
Chémie 7.ročník – opakovanie pracovný list 

 

1. Doplň písmená:  

F – ak je to fyzikálny dej            CH –ak je to chemický dej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exotermické reakcie sú  chemické reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje /spotrebuje . 

3. Podčiarkni  endotermické reakcie, zakrúžkuj exotermické reakcie: 

varenie         výbuch plynu        výroba vápna     výroba železa       horenie uhlia         dýchanie horenie 

 

4. Chemická reakcia, pri ktorej z jedného zložitejšieho reaktantu vzniká viac jednoduchých  produktov  sa 

nazýva ___________________________ . 

5. Horenie je chemická reakcia , pri ktorej sa uvoľňuje ____________________ a________________ 

6. Napíš tri podmienky horenia:________________,__________________,______________________ 

7. Požiar je : 

a) nekontrolovateľné horenie      b) každodenné horenie 

c)chemický dej     d) len ak zasahujú hasiči 

8. Ktoré telefónne čísla treba volať v prípade požiaru?       ____________________     

9. Napíš aspoň 2 príčiny požiaru : 

10. Ktorý z piktogramov označuje horľavú látku? 

 

 

 

 

 

11. Vodou nesmieme hasiť (vyber všetky správne odpovede): 

a) Chemické látky s nižšou hustotou ako voda napr. olej, nafta 

b) Horiace látky ako drevo, staré šaty, horiace knihy 

c) Horiace látky v uzavretej miestnosti. 

d) Horiace látky, ktoré  sú pod elektrickým prúdom 

12. Z týchto látok podčiarkni horľaviny:      

nafta       slama      oxid uhličitý          kyslík       papier      železo    etanol        sklo        voda      benzín       

13. Urči v nasledujúcich reakciách, či ide o chemické zlučovanie alebo o chemický rozklad.  

C + O2 → CO2 

Chlorid sodný → Sodík + Chlór 

Železo + Síra → sulfid železitý 

Vápenec → Vápno + oxid uhličitý 

14. Doplň informácie v texte: (produkty, reaktanty, chemické reakcie, zákon zachovania hmotnosti) 

Deje, pri ktorých z určitých chemických látok vznikajú iné chemické látky nazývame 

................................................ Nové látky, ktoré chemickou reakciou vznikajú nazývame..................................... 

Látky, ktoré vstupujú do chemickej reakcie a navzájom spolu reagujú nazývame................................. 

Pri chemických reakciách platí ......................................................, ktorý znie: Hmotnosť všetkých reaktantov sa 

rovná hmotnosti všetkých produktov.  ( v uzavretom priestore) 

15. Doplňte: (horenie, požiar) 

................................. - ľuďmi plánované a istým spôsobom ohraničené horenie 

 ................................ - nekontrolované horenie 

dej písmeno dej písmeno 

Filtrácia  Príprava karamelu  

Horenie  Var vody  

Hnitie hrušky  fotosyntéza  

Strihanie papiera  Pílenie dreva  

Hrdzavenie  Ohnutie klinca  


