
Oblast 1  ANORGANICKÉ SLOUČENINY

pořadové 

číslo

evidenční 

znak
předmět téma třída

metodické

zhodnocení

1 EUPES-Vol17 Ch neutralizace 8. A
skupinová práce na téma oddělování složek směsí - 

neutralizace

2 EUPES-Vol12 Ch kapkové reakce kationtů 9. A
skupinová práce na téma oddělování složek směsí - 

kapkové reakce kationtů

3 EUPES-Vol11 Ch směsi destilace 8. A
skupinová práce na téma oddělování složek směsí - 

destilace

4 EUPES-Vol10 Ch směsi filtrace 8. A
Laboratorní  práce na téma oddělování složek směsí - 

filtrace

5 EUPES-Vol09 Ch názvosloví opakování 8.B procvičování názvosloví a pojmů 

6 EUPES-Vol08 Ch názvosloví kysein, hydroxidů, pH 8.B
procvičování názvosloví, poslední úkol společné 

doplnění na základě pozorování a vlepení do teorie

7 EUPES-Vol07 Ch názvosloví kyselin 8.B
ActivInspire prezentace vysvětlení tvorby názvosloví 

kyselin

8 EUPES-Vol05 Ch oxidy názvosloví 8.B skupinová práce pro opakování názvosloví oxidů

9 EUPES–Vol04 Ch oxidy názvosloví 8.B
prezentace pro opakování tvorby názvosloví oxidů do 

úvodního procvičování

10 EUPES–Vol03 Ch oxidy názvosloví 8.B pracovní list procvičování názvosloví oxidů 

11 EUPES–Vol02 Ch oxidy názvosloví 8.B
prezentace pro procvičení vzorců a názvů 

významných oxidů

12 EUPES–Vol01 Ch oxidy názvosloví 8.B
samostatná práce navazující na zavedení oxidů, 

procvičení názvosloví

13 EUPES–Vol18 Ch výpočet molární hmotnosti 8.B pracovní list k procvičení výpočtů molární hmotnosti

14 EUPES–Vol19 Ch teplota tání a varu 8.B
tabulka určená k vyhledávání teplot tání a tuhnutí a 

následné určení skupenství daného prvku

15 EUPES–Vol20 Ch vlastnosti látek - piktogramy 8.B
test vlastnosti látek - piktogramy pro žáky,test určení 

piktogramů, schéma přechodů skupenství
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16 EUPES–Vol21 Ch opakování z 8. ročníku 9.A
pracovní list k opakování - PSP, Atomy, molekuly, 

Protonové a hmotnostní číslo

17 EUPES–Vol23 Ch Beketova řada kovů 9.A
tabulka pro odvození na základě pozorování pokusu, 

reaktivnost kovů

18 EUPES-Vol25 Ch hmotnostní koncentrace 8.B
prezentace určená k procvičování výpočtů 

hmotnostní koncentrace

19 EUPES-Vol26 Ch molární koncentrace 8.B
prezentace určená k procvičování výpočtů molární 

koncentrace

20 EUPES-Vol29 Ch pH stupnice 9.A
pracovní list + motivační úvod k tématu měření pH, 

stupnice pH

Oblast 2   ORGANICKÉ SLOUČENINY

1 EUPES-Vol_15 Ch ropa 9 prezentace pro seznámení s tématem

2 EUPES-Vol_16 Ch modelování molekul 9Psl
skupinová práce na téma oddělování složek směsí - 

modelování molekul

3 EUPES-Vol_06 Ch přírodní látky - tuky 9.B prezentace pro seznámení s tématem

4 EUPES-Vol_22 Ch plasty tabulka určená k vyhledávání názvů a použití plastů

5 EUPES-Vol_24 Ch hmotnostní zlomek 9.A
prezentace určená k procvičování hmotnostního 

zlomku

6 EUPES-Vol_27 Ch alkany 9.A
pracovní list určený k procvičování tématu alkany, 
navazuje na prezentaci ActivInspire

7 EUPES-Vol_28 Ch alkeny 9.A
pracovní list určený k procvičování tématu alkeny, 
navazuje na prezentaci ActivInspire

8 EUPES-Vol_30 Ch alkyny 9.A
pracovní list určený k procvičování tématu alkyny, 
navazuje na prezentaci ActivInspire

9 EUPES-Vol_31 Ch Riskuj_organické sloučeniny 9.A
motivační hra k opakování alkanů, alkenů, alkynů, 
cykloalkanů a arenů

10 EUPES-Vol_32 Ch deriváty uhlovodíků 9.A
pracovní list k souhrnému opakování organických 
sloučenin včetně derivátů

11 EUPES-Vol_33 Ch názvosloví uhlovodíků 9.A
pracovní list k procvičování číslování ve strukturních 
vzorcích a názvech uhlovodíků



12 EUPES-Vol_34 Ch automobilový průmysl 9.A
prezentace k výkladu výroba benzínu, oktanové číslo, 
katalyzátor

13 EUPES-Vol_35 Ch chemie kolem nás 9.A samostatná práce - umělé a přírodní látky

14 EUPES-Vol_37 Ch přírodní látky 9.A samostatná práce 

15 EUPES-Vol_38 Ch přírodní a umělé materiály 9.A pracovní list

16 EUPES-Vol_39 Ch uhlí 9.A prezentace - rozdělení uhlí, výskyt v ČR, zpracování

17 EUPES-Vol_40 Ch alternativní zdroje energie 9.A prezentace na základní způsoby výroby elektřiny

18 EUPES-Vol_41 Ch jaderné elektrárny 9.A prezentace k vysvětlení principu jaderné elektrárny 

19 EUPES-Vol_42 Ch potraviny 9.A test k procvičení tématu potraviny

20 EUPES-Vol_43 Ch závěrečné opakování 9.A prezentace k procvičení základů chemie


