
  

Výukové materiály Název: Ušlechtilý pan Beketov 
Téma: Kovy 

Úroveň: střední škola 

Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě 

 
Předmět (obor): chemie  

 
Doporučený věk žáků: 15–17 let    

 
Doba trvání: 4 vyučovací hodiny   
 
Specifický cíl: naučit žáky formulovat hypotézy a ověřit jejich platnost badatelskou činností 
 

 

Seznam potřebného materiálu (pro jednu dvojici): 

Pomůcky: 8 zkumavek, stojan na zkumavky, dataprojektor 

Chemikálie: roztoky CuSO4, ZnSO4, FeSO4, MgSO4, AgNO3, NaCl, 15%ní HCl, Cu drát, granule Zn, Fe 
hřebíky, Mg páska 

 

Seznam praktických (badatelských) aktivit: 

Sestavit kovy do řady podle jejich reaktivity 

Odvodit vliv postavení kovu v Beketovově řadě na jeho reaktivnost 

 
  



Anotace: 

Čtyřhodinová část k tématu Kovy se zabývá reaktivitou kovů (elektrochemickou řadou napětí 
kovů). Po motivačním úvodu o důležitosti kovů pro člověka a o jejich funkci v organismu se žáci 
snaží na základě prováděných chemických pokusů sestavit kovy do řady.  Svoji řadu potom 
srovnávají s Beketovovou řadou napětí kovů. Odvozují, že jsou kovy v řadě seřazeny podle své 
reaktivity, a že lze na základě jejich polohy v řadě předpovědět průběh chemické reakce.   

Harmonogram výuky:  

 náplň práce čas potřebné vybavení 
a pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Důležitost kovů 
pro člověka; 

stopové prvky 
a jejich funkce 

v lidském 
organismu 

10–15 
min. 

Pracovní list Kovy 
a potraviny; 

dataprojektor 

Řídí diskuzi o kovech, 
které jsou součástí 

potravin,  
o jejich významu 

pro člověka. Pomáhá 
vysvětlit pojem 
stopový prvek. 

Aktivně se 
účastní diskuze, 
odvozují pojem 
stopový prvek, 

určují kovy, které 
se mezi ně řadí. 
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Vlastnosti kovů; 
křížovka 

a osmisměrka 

30–45 
min. 

Pracovní listy: Kovy 
a jejich vlastnosti, 

Ušlechtilý pan Beketov 

Řídí diskuzi o kovech 
a jejich vlastnostech. 

Pracují 
ve dvojicích, 

vyplňují pracovní 
list, diskutují 

o rozdílné 
reaktivitě 

různých kovů. 
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nn
os

t Laboratorní práce; 
sestavování řady 

kovů 
90 min. 

Pracovní list Ušlechtilý 
pan Beketov;  

8 zkumavek, stojan 
na zkumavky; 

roztoky CuSO4, ZnSO4, 
FeSO4, MgSO4, AgNO3, 

NaCl, 15%ní HCl, Cu 
drát, granule Zn, Fe 
hřebíky, Mg páska 

 Připraví chemikálie. 
Pomáhá a radí, je-li to 

nutné. 

Provádějí 
chemické pokusy 

s připravenými 
chemikáliemi. 

Vyplňují tabulku 
v pracovním 

listu.  
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Shrnutí 
a porovnání 

výsledků 
laboratorní práce 

s Beketovovou 
řadou 

10–15 
min. 

 Pracovní list; 
dataprojektor 

Moderuje diskuzi, 
pomáhá při 

vyhodnocení výsledků. 

Porovnávají své 
„řady“ kovů 
a odvozují 

obecné závěry. 
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Aplikace poznatků 
z laboratorní 

práce; diskuze 

10–15 
min. Pracovní list 

Klade kontrolní otázky 
a vyhodnocuje 

správnost odpovědí. 

Prezentují 
výsledky, 

doplňují pracovní 
listy, odpovídají 

na kontrolní 
otázky učitele.  

 

Domácí úkol pro žáky:  

Zjistěte, jaké vlastnosti jsou charakteristické pro všechny kovy. Čím se liší od nekovů? K čemu se v praxi 
kovy používají? Co je to koroze kovů? 
Vyplňte osmisměrku v pracovním listu Kovy a jejich vlastnosti. 

  



Přípravy pro učitele 
Úvod do tématu – motivace 

Žáci se rozdělí do pracovních skupin (2–4 žáků ve skupině).  

Učitel rozdá do skupin pracovní list Kovy a potraviny a vyzve je k doplnění kovů podle zadání 
v úkolu č. 1 a 2: přiřadit správný prvek z nabídky k potravině, která ho obsahuje (úkol č. 1) či 
k funkci v organismu, kterou plní (úkol č. 2). Nejde o běžně známé zastoupení či funkce, tak 
budou žáci spíše tipovat. Po uplynutí zadané časové lhůty (např. 8 minut) učitel promítne 
správně přiřazení kovů dataprojektorem (nebo je přečte či napíše). Žáci sečtou počet svých 
správných odpovědí a výsledek napíšou na tabuli. Vítězná skupina může být odměněna. 

Autorské řešení (Kovy a potraviny): 
Úkol 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 2: 

stopový prvek funkce v organismu 

Cu Posiluje tělesnou imunitu; nutný pro tvorbu pigmentů a vlasů; katalyzuje funkci 
enzymů 

Fe Slouží k transportu kyslíku v těle 
I Účast na tvorbě hormonů štítné žlázy 

Zn Je součástí hormonu inzulin; působí proto na metabolismus cukrů, tuků a bílkovin; 
má pozitivní vliv na plodnost 

Se Ochrana buněk před oxidačním poškozením kyslíkovými radikály 
Co Integrální součástí vitamínu  
Mn Reguluje obranyschopnost organismu, podporuje normální vývoj chrupavky a kostí 

F Zásadní význam při růstu zubů nebo pro zubní sklovinu 

Si Účastní se tvorby kostí ovlivněním složení chrupavek a především kalcifikace 
chrupavek 

Mg Nezastupitelný pro většinu biochemických reakcí v těle; má protikřečový účinek; 
napomáhá transportu cukrů do buněk 

Ca Zastoupený zejména v kostech a zubech; reguluje srdeční rytmus; nezbytný 
pro aktivaci některých enzymů 

Cr Podporuje funkci inzulinu; reguluje metabolismus cukru v krvi 
Zdroje: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD/hypertext/AJBYH.htm 

chrom – Cr mangan – Mn měď – Cu 

vápník – Ca zinek – Zn železo – Fe 

hořčík – Mg 

výše uvedené obrázky byly citovány z: 
http://www.freshness.cz/profiles/blogs/banany-alebo-nabananujte-sa, http://www.cuketka.cz/?p=366, 
http://economicsisfordonkeys.blogspot.com/2011/07/dont-eat-your-peas.html, 
http://www.gastroport.cz/detail-zbozi-kureci jatra - mrazena.html-472, 



Kovy, které jste doplňovali v pracovním listu v úkolu 1 a 2, patří mezi tzv. „stopové prvky“ 
v organismu. Pokuste se nyní odvodit, co tento pojem znamená. 

Učitel píše návrhy žáků na tabuli. Žáci však termín pravděpodobně znát nebudou. Učitel proto 
může pomoci návodnými otázkami: 

Mohou být stopové prvky toxické? 
Učitel promítne dataprojektorem tabulku uvádějící toxicitu stopových prvků:  

 
stopový prvek toxicita 

I Za potenciálně toxický je považován příjem jodu vyšší než 1000 μg/den. 

Se 
Toxická dávka je >12,7 μmol/den (1 mg) pro anorganické formy Se, pro organické asi 
63,5 μmol/den (5 mg). 

Ca Za nebezpečné se považuje množství >5 g na den. 

Cu 
Toxické projevy zvýšeného příjmu mědi se objevují až tehdy, když se příjem mědi zvýší 
200–500násobně nad doporučený příjem. 

Mn 
Toxické působení bývá zjišťováno až při koncentraci Mn >1000 ppm nebo při příjmu 
více než 1g Mn za den. 

F 
Toxická je koncentrace F v séru >15 μmol/l (>285 μg/l). 
Toxická dávka je >20 mg na den. 

Ni Při příjmu 250 mg rozpustného Ni dochází k projevům toxického působení. 

As 
Za letální dávku je u lidí považováno 70–300 mg nebo 1–4 mg/kg tělesné váhy. 
Maximální dávka As bez negativního vlivu na zdraví je 0,3 μg/kg tělesné váhy. 

Cd Za toxickou dávku se považuje hodnota 0,1–0,2 mg. 

Hg Smrtelná dávka 2,5 g. 

Zn K toxickému působení dochází při příjmu >100 mg denně. 

Mg Horní hranice příjmu Mg je 350 mg na den. Předávkování nehrozí. 

Zdroje: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD/hypertext/AJBYH.htm, http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/ 

 
Vidíte v tabulce kovy, které se vyskytovaly již v úloze 1 a 2? 
Ano:  Ca, Cu, Mn, Zn a Mg (a nekovy I, F, Se). 

Mají podle vašeho názoru ostatní kovy uvedené u potravin v úkolu 1 také hranici toxicity? 
Ano. 

Jsou tedy stopové prvky zdraví prospěšné či zdraví škodlivé?  
V malém množství jsou prospěšné a pro zdraví nezbytné, od jistého množství či koncentrace 
v organismu jsou však již nebezpečné – toxické. 

Které další prvky by podle vás ještě mohly patřit mezi stopové?  
Zn, I, Se, Fe, Cu, Mn, Cr, Co, Mo, F, Li, Ni, Sn, V, Al, As, Cd, Pb, Hg. 

Nyní odvoďte a doplňte do pracovního listu definici stopového prvku. 
Stopovými prvky jsou nazývány ty prvky, jejichž koncentrace ve tkáních jsou nižší než 50 mg/kg. 
Jsou to prvky pro člověka naprosto nezbytné. Hrají velmi důležitou úlohu v metabolismu (látkové 
výměně) celé řady jednotlivých živin. Jsou nedílnou součástí mnoha enzymových systémů. Jejich 
nedostatek v potravě se pak projevuje poruchou funkce metabolismu. 



Předlaboratorní příprava 

Učitel diskutuje s žáky o vlastnostech kovů, které vyhledali za domácí úkol:  

Co jsou vlastně kovy? Čím se liší od nekovů? Jaké jsou jejich charakteristické vlastnosti? 
K čemu se v  praxi kovy používají? Jaká je poloha kovů v periodické soustavě prvků? Co je to 
koroze kovů? 
Jsou to látky vyznačující se typickými vlastnostmi, mezi které patří pevnost, hustota, kovový lesk, 
u většiny vysoká teplota tání, atp. Kovy dobře vedou teplo a elektrický proud. Většina kovů je 
kujná – můžeme měnit jejich tvar. Kovy mají v praxi velice široké uplatnění. Příkladem může být 
průmysl šperkařský (prsteny, náramky), strojírenský (součástky strojů), automobilový (motor, 
katalyzátor), atd. Koroze kovů je narušování povrchu kovu vlivem látek z ovzduší (hlavně oxidací 
kyslíkem).  

Nyní uloží učitel žákům, aby ve dvojicích vyplnili křížovku v pracovním listu Kovy a jejich 
vlastnosti.  

Autorské řešení:  

 

Tajenka: vlastnosti 

Následuje vyhodnocení osmisměrky, kterou žáci dělali jako domácí úkol. Žáci dokončí vyplnění 
úkolu 2 – otázky pod osmisměrkou (pokud nemají z domova). V případě, že mají žáci problémy 
s tipováním ušlechtilých kovů a doplněním shrnutí, může učitel pomoci: 
Většina kovů se v přírodě vyskytuje pouze vázaná ve sloučeninách. Některé kovy (ryzí) se však 
mohou vyskytovat v přírodě i volně. Tyto kovy se označují jako „ušlechtilé“.  
 
Autorské řešení:  
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Vyškrtané kovy: kobalt, hliník, draslík, zinek, mangan, vápník, nikl, niob, beryllium, arsen, zlato, hořčík, stříbro, 
rtuť, baryum, železo, chrom, uran, měď, olovo, tantal, sodík, wolfram, osmium, cín 

Tajenka:  ELEKTROCHEMICKÁ ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ 

Ušlechtilé kovy z osmisměrky: zlato, stříbro, rtuť, měď 

Doplněné shrnutí: Neušlechtilé kovy jsou kovy reaktivní, které se rády slučují s ostatními prvky. 
Proto se v přírodě vyskytují jen ve sloučeninách. Ušlechtilé kovy jsou kovy spíše nereaktivní, 
které najdeme v přírodě i volně (ryzí). 

Tajenka z osmisměrky bude naším tématem pro laboratorní práci. Jde o název fenomenu, 
bez kterého se dnes chemici už neobejdou, a na jehož objevení se zasloužil pan Beketov. 
Při laboratorní práci se pokusíte zjistit, podle čeho je „Beketovova řada kovů“ seřazena.  
 
 
Praktická badatelská činnost (laboratorní práce) 

Žáci pracují ve skupinách. Dostanou pracovní list Laboratorní protokol, který v průběhu práce 
vyplňují. K dispozici mají učitelem připravené chemikálie.  Žáci provádějí pokusy podle návodu 
a na základě svých výsledků vyplňují tabulku v pracovním listu.  Poté mají tabulku vyhodnotit 
a dojít k obecnému závěru, kterým je seřazení kovů podle jejich reaktivnosti.  

Pokud mají žáci problémy s vyhodnocením, pomůže jim učitel návodnými otázkami:  

Která vlastnost kovů hraje roli při sestavování vaší řady kovů?  
Reaktivita. 

S počtem získaných bodů v tabulce reaktivita daného prvku stoupá či klesá?  
Klesá. 

Autorské řešení: 

        
Fe 2 0 1 2 0 0 2 
Zn 2 1 2 2 0 0 2 
Cu 1 0 0 2 0 0 0 
Mg 2 2 2 2 0 1 2 
součet bodů 7 3 5 8 0 1 6 

 

Seřazené kovy podle počtu bodů: Na(0) Mg(1) Zn(3) Fe(5) H(6) Cu(7) Ag(8) 

Nyní promítne učitel na dataprojektoru Beketovovu řadu prvků (viz níže) a vysvětlí žákům, že se 
jim pravděpodobně podařilo svými pokusy dosáhnout stejného výsledku jako panu Beketovovi. 
Vyzve žáky, aby porovnali promítanou řadu s tou jejich v pracovním listu. 

Je rozdíl mezi vaší řadou a Beketovovou řadou? 
Beketovova řada obsahuje více prvků. Avšak pořadí stejných prvků je stejné. Část „naší“ řady 
odpovídá Beketovově řadě napětí kovů: Na, Mg, Zn, Fe, H, Cu, Ag. 

V Beketovově řadě je prvek, který se od ostatních liší; v řadě však hraje klíčovou roli. Najdete ho? 
Vodík. 

Ve kterém pokusu jste porovnávali reaktivitu  a  (M=kov)? 
V reakci kovu s HCl. 

  



Můžete na základě této reakce kovu s HCl rozdělit kovy na dvě základní skupiny (viz pracovní 
list Kovy a jejich vlastnosti)? 
Ušlechtilé a neušlechtilé. 

Učitel diskutuje s žáky o významu vodíku v Beketovově řadě prvků. Žáci doplní závěr protokolu. 

 
Beketovova řada k promítnutí na dataprojektoru: 

 

citováno z http://www.zschemie.euweb.cz/redox/redox9.html 

 

Vyhodnocení výsledků 

Žáci budou nyní vycházet ze závěru své laboratorní práce a pokusí se aplikovat nové poznatky 
v doplňujících úkolech. Výsledky konzultují s učitelem. 

Řešení doplňujících úkolů: 

1. 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

2. 
Rovnice v úkolu 1 znázorňují reakce oxidačně-redukční, protože při nich dochází ke změně oxidačního 
čísla. Kovy, které v rovnicích reagují, se samy během reakce oxidují, jsou to proto redukční činidla. 
Z postavení prvků v Beketovově řadě vyplývá: 
Redukční schopnosti prvků (kovů) klesají směrem zleva doprava. 
Daný kov je schopen vytěsnit z roztoku soli všechny kovy umístěné v řadě vpravo od něj. 
Kov může být z roztoku své soli vytěsněn kterýmkoliv kovem umístěným v řadě více vlevo. 

  



Závěrečné poznámky 
 

Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení: 

V laboratorní práci lze použít i další kovy a soli kovů, podle toho, jaké má učitel k dispozici. Např. hliník 
a síran hlinitý. 

Plyn, který vznikne reakcí neušlechtilých kovů s kyselinami, je vodík. Lze jej velice snadno dokázat jeho 
najímáním do zkumavky a zapálením. Vodík „štěkne“ a zkumavka se orosí, což je důkaz hoření vodíku 
za vzniku vody. 

 

Reflexe po hodině: 
 
Je třeba upozornit žáky, že ne všechny reakce běží okamžitě a že ne všechny jsou „bouřlivé“.  Stačí, 
aby daný kov v roztoku „měnil barvu“, a už se jedná o chemickou reakci.  

Přepokládá se znalost pojmů oxidace, redukce, oxidační a redukční účinky... 

 

Navazující a rozšiřující aktivity: 

Hlubší využití Beketovovy řady. 

Vysvětlení a využití pojmu „redoxní potenciál“; řazení kovů podle vzrůstajícího redoxního potenciálu. 

Reakce ušlechtilých kovů se zředěnými a koncentrovanými kyselinami s oxidačními účinky. 

Vliv ochranné pasivační vrstvičky v hliníku. 

Hliník reaguje s kyselinou chlorovodíkovou také velmi bouřlivě, ale až po chvíli. Vysvětlit tento fakt. 

 

 

 

 

 

  


