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Rozdelenie látok

LÁTKY

CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY 

( CHEMICKÉ INDIVÍDUUM)

ZMESI

ROVNORODÉ
RÔZNORODÉ

SUSPENZIA

EMULZIA

PENA

AEROSÓL  



Zmesi

• Zložitejšia látka

• V prírode sa vyskytujú často

• Zložené z dvoch alebo viacerých chemicky čistých látok ( zložiek, fáz)

• Premenlivé zloženie ( nedá sa vyjadriť vzorcom alebo značkou)

• Zmes má odlišné vlastnosti ako jej zložky( závisia od typu a zastúpenia zložiek)

• Zložky možno rozdeliť oddeľovacími metódami



Aktivita č. 1
Roztrieď nasledovné látky na chemicky 
čisté a zmesi

Chlorid sodný

destilovaná 
voda

hydroxid sodný

sodík slaná voda

minerálna voda

vodík

draslík
kyselina 

chlorovodíková

peroxid vodíka

kompót

čaj cukor

kyselina sírová

vápnik



Rozdelenie zmesí
1. podľa skupenstva

tuhé kvapalné plynné

Roztrieďte nasledovné druhy zmesi podľa skupenstva: mäsový vývar, 
vzduch, bronz, kŕmna zmes pre zvieratá, krv, pot, slzy, záhradná zemina, 

výfukové plyny 



Rozdelenie zmesí
2. podľa veľkosti častíc

Rovnorodé

( homogénne)

• Veľkosť častíc menšia 
ako 10-9m

• Zložky nemožno 
rozpoznať voľným 
okom, lupou, 
mikroskopom

• V celom objeme 
rovnaké vlastnosti

koloidné

• Veľkosť častíc v 
rozmedzí 10-7 až 10-9

Rôznorodé

(heterogénne)

• Veľkosť častíc väčšia 
ako 10-7m

• Zložky sa dajú 
rozoznať voľným 
okom, lupou, 
mikroskopom

• Premenlivé zloženie

< 10-9 10-9- 10-7 10-7 <



Aktivita: Roztrieďte zmesi na 
rovnorodé a rôznorodé

žula

zemiakový 
šalát

vyšľahaná 
šľahačka

sklo vzduch

minerálna 
voda

hmla

zemný plyn dym

ocot

mlieko

mosadz lak na vlasy

ovocný džús

sýtená 
minerálna 

voda

voda z 
vodovodu



Zloženie zmesi

• Prevládajúca zložka

Rozptyľujúca zložka

• Zložka rozptýlená v prevládajúcej

Rozptýlená zložka



Napr. ocot

ocot

kyselina 
octová

voda



Napr. žula

žula

kremeň

sľuda

živec



Aktivita: Charakterizuj rozptýlenú zložku v 
nasledovných zmesiach

mydlová pena, piesok vo vode, hmla

lak na vlasy
olejová zálievka 

na šalát



Rozdelenie rôznorodých zmesí

Zložka 
rozptyľujúca

Rozptýlená zložka

Tuhá látka Kvapalná látka Plynná látka

Kvapalná látka suspenzia emulzia pena

Plynná látka aerósol- dym aerósol- hmla



Suspenzia

• Rôznorodá zmes nerozpustnej látky 
rozptýlenej v kvapaline

Piesok s 
vodou

Cestoviny vo vode

Zemina v 
riečnej 
vode

kompót

Ovocný 
džús s 

vlákninou
Francúzska polievka



Emulzia

• Rôznorodá zmes kvapalín, 
vytvorená rozptýlením 
nerozpustenej kvapaliny v inej 
kvapaline

mlieko Pleťové mlieko

Olejová
zálievka 
na šalát

Kozmetický 
krém

šampón Benzín vo vode



Pena

• Rôznorodá zmes nerozpustnej plynnej 
látky a kvapaliny

• Plynná látka je jemne rozptýlená v 
kvapaline

Vyšľahaná 
šľahačka

Mydlová pena

Pena na 
kofole

Pena na 
pive



Aerosól ( hmla alebo dym)

• Rôznorodá zmes čiastočiek nerozpustnej 
tuhej látky( dym) alebo nerozpustenej 
kvapaliny ( hmla) jemne rozptýlenej v 
plyne, najčastejšie vo vzduchu

• Častice tvoriace aerosóly sú veľmi malé 1-
100nm ( aerosóly sú koloidné roztoky)

Cigaretový 
dym

Voňavka 
nastriekaná do 
vzduchu

Dezinfekčný 
prostriedok 

v spreji

smogoblaky
Farba v 
spreji

Prach 
zvírený na 

ulici
Lak na vlasyhmla



Aktivita: Roztrieďte heterogénne zmesi

• pena na pive, voňavka nastriekaná v vzduchu, vyšľahaná šľahačka, prach zvírený na 
ulici, mydlová pena, lak na vlasy, pleťové mlieko, ovocný džús s vlákninou, šampón, 
benzín vo vode, oblaky, piesok s vodou, kompót, olejová zálievka na šalát, olej 
plávajúci na vode, zemina v riečnej vode, pena na kofole, cigaretový dym, smog



Zdroje

• https://sk.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zov%C3%A1_premena

• https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Conical_flask_teal.svg

• https://vynimocneskoly.sk/project/skupenstvo-latok/
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