektrotechnika, 
zubní lékařství, … 

 



Významné kovy - zlato (Au) 
Karát - obsah zlata ve slitině 
- celek = 24 karátů 
- 14 karátové zlato obsahuje  58,5%  Au (zbytek může být 

Ag, Cu, Ni, Zn, …) 
- Ryzost udává puncovní značka! 



Významné kovy - stříbro (Ag) 

 Výskyt: součást stříbrné rudy, nebo jako 
příměs nerostů. 

 Vlastnosti: stříbrolesklý kov, stálý na 
vzduchu, nejlepší vodič el. proudu.  

 Využití: šperky, zrcadla, pamětní mince, 
medaile, fotomateriál, … 

 



Významné kovy - stříbro (Ag) 

Vlivem některých látek černá! 



Významné kovy - zinek (Zn) 

 Výskyt: v nerostu zvaném sfalerit. 

 Vlastnosti: pevný, šedobílý kov, snadno 
tavitelný, stálý na vzduchu.  

 Využití: povrchová ochrana Fe (koroze), 
baterie, slitiny (mosaz). 



Významné kovy - zinek (Zn) 



Významné kovy - olovo (Pb) 

 Výskyt: v olověné rudě (galenit). 

 Vlastnosti: šedobílý, měkký kov, jedovatý, 

snadno tavitelný. Pohlcuje rentgenové a 

radioaktivní záření. 

 Využití: součást akumulátorů, výroba 

střeliva. 

 Dříve se přidávalo do benzinu – dnes 

většina aut používá bezolovnatý benzín. 
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Významné kovy - olovo (Pb) 
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Významné kovy - rtuť (Hg) 

 Výskyt: v nerostu zvaném rumělka. 

 Vlastnosti: kapalný kov, stříbrolesklý kov, 
velká hustota, odolný vůči vnějším vlivům. 

 Využití: teploměry (klasické již dnes 
nahrazeny lihovými), fyzikální přístroje, 
zubní lékařství (amalgámy), chemický 
průmysl. 
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Významné kovy - rtuť (Hg) 
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Slitiny kovů 

Připravují se tuhnutím roztavených směsí 
kovů. Mají lepší vlastnosti pro určité použití. 

 Bronz – Cu + Sn – tvrdší, lepší na slévání 
než čistá Cu – odlévání soch 

 Ocel – Fe + jiné kovy – pevnější, pružnější, 
odolnější proti vnějším vlivům  

 Pájka – Pb + Sn – menší teplota tání než 
v čistém stavu 

 Dural – Al, Mg + další kovy – tvrdší a 
pevnější než čistý Al 

 



A nezapomeň důležitý je také proces sběru 

a třídění kovů, který má nejen ekonomický, 

ale také hlavně ekologický dopad na životní 

prostředí! 

http://www.aaavykupkovu.cz/stranka/aktualni-cenik-zelezny-srot--a-barevne-kovy-frydek-mistek/


Tabulka obsahuje lidová rčení, která se využívají v běžné mluvě.  

   Uveď název, značku a vlastnost kovu, kterého se rčení týká. 

  Rčení Název 

kovu 

Značka 

kovu 

Vlastnost 

kovu 

zlaté srdce       

stříbrné vlasy       

bronzová pleť       

železné zdraví       

nohy jako z olova       

ÚKOL 



SHRNUTÍ 

Železo - Fe 

Měď - Cu 

Olovo - Pb 

Zlato - Au Stříbro - Ag 

Rtuť - Hg 

Hliník - Al 

Zinek - Zn 


