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3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 
a) Napište 

1) 3 prvky, které začínají na písmeno T 
2) 3 prvky, které končí na písmeno R 
3) 2 prvky, které mají 3 písmena 
4) 3 prvky, které mají 6 písmen 
5) 2 prvky, které začínají na písmeno N 
6) 3 prvky, které končí na UM 

U každého prvku napište také jeho chemickou značku 
 
b) K následujícím značkám napište názvy prvků a doplňte do schématu tak, aby 
v každém řádku a sloupci platilo, co je napsané   
„CH“ je 1 písmeno 
 
Cl, Ag, S, Se, Ar, C, As, F, Br 
 
 Prvky, jejichž 

název začíná na 
písmeno „S“ 

Součet všech 
písmen v tomto 
sloupci je 14 

Prvky v plynném 
skupenství 

Prvky, které mají 
ve svém názvu 5 
písmen 

   

Prvky, které mají 
ve svém názvu 4 
písmena  

   

Prvky, jejichž 
chemická značka 
začíná písmenem 
„A“ 

   

 
c) Doplňte následující tabulku 
 
Název 
prvku 

Značka 
prvku 

Počet 
nukleonů 

Počet 
protonů 

Počet 
neutronů 

Počet 
elektronů 

Počet elektronů 
v jednotlivých 
vrstvách atomu 

VODÍK  3     
KYSLÍK  16     
VÁPNÍK  41     
HLINÍK  27     
CHLOR  34     
NEON  20     
 
 
 



d) Ke značkám prvků přiřaďte jejich názvy 
Mg    železo 
Al    fluor 
Zn    měď 
I    titan 
F    hořčík 
K    helium 
Na    zinek  
He    mangan 
Mn    jod 
Ti    hliník 
Cu    draslík 
Fe    sodík 
 
e) Napište, z kolika a jakých atomů se skládají následující molekuly 
 
7 FeCl3 

 

2 NaNO3 
 
3 Ca(OH) 2 
 
2 N2 
 
4 NO2 
 
5 H2O 
 
f) U následujících atomů prvků zapište počet elektronů ve valenční vrstvě 
uhlík 
bor 
sodík 
argon 
síra 
dusík 
 
g) Následující chemická jména převeďte do češtiny ☺. Postupujte tak, že 
značkám přiřadíte názvy prvků, a když pak dáte první písmenka z každého 
názvu prvku za sebe, dostanete jméno.   
Např. KASVIRK – K, As, V, Ir, K – Draslík, Arsen. Vanad, Iridium, Draslík, jméno je: 
DAVID   
 
ISBNI 
IRVAS 
OASRULASB 
MOASRETESB 
 

 



Řešení: 
a) Napište 

1) 3 prvky, které začínají na písmeno T – např. titan (Ti), tellur (Te), tantal (Ta) 
2) 3 prvky, které končí na písmeno R – např. bor (B), chlor (Cl),  fluor (F) 
3) 2 prvky, které mají 3 písmena – např. bor (B), měď (Cu)  
4) 3 prvky, které mají 6 písmen – např. bismut (Bi), železo (Fe), mangan (Mn) 
5) 2 prvky, které začínají na písmeno N – např. neon (Ne), niob (Nb) 
6) 3 prvky, které končí na UM – např. radium (Ra), helium (He), lithium (Li) 

U každého prvku napište také jeho chemickou značku 
 
b) K následujícím značkám napište názvy prvků a doplňte do schématu tak, aby 
v každém řádku a sloupci platilo, co je napsané   
„CH“ je 1 písmeno 
 
Cl (chlor), Ag (stříbro), S (síra), Se (selen), Ar (argon) , C (uhlík), As (arsen), F (fluor), Br 
(brom) 
 
 Prvky, jejichž 

název začíná na 
písmeno „S“ 

Součet všech 
písmen v tomto 
sloupci je 14 

Prvky v plynném 
skupenství 

Prvky, které mají 
ve svém názvu 5 
písmen 

selen uhlík fluor 

Prvky, které mají 
ve svém názvu 4 
písmena  

síra brom chlor 

Prvky, jejichž 
chemická značka 
začíná písmenem 
„A“ 

stříbro arsen argon 

 
c) Doplňte následující tabulku 
 
Název 
prvku 

Značka 
prvku 

Počet 
nukleonů 

Počet 
protonů 

Počet 
neutronů 

Počet 
elektronů 

Počet elektronů 
v jednotlivých 
vrstvách atomu 

VODÍK H 3 1 2 1 1e- 

KYSLÍK O 16 8 8 8 2e-, 6e- 

VÁPNÍK Ca 41 20 21 20 2 e-, 8 e-, 8 e-, 2 e- 

HLINÍK Al 27 13 14 13 2 e-, 8 e-, 3 e- 

CHLOR Cl 34 17 17 17 2 e-, 8 e-, 7 e- 

NEON Ne 20 10 10 10 2 e-, 8 e- 
 
 
 



d) Ke značkám prvků přiřaďte jejich názvy 
Mg     železo 
Al     fluor 
Zn     měď 
I     titan 
F     hořčík 
K     helium 
Na     zinek  
He     mangan 
Mn     jod 
Ti     hliník 
Cu     draslík 
Fe     sodík 
 
e) Napište, z kolika a jakých atomů se skládají následující molekuly 
 
7 FeCl3 – 7 atomů železa a 21 atomů chloru 
 

2 NaNO3 – 2 atomy sodíku, 2 atomy dusíku, 6 atomů kyslíku 
 
3 Ca(OH) 2 – 3 atomy vápníku, 6 atomů kyslíku, 6 atomů vodíku 
 
2 N2 – 4 atomy dusíku 
 
4 NO2 – 4 atomy dusíku, 8 atomů kyslíku 
 
5 H2O – 10 atomů vodíku, 5 atomů kyslíku 
 
f) U následujících atomů prvků zapište počet elektronů ve valenční vrstvě 
uhlík – 4 elektrony 
bor – 3 elektrony 
sodík – 1 elektron 
argon – 8 elektronů 
síra – 6 elektronů 
dusík – 5 elektronů 
 
g) Následující chemická jména převeďte do češtiny ☺. Postupujte tak, že 
značkám přiřadíte názvy prvků, a když pak dáte první písmenka z každého 
názvu prvku za sebe, dostanete jméno.   
Např. KASVIRK – K, As, V, Ir, K – Draslík, Arsen. Vanad, Iridium, Draslík, jméno je: 
DAVID   
 
ISBNI – I, Sb, Ni – Jod, Antimon, Nikl – jméno je JAN 
IRVAS – Ir, V, As – Iridium, Vanad, Arsen – jméno je IVA 
OASRULASB – O, As, Ru, La, Sb – Kyslík, Arsen, Ruthenium,  Lanthan, Antimon – jméno 
je KARLA  
MOASRETESB – Mo, As, Re, Te, Sb – Molybden, Arsen, Rhenium, Tellur, Antimon – 
jméno je MARTA   
  


