
Většina látek v přírodě je složena ze dvou nebo více chemických látek, které mají různé složení 

a vlastnosti. Takové látky se nazývají směsi. 

 

1. Urči pravdivost následujících tvrzení: 

 

Tvrzení ANO NE 

Stejnorodé směsi nazýváme roztoky.   

Koloidní směsi obsahují částečky viditelné pouhým okem.   

Suspenze je směs nerozpuštěné látky v kapalině.   

Emulze je směs dvou pevných látek.   

Aerosol je směs kapaliny nebo pevné látky v plynu.   

Dým a smog jsou příklady aerosolů.   

Směs nerozpuštěné plynné látky v kapalině nazýváme pěna.   

Příkladem pevného roztoku je žula.   

 

2. Určete způsob oddělování složek směsí, který je charakterizován následujícími informacemi: 

 

 Tento způsob oddělování složek směsí je nejjednodušší, probíhá samovolně v přírodě, především ve 

vodních tocích. Je založen na různé hmotnosti a velikosti částic obsažených ve vodě.  

………………………………………… 
 

 K této metodě oddělování složek směsí potřebujeme složitou aparaturu. Je založena na různých 

teplotách varu kapalin. Touto metodou se často vyrábějí alkoholické nápoje vysoké čistoty. Neodborně 

provedenou ……………………………… získáme jedovatou látku, jejíž požití končí prudkou otravou, někdy dokonce 

i smrtí. Tato metoda je využitelná také při odsolování mořské vody. 

………………………………………… 
 

 Nádherné tvary tvoří různé látky při metodě, kterou oddělujeme pevnou látku rozpuštěnou v kapalině 

(z roztoku). Můžeme se s ní setkat i při výrobě cukru z cukrové řepy nebo třtiny. V laboratoři se tato 

metoda často provádí se skalicí modrou (CuSO4), kterou se dnes běžně čistí zahradní bazény. 

………………………………………… 
 

 

 

 

 Další ze způsobů se používá k oddělení pevných složek od kapalných nebo plynných složek 

v různorodých směsích. K tomu způsobu je zapotřebí různých materiálů, např. síta, tkaniny, papír. 

K čištění vody se používá písek. Je jedním ze stupňů odborného čištění vody v chemických i biologických 

čističkách. Podobným způsobem lze vyčistit i vzduch. 

………………………………………… 
 

 Moderní metoda, kterou oddělujeme složky ze stejnorodých plynných nebo kapalných směsí, je 

založena na různých rychlostech pohybu barevných částic směsí. Využívá se při výrobě léků, k oddělování 

látek obsažených v rostlinách a při zjišťování obsahu nebezpečných plynů v ovzduší. Touto metodou 

můžete snadno sami zjistit, která barviva jsou obsažena v trávě, ovoci či zelenině. 

………………………………………… 



3. Vylušti doplňovačku, v tajence najdeš jednu ze zajímavých směsí, urči její druh: 

 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

             

7             

8             

9             

10             

 

 
 

1. název směsi dvou nemísících se kapalin 

2. název metody oddělování složek směsí, založené na různých teplotách varu 

3. název roztoků obsahujících částice, které způsobují rozptyl světla 

4. název směsi pevné látky nerozpuštěné v kapalině 

5. jiný název pro látky jedovaté pro lidský organismus 

6. název metody oddělování složek směsí, založené na různé hmotnosti částic 

7. jiný název ethanolu, produkt destilace 

8. název směsi kapaliny nebo pevné látky v plynu 

9. název účinků žíravin na pokožku nebo sliznici 

10. název skupenství, v němž jsou částice pravidelně uspořádány blízko sebe 

 

 

Tajenka zní: _____________________________________________ 

 

Druh směsi: _____________________________________________ 
 


