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 Milí žáci, budeme opět pokračovat v učivu přírodopisu. 

 Minulé učivo si můžete zopakovat na: 

vlastnosti minerálů: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2036 

 Napište si další učivo: 

TŘÍDĚNÍ NEROSTŮ (MINERÁLŮ) 
- každý minerál je definován svým chemickým složením a vnitřní strukturou (krystalovou 

strukturou) 

Podle chemického složení a charakteru krystalové mřížky zařazujeme minerály do devíti 

tříd (skupin): 

1. prvky 

2. sulfidy 

3. halogenidy 

4. oxidy a hydroxidy 

5. uhličitany (karbonáty), dusičnany 

6. sírany (sulfáty) 

7. fosforečnany (fosfáty) 

8. křemičitany (silikáty) 

9. organické minerály 

PRVKY 
- přečíst v učebnici na str. 20-23 

- v přírodě nacházíme prvky kovové (zlato, stříbro, platina, měď) nebo nekovové (síra 

nebo dvě formy uhlíku – grafit a diamant) 

- ušlechtilé kovy (zlato, platina) – na vzduchu jsou stálé a rozpouštějí se pouze v lučavce 

královské 

- ryzí kovy mají velkou hustotu 

PRVKY KOVOVÉ 

ZLATO Au    t = 2,5         ρ = 19,3 g/cm3                   t = tvrdost ; ρ = hustota 

- velmi těžký a nejdokonaleji kujný minerál – při výrobě elektronických mikroprocesorů 

a při pozlacování různých předmětů 

- v přírodě se vyskytuje vzácně, nachází se v křemenných žílách společně se stříbrem 

- při zvětrávání hornin se dostává druhotně do naplavenin řek v podobě zrnek, odkud se 

získává rýžováním 

- ryzí zlato má 24 karátů 

- využití: klenotnictví, mincovnictví, zubní lékařství, jako mezinárodní platidlo a zlatá   

                          rezerva 

- výskyt ČR: Jílové u Prahy, Nový Knín, Kašperské Hory, rýžoviště na řece Otavě 

- výskyt ve světě: USA, Jihoafrická republika, Austrálie 

STŘÍBRO Ag    t = 2,5       ρ = 10,49 g/cm3 

- má bílou barvu, je dokonale kujné 

- nejlepší vodič tepla a elektřiny 

- dokonalá kujnost – lze ho vytáhnout do velmi tenkých drátků 

- využití: klenotnictví, elektrotechnika, mikroelektronika 

- významná naleziště byla u Jihlavy, Kutné Hory, Stříbra, Jáchymova 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2036


MĚĎ Cu    t = 3,0      ρ = 8,94 g/cm3 

- výborný vodič tepla a elektřiny, snadno se opracovává 

- v přírodě buď ryzí nebo ve sloučeninách 

PRVKY NEKOVOVÉ 

TUHA (GRAFIT)  C       t = 1      ρ = 2,2 g/cm3 

- šedé až černé barvy, lesk matný až kovový, měkký minerál 

- krystaluje v soustavě šesterečné 

- výborně vede elektrický proud, je žáruvzdorný 

- snadno se otírá a zanechává černou stopu na papíře 

- odolává vysokým teplotám a kyselinám 

- využití: výroba tužek, žáruvzdorných nádob, jako mazivo ložisek 

- výskyt ČR: Český Krumlov, Netolice, Staré Město pod Sněžníkem 

 DIAMANT C       t = 10             ρ = 3,5 g/cm3 

- krystaluje v soustavě krychlové 

- nejtvrdší minerál, křehký a hořlavý, odolný vůči chem. vlivům 

- dobrý vodič tepla, ale nevede el. proud 

- silně láme a rozkládá světlo, má vysoký lesk 

- vybroušené diamanty se označují jako brilianty – klenotnictví 

- méně kvalitní kusy slouží k vrtání, broušení a řezání 

- naleziště: jižní Afrika, Sibiř, Austrálie 

SÍRA   S           t = 2         ρ = 2,0 g/cm3 

- žlutý křehký nerost, charakteristický zápach 

- krystaluje v soustavě kosočtverečné (při vyšších teplotách v soustavě jednoklonné) 

- hoří modrým plamenem: S + O2 → SO2 

Vzniká trojím způsobem: 

a. usazováním z plynů 

b. vylučováním z chladných roztoků 

c. činností bakterií 

- využití: výroba kyseliny sírové, střelný prach, hnojiva, prostředky na ochranu rostlin 

- naleziště: Sicílie, Francie, Polsko  

Opište si do sešitu a doplňte text: 

1. Nerosty třídíme do skupin podle ………………… 

2. Vypiš skupiny nerostů…………………. 

3. Vysvětli pojem ušlechtilé kovy ……………………. 

4. Zlato se nachází v …………. žílách společně se …………….. Při zvětrávání …………. 

se dostává do …………… řek, odkud se získává …………… 

5. Chemická značka grafitu ….., tvrdost ….., barva ….., odolává ……….., dobře vede 

………….. 

6. Diamant krystaluje v soustavě …………….., je odolný ……………, je dobrý ……., 

nevede…….. 

7. Síra má tvrdost ……., při vyšších teplotách krystaluje v soustavě ……….., běžně ……. 

Je to ……….. nerost, jeho barva je …………… Shoří …………. plamenem 

na………….. 

Rovnice:  

Síra vzniká: 1.                           2.                                        3. 

            Síra se používá k výrobě ……………, je součástí přípravků k ošetření…….  


