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Příloha 1 – Zadání úloh 

Úloha z tematického celku Pozorování, pokus a bezpečnost práce 
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Úloha z tematického celku Částicové složení látek a chemické prvky 
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Úloha z tematického celku Chemické reakce 
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Úloha z tematického celku Anorganické sloučeniny 
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Úloha z tematického celku Organické sloučeniny 
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Úloha z tematického celku Chemie a společnost 
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Příloha 2 – Dotazník 1. kola šetření 

Škola:    

Jméno a příjmení:  Třída: 

Známka: 
v 1. pololetí 9. ročníku na konci 8. ročníku v 1. pololetí 8. ročníku 

   

 

Nyní se otázky týkají tohoto testu 

1. Byly pro tebe zadané úlohy obtížné? Obtížnost vyznač na ose. 

    
    

      1      2      3       4        5 

úlohy byly velice snadné     úlohy byly optimální     úlohy byly velice obtížné 

 

2. V následující tabulce doplň k úlohám počet bodů podle jejich obtížnosti (1 doplň k úloze velice snadné, 

3 doplň k úloze optimální, 5 doplň k úloze velice obtížné). Pokud jsi úlohy obodoval/a 3, či více body, uveď 

do příslušné kolonky v tabulce důvod. (V čem byly úlohy nesnadné/obtížné? S jakými problémy ses při řešení 

úloh potýkal/a?) 

Úloha 
Počet 

bodů 

Důvod obtížnosti 

Problémy při řešení 

Odstraňovač laků 

  

Hašení oleje 

  

Sloup v Mikulově 

  

 

Nyní se otázky týkají tvého dosavadního studia chemie ve škole 

1. Označ křížkem pravdivé varianty: 

a) Pokud si nevím při řešení chemické úlohy rady, 

 Většinou Často Zřídka kdy Nikdy 

podívám se do učebnice.     

podívám se na internet.     

neřeším to (úlohu nevyřeším).     

zeptám se učitelky.     

zeptám se spolužáků.     

zeptám se doma.     

jiné (doplň): ________________________ .     

jiné (doplň): ________________________ .     
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b) Pokud si nevím při řešení chemické úlohy rady a musím se spolehnout pouze na sebe (např. při testu), 

 Většinou Často Zřídka kdy Nikdy 

tipuji.     

použiji povolené pomůcky (M–F tabulky, 

periodická soustava prvků, …). 

    

znovu si přečtu zadání a snažím se přijít úloze na 

kloub. 

    

úlohu neřeším.     

jiné (doplň): ________________________ .     

jiné (doplň): ________________________ .     

 

c) Při řešení chemických úloh mívám problém s 

 Většinou Často Zřídka kdy Nikdy 

pochopením zadání.     

tím, že si nepamatuji učivo.     

sestavením rovnice.     

názvoslovím.     

jiné (doplň): ________________________ .     

jiné (doplň): ________________________ .     

 

d) Při řešení chemických úloh mi pomáhá (věci, či postupy) 

 Většinou Často Zřídka kdy Nikdy 

periodická tabulka prvků.     

M-F-Ch tabulky.     

kalkulačka.     

přečíst si vícekrát zadání.     

zasazení úlohy do reálného kontextu.     

jiné (doplň): ________________________ .     

jiné (doplň): ________________________ .     

 

e) Řešíte v hodinách chemie úlohy podobné těm, které byly v tomto testu? 

 Většinou Často Zřídka kdy Nikdy 

V hodinách chemie řešíme podobné úlohy     
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Příloha 3 – Komentované transkripty rozhovorů s žáky 

 

Všechny texty jsou ponechány bez gramatické úpravy, pokud se v proslovech žáků 

objevují nespisovné výrazy, či neexistující látky (například isoktan), žáci jich použili. 

 

Obsah: 

T1 (15. 5. 2017): žena ................................................................................................................ 4 

T2 (15. 5. 2017): muž ................................................................................................................. 6 

M1 (18. 5. 2017): muž ................................................................................................................ 8 

M2 (18. 5. 2017): žena ............................................................................................................. 11 

J1 (8. 6. 2017): muž .................................................................................................................. 13 

J2 (8. 6. 2017): žena ................................................................................................................. 14 

JJ1 (8. 6. 2017): žena ................................................................................................................ 15 

JJ2 (8. 6. 2017): muž ................................................................................................................ 17 

JM1 (8. 6. 2017): muž .............................................................................................................. 19 

JM2 (26. 5. 2017): muž ............................................................................................................ 21 

B1 (26. 5. 2017): muž ............................................................................................................... 23 

B2 (26. 5. 2017): žena .............................................................................................................. 25 

LA1 (7. 6. 2017): muž .............................................................................................................. 28 

LA2 (7. 6. 2017): muž .............................................................................................................. 30 

LB1 (7. 6. 2017): muž .............................................................................................................. 32 

LB2 (7. 6. 2017): žena .............................................................................................................. 34 

 

Vysvětlivky: 

Ž_T1    proslov žáka 

V   proslov výzkumníka 

kurzíva komentáře výzkumníka (popis chování žáka, komentování výpočtů 

a situací) 

…    odmlka žáka 

 

  

file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416122
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416123
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416124
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416125
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416126
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416127
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416128
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416129
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416130
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416131
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416132
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416133
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416134
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416135
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416136
file:///F:/Příloha%203_F.docx%23_Toc511416137


2 
 

Barevné značení jednotlivých strategií a problémů: 

 

Podporující strategie řešení problémů 

Název Popis  

analogie,  

vyvození neznámého ze 

známého 

žák přenese poznatky z dříve řešených problémů do nových 

problémů 

žák využije znalosti o některých látkách k vyvození vlastností 

o jiných na základě jejich podobnosti 

rozložení problému žák rozdělí problém do menších celků a řeší je postupně (dle 

různých kritérií – chronologicky, na základě obtížnosti) 

žák v úloze nalezne podtémata, která jsou pro něj lehčí k řešení, 

a těmi se zabývá prvně 

logické zdůvodňování žák postup řešení logicky odůvodňuje 

sebereflexe žák si nalezne vlastní chybu a pracuje s ní 

aplikace poznatků z hodin 

(aplikace známého řešení) 

žák se odkazuje na probrané učivo a znalosti přímo aplikuje na 

řešení úlohy 

propojení s realitou 

(simulace akce) 

žák si dopomáhá v řešení úloh představením si daného 

problému (situace, látky) 

práce se zadáním žák pracuje s údaji poskytnutými v zadání úlohy 

práce s periodickou 

tabulkou prvků 

žák si pomáhá při řešení úlohy použitím periodické tabulky 

prvků 

 

Limitující strategie řešení problémů 

Název Popis  

tipnutí výsledku žák výsledek tipuje (nevyskytuje se kontrola tipu) 

prostě si to myslím 

(intuice) 

žák argumentuje větou: „prostě si to myslím“ 

předpovídání odpovědi na 

základě struktury zadání 

žák vyvozuje odpověď na základě struktury zadání (žák se 

v danou chvíli nezabývá obsahem úlohy, nýbrž pouze její 

strukturou) 

rozhodování na základě 

náročnosti 

žák se rozhoduje na základě náročnosti postupů – nepodložená 

volba snazšího postupu 

pamětné podložení řešení žák volí výsledek na základě zapamatování 
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Čtenářské strategie kontrolování 

Název Popis  

čtení zadání nahlas žák si pomáhá čtením zadání nahlas 

dvojnásobné čtení zadání pro pochopení (ověření pochopení) zadání žák čte zadání 

podruhé 

vícenásobné čtení zadání pro pochopení (ověření pochopení) zadání žák čte zadání 

poněkolikáté 

 

Problémy žáků 

Název Popis  

se zadáním žák má problémy již v první fázi řešení problému, 

tj. s porozuměním problému 

nepochopení zadání žák tvrdí, že vůbec nepochopil zadání úlohy 

žák odpověděl zcela v rozporu se zadáním úlohy 

problém s pochopením 

zadání 

žák tvrdí, že má problémy s pochopením zadání 

poupravení zadání žák pochopil smysl úlohy, ale zadání pozměnil (například 

důvod nepozornosti)  

ověření pochopení 

zadání 

žák položil dotaz cílený na pochopení zadání 

se znalostmi žák tvrdí, že úlohu nemůže vyřešit kvůli neznalosti učiva 

neprobrané učivo žák tvrdí, že nemůže úlohu vyřešit, jelikož se s učivem ve 

výuce nesetkal 

neznalost žák neumí správně vyřešit úlohu, jelikož si dané učivo 

nepamatuje 

žák pracuje v periodické tabulce prvků s jinými prvky, jelikož 

si nepamatuje význam některých pojmů 
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T1 (15. 5. 2017): ŽENA  

délka rozhovoru: 16:21 

 

Chemické reakce 

Ž_T1  Tak já teď si to přečtu. 

Čte zadání. 

Ž_T1  A teď jakože mám to áčko, béčko, céčko přiřadit … k těm, těmhle? Nebo … 

V Já ti na to nemohu odpovědět, pokud máš pocit, že to máš přiřadit, tak to přiřaď. 

Ž_T1  No tak asi áčko k tomu … první části. 

V Proč zrovna tam? 

Ž_T1  No tak první, postupně zahříval. Tak to je takový jako začátečný. No pak asi. Hm. 

Pak asi to, možná spíš to céčko. Že to je jakoby jenom desetiprocentní, že to není 

ta silnější. Hm. Nebo možná to déčko. No spíš to déčko a pak to béčko a céčko.  

V Proč ses rozhodla takto? 

Ž_T1  Myslím, že to tak bude. Prostě áčko, déčko, céčko, béčko. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_T1  Hm. To je jedno, čím začnu? 

V Ano. 

Ž_T1  Tak toluen, to je plynná látka. Takže ano. Naf … naftalen, pře …, nevím (velmi 

nejistě). Spíš asi ne.  

V Jak jsi došla k tomu, že ne? 

Ž_T1  No že tady je velká ta hustota, takže to tak nějak … Možná, že zase hustota je 

velká, takže by to to pevný mohlo být. Hm. Hm. Benzen plynná látka, to podle mě 

… plynný jsou ty látky, který mají to (ukazuje na hustotu) 0,6. Pak kapalný to 0,8 

a ty pevný výš. Jakože to z tý hustoty takhle vidím.  

V Jak bys tedy odpověděla? 

Ž_T1  No to první a čtvrtý by bylo plynný (v tabulce odpovídá methanu a isooktanu). 

Tyhle dvě by byly kapaliny (ukazuje na toluen a benzen) a ten poslední pevný 

(odpovídá naftalenu). No a na základě toho bych asi rozhodla, zda ano, či ne.  
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Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

V Tak, co teď hledáš? 

Ž_T1  No součet těch protonových čísel všech kovů ve 2. periodě. 

V Které prvky tedy hledáš? 

Ž_T1  No, teď ty kovy v tý 2. periodě. Teď jsem zapomněla, jestli je perioda dolů, nebo 

jako řádek. Přemýšlí a rozhoduje, co vybrat. No, tak to dolů se mi nechce sčítat, 

tak to bude asi ten řádek. Poznamenává si 3 + 4 = 7. 

Ž_T1  Teď ta elektronegativita. Po dlouhé době nalézá brom. Takže 2,9 ta největší 

elektronegativita, takže 35 a pak má ještě tu … jo, ještě ten má 4. Tak to bude 

tenhle fluor a … kyslík asi, takže 17 (odpovídá součtu protonových čísel fluoru 

a kyslíku).  

Ž_T1  Teď půjdu na ten druhý tah. Teď tedy hledám prvky, které vedou elektrický proud.  

V Kde v tabulce ty prvky hledáš? 

Ž_T1  V tý 3. periodě (ukazuje správně). Takže všechny kovy asi vedou elektrickej 

proud, asi, takže 3. Tak a ten druhý, ten má 5, protože je tam 5 těch nekovů, takže 

jsou plynný. 

Ž_T1  A ten poslední tah. Takže to bude … asi 81 minus 13. Jakože ten první a poslední. 

V Takže které prvky podle tebe to jsou? 

Ž_T1  Ten hliník a thalium. Takže to je … 68. Dlouze přemýšlí. Ten součet nevedoucích 

elektrický proud v 15. skupině. Tak to bude asi ten dusík a asi fosfor. Takže to je 

dohromady 22. Teď. Sčítá všechny výsledky u Karla a u Tomáše. Takže 80, to byl 

ten Karel. A ten Tomáš, to je 42. Takže vyhrál ten Karel asi. Takže to áčko. 
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T2 (15. 5. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 15:50 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_T2  Aha. 

V Co se děje? 

Ž_T2  Nechápu. Znova! Musím si to přečíst znovu.  

Čte podruhé celé zadání.  

V Tak už sis to přečetl podruhé? 

Ž_T2  No přečetl (skepticky). 

V A pomohlo ti to? 

Ž_T2  Ne, vůbec. Prostě nechápu, co mám tady dělat. Mně nedává smysl tohlecto A, B, 

C, D. Nebo to, reakční směs postupně zahříval, … no přesně jako nechápu, jako 

jak s tím má souviset graf. A tak. To samý tady.  

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání, při čtení si pobrukuje. 

Ž_T2  Hm. Benzen. Jak mám jako zjistit z týhletý tabulky, jestli je to plynná látka, nebo 

ne? Já na chemii nejsem moc dobrej. Jako já bych řek, že je to plynná látka. 

V Jak bys tedy rozhodl a proč? 

Ž_T2  No dal bych, že ano. Ale počkat, benzen není plynná látka, benzen je kapalina. To 

druhý. To může být kapalina, jo, to jo. A toluen, to plynná látka, no to vím, že 

není. Protože učitelka nám říkala, že se to leje do lahve a to se pak vdechuje, ty 

výpary. Takže myslím, že to plynná látka není. No a naftalen, to jo, to je pevná 

látka (rázně).  

V A jak si na to vše přišel? 

Ž_T2  Zhruba jsem si představil, jak ty látky vypadají. Že ten naftalen, ten se používá 

proti molům.  

V A z té tabulky jsi čerpal? 

Ž_T2  Ne, tu jsem vůbec nepoužil. 
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Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_T2  Takže tady u toho tahu Tomáše, to je taky z 2. periody, nebo je to z celý tabulky? 

Ten součin dvou protonových čísel prvků s největší elektronegativitou, tak jestli 

je to v celý tý tabulce, nebo je to jenom v tý 2. periodě.  

V V tom ti poradit nemohu. 

Ž_T2  To je blbý. Tak budem doufat.  

Dlouze nad něčím přemýšlí a hledá. 

V Čím se nyní zabýváš? 

Ž_T2  Už dělám ten druhý tah. 

V A jak ti vyšel ten první? Už jsi jej řešil? 

Ž_T2  No to má být snad dohromady, ne? Až pak si … 

V V pořádku. 

Ž_T2  Tak pravděpodobně vyhraje ten Karel v tom prvním tahu, že tady se píše 

s největšími matematickými operacemi. A on tady sčítá všechny prvky 

v 2. periodě a těch je celkem dost. Tomáš ten sčítá jenom dva prvky s tou největší 

elektronegativitou. V tom druhým tahu, … Teď nevím, jestli hořčík vodí, nebo 

nevodí elektřinu. To fakt nevím. Hliník vodí. Křemík nemůže, tenhleten (ukazuje 

na fosfor) taky ne. Hm. A tady … No a ten Tomáš, to jsou 3 plyny (ukazuje na 

dusík, kyslík a fluor), takže zase vyhraje ten Karel.   

Ž_T2  No a tady nevím. My jsme se ještě neučili tyhlecty prvky (ukazuje na Tb a Bk, 

dopočítává je jako 13. prvky zleva – ačkoli 13. nejsou), takže vlastně nechápu 

jejich vlastnosti. Jakože, tady jsou i nějaký radioaktivní, očividně. Takže asi první 

bude ten hliník, protože ten určitě vodí elektřinu i teplo. Ale ten poslední, to jako 

vůbec nevím. Podle mě to bude tenhlecten, to terbium. A Tomáš, to je nevedoucí, 

takže to je dusík, fosfor, arsen. Ten atimon asi taky. Bismut. To holmium myslím, 

že ne, ale to právě taky nevím, kdo ví. Vše znovu propočítává. Komentuje 

a zapisuje: Karel,  1. tah 8 prvků, 2. tah 4, 3. tah (nic nezapisuje). Tomáš 1. tah 

2 prvky, 2. tah 1 a 3. tah, raz, dva, tři, takže 6. Takže teď ty matematický operace, 

krát dva bych řekl. Karel (8 + 4) * 2 je 24 a Tomáš (2 + 1 + 6) * 2 je 18. Vyhrál 

Karel!  

  



8 
 

M1 (18. 5. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 18:00 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Ž_M1  Tak já si přečtu zadání, mám číst nahlas? 

V Můžeš si to přečíst potichu. 

Čte zadání. 

Ž_M1 Můžu se normálně ptát, jakože když tomu třeba neporozumím a tak? 

V Zeptat se můžeš, ale já ti poradit nemohu. Pokud ale narazíš na problém, řekni to. 

Čte zadání. 

Ž_M1  Tak teď si vezmu tu tabulku. Hm. 

V Co momentálně děláš? 

Ž_M1  Teď jdu řešit ten součet protonových čísel všech kovů ve 2. periodě. Hm. 

Kouká po tabulce, zastaví se u 2. skupiny a počítá (počítá zpaměti, píše až výsledek), vychází 

218. 

Ž_M1  Hm…no 

V Co jsi právě vypočítal? 

Ž_M1 Teď jsem vypočítal všechny ty protonový čísla v tý tabulce. A 218 mi vyšlo. 

Takže to je ten Karel, ten první tah. Tak teď Tomáš, součin protonových čísel 

dvou prvků s největší elektronegativitou.  

Ž_M1 Jakože ten součin protonových čísel dvou prvků s největší elektronegativitou 

v celý tabulce? 

V Počítej to tak, jak jsi to pochopil. 

Ž_M1 Hm, tak já to tak pochopil. 

Hledá různě po tabulce, nakonec nachází správné dva prvky a ukazuje si na ně. Jako výsledek 

ale udává číslo 17 (9 + 8). 

Ž_M1  Tak, myslím si to teda. Teď ten druhý. 

Ž_M1   Teď mě to tak trochu to, že jsem to počítal špatně, protože počet prvků 2. periody, 

který vedou elektrický proud, spíš si říkám, že ty periody jsou spíš takhle, než 

takhle. Asi jo, protože tadyty moc neznám.  

Kouká na správné prvky, řeší druhý tah Tomáše i Karla, u Tomáše zaznamenává výsledek 2 

(ukazuje na hliník a křemík), u Karla výsledek 3 (ukazuje na dusík, kyslík a fluor). 

Ž_M1 No, to dává, větší smysl to dává. 
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Ž_M1  Tak teď jdu na ten třetí tah.  

V A kde jsi vzal toto číslo? 

Ž_M1 To jsem sečet tady, rozdíl protonových čísel posledního a prvního prvku 

13. skupiny vedoucí teplo. Tak jsem, bor má 5 a thalium má 81, tak jsem udělal 

81 minus 5, nebo 5 minus 81, to je jedno. A teď to další. 

Kouká na prvky 15. skupiny. Šeptá si. 

Ž_M1 Tady jsem dal to, součet těch v 15. skupině, těch nevedoucích proud, tak jsem 

sečetl jejich protonový čísla. 

V A který si myslíš, že to jsou. 

Ž_M1 Podle mě dusík, hm, arzen a antimon. Ale u toho arzenu si nejsem tak jistej, jestli 

to tak je. 

Ž_M1 A teď si to ještě, ten první tah opravím, protože jsem nevěděl, jestli je to sloupec 

nebo řádek. O čem tam to mluví. 

Přepočítává, sčítá lithium a beryllium. 

Ž_M1 Hm, hm, hm, hm, hm. No. Tak. Ještě na to kouknu, ještě jednou si přečtu zadání, 

protože jsem nepochopil, z jakých hodnot mám zjistit to, kdo vyhrál.  

Čte. 

Ž_M1  Jo, takže tak. No takže, jo, … (píše), no takže já bych řekl, že zvítězil, vyhrál, 

Tomáš. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_M1 Ok. Takže benzen je plynná látka.  

Ž_M1 Já dávám, že ne, není plynná. Hm, isoktan je kapalná, takže … (hledá v tabulce) 

… já myslím, že není, nebo ještě se podívám. 

V A na co se v té tabulce koukáš? 

Ž_M1 Rozhoduji se, protože isoktan jsem nikdy neslyšel, tak se koukám na ty ostatní 

v tabulkách, co třeba znám a vidím, že to je tadyto a podle toho zjišťuji, jestli ten 

isoktan je nebo ne, protože mně třeba moc nepomůže třeba ta hustota a tak, takže 

tak jako srovnávám. Ale jako ne že to znám úplně všechno.  

Ž_M1 Takže já bych dal, že ne, že isoktan není kapalná látka. A naftalen bych dal, ano, 

že je, počkat. Toluen bych dal ano, že je plynná látka. A na naftalen bych dal, hm, 

že je, že je pevná látka.  
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Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_M1 Ok. Jasně.  

V Nad čím momentálně přemýšlíš? 

Ž_M1 Přemýšlím nad tím, jak by to mohlo postupovat. Tak si to dávám do kupy, jak by 

to asi mohlo dávat smysl. A dal bych …. Že to D bylo jako první. O hmotnosti 

to… Pak A. Pak céčko a pak béčko.  

V A proč zrovna takto? 

Ž_M1  Protože, mě to tak prostě se hodilo do očí, nejdřív tam musel něco dát. A pak až 

to zahřál, tak pak až byla ta reakce a jak to zahříval, tak pak už tam dal ty kyseliny, 

kyselinu chlorovodíkovou, jakože ne všechno, ale nějaký procenta tý kyseliny 

a pak už se to jen zvyšovalo.  
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M2 (18. 5. 2017): ŽENA 

délka rozhovoru: 22:27 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_M2  Tak jsem to přečetla a to mám jako seřadit, nebo přiřadit k těm … 

V Já ti radit nemohu. 

Ž_M2  Jo aha, dobře. 

Znovu si čte zadání, tentokrát si jej šeptem přeříkává, při čtení si ukazuje prstem na řádek. 

Čtení ukončuje hlasitějším, hm. 

Ž_M2 Áčko bude u tý, množství vznikajícího H2 postupně narůstá. 

V Proč zrovna tam? 

Ž_M2  Hm. Podle mě to je, protože tak, že když něco zahříváme, tak ono to postupně 

nějak … 

Ž_M2  Béčko … 

V Na základě čeho se momentálně rozhoduješ, na co se soustředíš? 

Ž_M2   Na ty zbylý tři. Nevím, nemůžu najít mezi tím spojitost nějakou. 15% kyselina, 

…, mangan. Hm. Podle … to béčko a céčko bude, teď ale nevím u který, myslím, 

že béčko bude u toho posledního. Rychlost se prudce zvýšila. Sice je to jenom 

10 ml tý kyseliny, ale je hodně, jako 30%. Céčko u tý reakce začala probíhat, takže 

u toho druhého. A to déčko teda bude u tý první. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_M2  Nevím, ale plyn se může taky vařit? Hm. 

Ž_M2   Naftalen podle mě není pevná látka. Takže ne. Ale nevím, jak to vyčíst z tý 

tabulky. Jen osobní to … 

Ž_M2  Benzen, plynná látka … hm … asi ano.  

V Jak jsi na to přišla? 

Ž_M2  Já jsem si právě. Tady v tý tabulce, má nejnižší tu hustotu. 

Ž_M2   Ten isooktan to bude podle mě ano. A toluen jsem ještě neřešila. Plynná látka. Já 

bych dala zase ano, ale něco taky … Plynná látka, toluen má taky hodně nízkou 

hustotu, tak bych dala ano jako plynná. 
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Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte si šeptem zadání, pousměje se. 

Ž_M2  Hm. Součet protonových čísel v 2. periodě. 2. A. skupina, myslím. Součet …  

Vypisuje jednotlivá protonová čísla a počítá, nad počítáním vzdychá. 

Ž_M2   218. To je ten Karel. A Tomáš … elektronegativitu … největší … protonových 

čísel s největší elektronegativitou. 

Kouká na tabulku, kde nalezne hodnotu elektronegativity. 

Ž_M2  9 * 7. Ještě 3,5, aha.  

Počítá 9 * 7 * 8 = 504. 

Ž_M2   504, to je Tomáš v prvním tahu. Počet prvků 3. periody, které vedou elektrický 

proud … ale já nevím, jestli to je A nebo B (odkazuje se na A, B skupiny) … asi A 

… a co vede elektrický proud teďka … hliník … hm. 

Ž_M2   Dva tady podle mě vedou. Bor a hliník a potom, jo ten asi taky. Počet prvků 

3. periody, které vedou elektrický proud. Takže Tomáš má teďkon 2. Počet 

plynných prvků 2. periody.  

Ž_M2  To nevím. Počet prvků, to nevím.  

Ž_M2   A třetí tah. Rozdíl protonových čísel … Kouká různě po tabulce a hledá. 

… 13. skupiny.  

V A co právě hledáš? 

Ž_M2   Rozdíl protonových čísel posledního a prvního prvku 13. skupiny vedoucího 

teplo. 

V A kde je problém? 

Ž_M2   Já už si nepamatuju, co je 13. skupina, no. Periody jsou tohle (ukazuje na skupiny). 

A Tomáš. Koukne na druhou tabulku. Aha, už vím. Tady, už to mám.  

Ž_M2   Hm. Vedoucí teplo. Hm. Vedoucí elektrický proud. Nevím, co z 15. skupiny vede 

elektrický proud. Dusík určitě ne. Nevím. 

V Pokud nevíš, tak se nic neděje. Budeš chtít ještě něco řešit? 

Ž_M2   Ještě kouknu, tak podle toho prvního kola to vypadá, že vyhrál … Tomáš. Ale ono 

to mohlo bejt i jinak. Ale zkusila bych si tipnout toho Tomáše, že vyhrál.  
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J1 (8. 6. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 6:11 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_J1  Tady vůbec nevím, tohle jsme vůbec nedělali. Kdyby to bylo na á bé cé dé, tak 

bych aspoň něco tipnul, ale takhle, takhle ani nevím co. 

V Dobře, pokud nevíš, můžeme jít na další úlohu. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_J1  Tak benzen ne, isooktan ano, naftalen ano a … toluen ne. 

V A jak jsi na to takto rychle přišel? 

Ž_J1  Si pamatuji, jak jsem se učil na dnešní test, a to jsme tam měli. 

V Takže ses do té tabulky ani nepodíval? 

Ž_J1  Ne, proč, ani jsem ji nepoužil. Vždyť jsem ta skupenství věděl. Nevím, k čemu by 

mi měly být ty teploty tání a varu. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte dlouho zadání. 

Ž_J1  Tak to taky nevím, to neumím dopočítat. K tomu jsem mohl použít tu tabulku, že? 

A k čemu by mi byla?  

V Takže bys u této úlohy nic nepočítal a nechal bys ji prázdnou? 

Ž_J1  To ne, to bych něco zakroužkoval náhodně, třeba, že vyhrál Tomáš. 
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J2 (8. 6. 2017): ŽENA 

délka rozhovoru: 6:23 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_J2  No, tak nejdřív bude C, protože prostě nalil. Pak asi D, protože tam je to přidal. 

No a potom asi B a A. 

V A proč zrovna to B a A v tomto pořadí? 

Ž_J2  No, … takhle mi to přijde nejlepší. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_J2  No, tak to první ne. To další, … 

V Proč ne? 

Ž_J2  To kvůli té teplotě tání. Chvíli přemýšlí. To druhé ano, ale to už je kvůli teplotě 

varu. Naftalen jo, asi kvůli té hustotě, protože je taková velká. A to poslední ne, 

to nevím, ale takhle to hezky vyšlo. 

V Dobře, tak pojďme na další úlohu. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_J2  Tak tohle asi moc nezvládnu. Nevím, jak to udělat. Tady bych tipovala, asi 

Tomáše. 

V Jak to, že nevíš, jak to udělat? 

Ž_J2  No … já to vůbec nechápu, nevím, co s tím mám dělat. To tipnutí je lehčí. 
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JJ1 (8. 6. 2017): ŽENA 

délka rozhovoru: 11:15 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_JJ1 Ty písmenka mám takhle přiřadit? 

V Pokud jsi to tak pochopila, tak ano. 

Ž_JJ1 No, přemýšlím, jak to bude za sebou. … Vlastně tady nevidím otázku. Hm. Zda 

to A, B, C, D je pořadí nebo ne. 

Čte znovu. 

Ž_JJ1 Jo, jo, jo. Takže jako první D, protože mohl přidat jen hmotu, protože tam ještě 

není žádná reakční změna. Pak bych dala béčko, že tam něco přilil. Potom asi to 

áčko a nakonec céčko. 

V A proč bys to dala zrovna takto? 

Ž_JJ1 Přijde mi, že to takto být musí. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_JJ1 Tak, benzen ano. 

V Proč? 

Ž_JJ1 Protože když se kouknu na ten benzen, tak má nejvyšší hustotu, … nevím, nevím. 

Myslím, že ano. 

Ž_JJ1 To další taky myslím, že ano. 

V A jak jsi přišla k tomuto? 

Ž_JJ1 Prostě kouknu a myslím.  

Ž_JJ1 A pak ne a ne.  

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Vybírá si černobílou periodickou tabulku prvků. Při řešení prvního tahu Karla pracuje ihned 

se správnými prvky, tj. 2. periodou. 

Ž_JJ1 Takže to je 48. Počítá. Teda vlastně 52, tady jsem to špatně spočítala. Počítá 

součet protonových čísel všech prvků 2. periody. 
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Přemýšlí nad dalším tahem. 

Ž_JJ1 A u toho Tomáše to nevím, tu elektronegativitu neznám. 

Ž_JJ1 Tak ten druhý tah, ty prvky co vedou elektrický proud, to bude asi hliník a křemík, 

myslím. Takže to jsou 2. A plynné prvky, to je neon, takže jenom jeden, … hm. 

Přemýšlí nad třetím tahem, počítá, která skupina je 13. (odpočítává sloupečky v periodické 

tabulce prvků). 

Ž_JJ1 Tak to bude 68. Myslím, že by to mohl být hliník a tipla bych thalium … a to 

vychází na těch 68. Odečítá od sebe protonová čísla těchto dvou prvků, vlastnosti 

prvků mezi těmito dvěma neřeší. A u toho Tomáše, to má být nevedoucí, takže 

nevedou, … no a to by mohl být dusík a … Dlouho přemýšlí, různě propočítává. 

Vyšlo mi, že by vyhrál Karel. Ať tam dám cokoli. 
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JJ2 (8. 6. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 11:35 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_JJ2 Takže … když začal, tak se ještě nestačil uvolnit ten vodík, což je to A, protože 

tam ještě nic neměl, tak se nemohlo nic uvolňovat. Potom bych dal to B, protože 

to se už ten vodík začal uvolňovat, takže musel nejdřív nalít ten menší objem. Pak 

je to tady takový sporný. Ale asi bych dal dřív D, že to začalo postupně narůstat 

a nakonec to C, že až nalil ten větší objem, tak se to prudce zvýšilo. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_JJ2 Tak to ne, protože benzen je kapalná látka, to jsme se učili. 

Ž_JJ2 Naftalen, to nevím, vím, že se mluví o naftalenových kuličkách, co se používají 

proti molům, takže bych řekl, že je to pevná látka, takže ano. Ten toluen to ne, 

protože ti narkomani, tak ti nasajou tu láhev, kde ten toluen mají, tak to musí být 

kapalina. No a ten isooktan, to bych nechal prázdné, to vůbec nevím. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_JJ2 Teď nevím. Přemýšlí. Jo, asi jo, tohle je perioda (ukazuje vodorovně) a tohle 

skupina (ukazuje svisle). Tak já si to budu zapisovat. 

Ž_JJ2 Karel, to je 3 + 4 (ukazuje na lihium a beryllium). Tomáš, hm, (hledá různě po 

tabulce, nachází fluor a kyslík, opisuje hodnoty elektronegativit, 4,1 a 3,5 a píše 

mezi ně znaménko krát). Mohu si to spočítat na kalkulačce? 

V Ano, můžeš. 

Počítá. 

Ž_JJ2 Takže to je 14,35. Teď druhý tah. Přemýšlí. Tak to jsou 4. 

V Jak jsi došel k číslu 4? 

Ž_JJ2 No podle mě to jsou všechno prvky od hliníku k síře, chlor ani argon proud 

nepovede. Při prozkoumávání tabulky zcela vynechává levou část, 

tj. 1. a 2. skupinu. 
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Během chvíle si poznamenává mezivýpočet 4 + 5 = 9. 

V Jak jsi došel k tomuto výsledku? 

Ž_JJ2 No ta 4, to jsou ty prvky vedoucí proud. A těch plynných prvků 2. periody je 5, to 

je ten bor, uhlík, dusík, fluor a neon. A to dává dohromady devět. 

Ž_JJ2 A teď už půjdu na ten třetí tah. 13. skupiny, … teď nevím, jaké 13. skupiny, jestli 

A, nebo B. Přemýšlím. To si vlastně dopočítám. Přeříkává si zadání. Tak to si 

zkusím tipnout třeba hliník a galium (píše výpočet 31 – 13 = 18). No a tady to 

nevedoucí elektrický proud, pf. Tak třeba tyhle dva, to vůbec netuším (píše 

51 + 7 = 58, čili antimon a dusík). 

Ž_JJ2 Tak já si to tady ještě označím (k mezivýpočtům dopisuje písmenka K a T – 

označení hráčů). Jsem si to blbě napsal, to není devět, ale 4 a 5. Následně začne 

něco počítat na kalkulačce, z výpočtu se ukáže, že sčítá všechny výsledné hodnoty 

u každého hráče a porovnává až celkové součty. 

Ž_JJ2 Tak mi u Karla vyšlo 30 a u Tomáše 76,35, takže mi vyšlo, že vyhrál Tomáš. 
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JM1 (8. 6. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 11:53 

 

Chemické reakce 

Čte rychle zadání. 

Ž_JM1  Já myslím, že to je asi A, myslím, že se k tomu hodí. Že když se zvedá vznik toho 

vodíku, tak je to to zahřívání.  

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_JM1  No, toluen asi není, protože plynná látka má, myslím, zápornou teplotu tání. 

Přemýšlí. Naftalen je pevná látka, protože teplota tání je v kladných číslech. No, 

pak ten benzen (kouká do tabulky), to nebude plynná látka, protože je v kladných 

číslech jak teplota tání, tak i teplota varu. No a ten isooktan, tak ten asi taky není 

kapalný, z těch stejných důvodů. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

V Nad čím momentálně přemýšlíš? 

Ž_JM1  Teď počítám tu periodu. 

Ž_JM1  Tak u toho Karla mi vyšlo 218. Sečetl všechna protonová čísla prvků 2. skupiny. 

Kovový charakter neřeší. 

Jde na Tomáše, po tabulce hledá prvky s největší elektronegativitou. Nakonec nachází kyslík 

a fluor. 

Ž_JM1  Tak u toho Tomáše mi vyšlo 14,35. Spočítal součin elektronegativit kyslíku 

a fluoru. Ale přijde mi to docela velký rozdíl. Tak přemýšlím, jestli je to správně. 

Já si právě pletu, jestli perioda je takhle, nebo takhle (mává rukou). 

Ž_JM1  Ale asi bude takhle (ukazuje vodorovně). Přepočítává Karla a vychází mu 52, což 

odpovídá součtu protonových čísel všech prvků v 2. periodě. 

Ž_JM1  Tak teď druhý tah, Karel, počet plynných prvků 2. periody. Tak to jsou dva … 

tedy vlastně ne dva, ale čtyři (ukazuje na dusík, kyslík, fluor a neon). Jsem byl 

v jiném řádku. A ten Tomáš, počet prvků 3. periody, které vedou elektrický proud 

… tak to nevím, jak se dělá. 
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V A nad čím tedy přemýšlíš? 

Ž_JM1  Teď přemýšlím, jak poznám, jestli vedou elektrický proud. Kapalné a plynné asi 

nepovedou, takže asi vše kromě kryptonu a bromu, takže 16. Uvádí počet prvků 

4. periody, které podle něj vedou elektrický proud. 

Ž_JM1  No a ten třetí tah. Tak zase nejdřív Karel, rozdíl protonových čísel posledního 

a prvního prvku 13. skupiny vedoucího teplo. Tak tam je to thalium, to má 81, 

a bor, ten má 5, takže 76.  

V Proč zrovna takto? 

Ž_JM1  Protože jsou všechny pevný. A Tomáš, součet protonových čísel prvků 

15. skupiny nevedoucích elektrický proud. Tak to je asi jenom ten dusík, který je 

plynný, ten má 7. A už nic jiného tam není. 

Ž_JM1  Jo takže teď to mám sečíst od jednoho a od druhého a rozhodnu, kdo vyhrál. 

Ž_JM1  Tak já myslím, že Karel. 
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JM2 (26. 5. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 20:43 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_JM2  Takže … reakční směs postupně mírně zahříval, do reakční směsi přilil, do reakční 

baňky nalil a do reakční baňky přidal. No, tak zaprvé bych dal, že do reakční 

baňky nalil, takže C. Protože tady je nalil, zatímco u D přidal. A u B je už reakční 

směs, kterou zatím nemám. Pak bych teda dal to D, že tam přidal ten mangan. … 

Teďka bych dal A, že když zahříval, tak to bude postupně. No a pak to B, těch 

10 ml.  

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_JM2  Tak … já si myslím, že benzen je kapalná látka, protože jsme s ním dělali pokusy 

a asi by mohla odpovídat i ta teplota tání a varu. Isooktan jsem nikdy neslyšel, tak 

se to pokusím odvodit z té tabulky. Přemýšlí. To by mohl být plyn, protože teplota 

tání -107 °C je na kapalinu strašně moc. 

Ž_JM2  Pak ten naftalen, to by mohla být pevná látka, kvůli teplotě varu. A toluen, to si 

myslím, že je kapalina. Protože to je nějak součástí toho TNT a to je určitě 

kapalina, tak bych tipnul, že tohle taky, takže ne. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky  

Čte zadání. 

Ž_JM2  Takže první tah. Součet protonových čísel všech kovů ve 2. periodě. … Já váhám, 

jestli perioda jsou tyhle (ukazuje vodorovně) nebo tyhle (ukazuje svisle). Pomáhá 

si druhou periodickou tabulkou. 

Hledá po tabulce, hledá prvky s největší elektronegativitou. 

Ž_JM2  Takže kyslík má největší elektronegativitu, … teda vlastně fluor. Počítá: O + F 

= 8 + 9 = 17. 

Ž_JM2  Teď ten druhý tah. Počet prvků 3. periody, které vedou elektrický proud. Dlouho 

přemýšlí a přitom pokyvuje hlavou. Takže perioda je takhle (ukazuje vodorovně), 

protože ve třetím tahu se mluví o skupině a to je určitě tohle (ukazuje svisle). 
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Ž_JM2  Tak ten první tah, ten Karel, to je teda lithium a beryllium, takže 7. A teď ten 

Tomáš tady, ten počet prvků 3. periody, to je (počítá) 8. A Karel, počet plynných 

prvků 2. periody … to jsou 3. 

V Jak jsi došel k číslu 3? 

 Ž_JM2  No, to je ten dusík, kyslík a neon. Nevím, co ten fluor, to není plyn, nebo je? Neon 

je určitě plyn, protože je v neonových zářivkách. Takže buď tři, nebo čtyři. Ale 

ten fluor nevím, jak vypadá, když je volný, tak nevím, jestli to je plyn, nebo ne. 

Ž_JM2  Půjdu na ten třetí tah. Karel, rozdíl protonových čísel posledního a prvního prvku 

13. skupiny vedoucího teplo. Takže (kouká do tabulky), hliník nevede, bor nevede. 

Teda myslím, to jsou všechno mé domněnky, nebo tak vzpomínám. Galium vůbec 

netuším. 

Ž_JM2  Snažím se najít prvky, o kterých vím, že vedou a dle těch čísel najít nějakou 

spojitost. Ale asi tipnu. Ještě zkusím toho Tomáše, protože se ty výsledky v těch 

tazích asi nebudou lišit o hodně, tak mi to může pomoc. Součet protonových čísel 

prvků 15. skupiny nevedoucích elektrický proud … nevedoucí, řekl bych, že … 

dusík. Přemýšlí. Tady jsem váhal a rozdíly jsou 50 nebo 18 (mluví o Karlově tahu 

ve 13. skupině). Tak tady vyberu nějaké číslo, krom antimonu, ten si myslím proud 

vede. Přemýšlí. Já vůbec netuším. Mohl bych si tipnout. … Dusík, fosfor, … spíš 

dusík a arsen, já nevím, to je 7 a 33, takže 40. A tady (mluví o Karlovi) by tím 

pádem bylo … Počítá: K = 7 + 3 + …; T = 17 + 8 + 40 = 65. 

Ž_JM2  Já si raděj ještě jednou přečtu to zadání, abych věděl, na co se mě ptají. 

Ž_JM2  Pf. Já bych dal galium a thallium, aby to vycházelo hezky. Tady to tím pádem 

bude 60, což je blízko k 65. Přemýšlí. Jen teda přemýšlím, jak je postavená ta 

úloha. Jestli tady, když je 7 a 17, tak jestli teď ta vyšší karta bere. Protože, když 

by to bylo takhle, tak tady vyhraje Tomáš, tady taky Tomáš a tady Karel. 

Čte znovu zadání. 

Ž_JM2  Jo, vyhraje Tomáš. 
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B1 (26. 5. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 11:31 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_B1  Takže tohlecto je rovnice toho, toho … ? 

V Jak jsem již říkala, radit ti nemohu. 

V Nad čím momentálně přemýšlíš? 

Ž_B1  Teď si zrovna čtu ty odpovědi, který by se daly, která by mohla bejt správná. 

Dlouho přemýšlí. Podle mě je to béčko. 

V Proč zrovna béčko? 

Ž_B1  Že si myslím, že ta dvacetipětiprocentní kyselina, ta bude dobrá v tom.  

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_B1  Podle mě benzen není plynná látka.  

V Proč si to myslíš? 

Ž_B1  Protože, díky tomu, tý teplotě varu? Asi. Ten isooktan, to vůbec nevím. Naftalen 

není pevná látka. 

V A na to jsi přišel jak? 

Ž_B1  No to z tý tabulky myslím, taky kvůli tý teplotě varu, že je taková ...  

V A nad čím přemýšlíš nyní? 

Ž_B1  Teď se věnuji tomu toluenu. Koukám tady na tu – 93 (teplota tání) a na tu hustotu. 

Si myslím, že tohle není, ne. A ještě to druhý, ten isooktan. Tak tam si tipnu, jsem 

měl všude ne, tak ano.  

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Velice dlouho čte zadání. Poté bere do ruky poskytnuté periodické tabulky prvků a pohlíží si je.  

V Co teď řešíš?  

Ž_B1  Ten součet protonových čísel všech kovů ve 2. periodě.  

V A které prvky to jsou? 

Ž_B1  Nevím. Dlouho přemýšlí. Tak si myslím, že jsou všechno kovy (pracuje 

s 2. skupinou). Dlouho přemýšlí. 
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V S čím máš problém? 

Ž_B1  No tomu tak jako porozumět. Nevím, co přesně tam tak jakoby chtěj.  

V Těm jednotlivým tahům rozumíš, nebo nevíš, k čemu ti ty tahy jsou? 

Ž_B1  No právě, že nevím, nevím, k čemu mi jsou jakoby, že … to mám k sobě dát a … 

jakoby, co všechno má Tomáš, to mám k sobě dát? 

V Byl bys tedy například v testu schopný takovouto úlohu vyřešit? 

Ž_B1  No to bych ji asi nevyřešil, ale tipnul bych.  

V A co bys tedy tipnul? 

Ž_B1  Bych dal to áčko, aby to nezůstalo prázdný. 
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B2 (26. 5. 2017): ŽENA  

délka rozhovoru: 28:00 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_B2  Já moc nevím, co mám u tohodle udělat. 

Čte znovu zadání. 

Ž_B2  Já možná nechápu to zadání. 

V V čem ho nechápeš? 

Ž_B2 Je to takový složitý. Není úplně jasný, … Chvíli přemýšlí. Vím, že se mám podívat 

na ten graf, ale nevím, co dál s tím. 

V  A kdybys takovou úlohu měla v testu, napsala bys k ní něco, nebo bys ji nechala 

prázdnou? 

Ž_B2  Nenapsala bych tam nic, protože já nevím, jak to řešit. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_B2  Já přeskakuji. Nedělám to postupně. Snažím se najít to, v čem si jsem jistá. 

Přemýšlí. A došla jsem k tomu, že ten naftalen … je pevná látka, takže ano. 

V Jak jsi k tomu došla? 

Ž_B2  No, protože teplota tání je až při 80 °C a že má hustotu víc než jedna.  

V A nad čím přemýšlíš právě nyní? 

Ž_B2  Já přemýšlím nad tím benzenem. Já v podstatě jsem slyšela ve škole o všech, krom 

isooktanu, tak tomu se vyhýbám, jelikož ho neznám.  

V A na základě čeho se rozhoduješ? 

Ž_B2  Já přemýšlím, že benzen je podobný kapalině, ale nevím, nejsem si jistá. Nevím, 

jestli ty záporný čísla mají vliv na to, jestli je to kapalný nebo ne. Chvíli přemýšlí. 

No, ta hustota u benzenu se blíží k jedné, takže by to nemusel být plyn. Takže 

benzen ne.  

Ž_B2  No a i ten toluen, teďka jsem se zaměřila na tu hustotu, že bych to mohla nějak … 

Ale nejsem si tím jistá, je to takové tipování. Takže toluen ne. A ten isooktan, to 

se blíží k vodě, ta teplota varu, ale zase ta hustota je taková menší, takže bych asi 

řekla, že to je ano. 
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Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_B2  Tak začnu tím prvním tahem. Budu muset vybrat všechny kovy, … což budou asi 

všechny. 

V Kde je hledáš? 

Ž_B2  Tady v tý druhý (ukazuje na 2. skupinu), to je ta perioda. Jen si teďka akorát 

nejsem jistá, jestli jsou to všechno kovy. Přemýšlí. Hořčík a vápník, to vím, jak 

vypadá. U toho hořčíku si jsem jistá, že je. U toho vápníku, to už trochu váhám. 

Myslím, že ten vápník úplně vyloučím. Ty ostatní, ty jsem nikdy neviděla, ale asi 

je přiřadím. I když u toho radia … ten je radioaktivní … Vadí mi, že to nemůžu 

vidět, kdybych je viděla, tak to řeknu hned. Přemýšlí. No, tak si vyberu beryllium, 

stroncium, baryum a ten hořčík. 

Ž_B2  Teď si to napíšu a sečtu je všechny. Počítá: 4 + 12 + 38 + 58 = 104. 

Ž_B2  Teďka si najdu tu elektronegativitu (ukazuje si prstem na tabulce, které číslo značí 

elektronegativitu) a podle toho to najdu. Hledá. Takže já myslím, že fluor, protože 

ten to má největší. A pak asi ten kyslík. Počítá: 9 + 8 = 17 

Ž_B2  Tak už půjdu na ten druhý. Teďka zas ta třetí ta (myslí periodu, ale 

pracuje s 3. skupinou), to je trošku nešťastný, protože já je vůbec neznám. Tak to 

bude takový tipovací. Tak třeba lanthan, protože mi přijde takový, … hezky se to 

říká. Spíš to skandium, to yttrium je takový ošklivý slovo. Tak to spočítám. 

Počítá: 21 + 57 = 78. 

Ž_B2  Teď půjdu do tý druhý a co je plynný. Já myslím, že ten radon, protože je toxický. 

Když už jsem to zbylý napsala, že to je kov, tak to nemůže být plynné. Zapisuje 

protonové číslo radonu, 88. 

Ž_B2  A půjdu už na ten třetí. 

Ž_B2  Nevím, jak pochopit posledního a prvního prvku 13. skupiny… Nebo ne. Možná 

takhle, dle protonových čísel, ale to zas …  

V V čem je problém? 

Ž_B2  Co je rozdíl těch protonových čísel a ještě vedoucí teplo. Rozdíl, to je minus. Tak 

ta 13. skupina, to bude asi. Přemýšlí. Hliník určitě vede teplo. Znovu přemýšlí. 

Nevím, asi budu tipovat. 

Ž_B2  No a Tomáš, tak asi. Nevím jestli, ten dusík je ve vzduchu, ale nemusel by vést 

proud. A možná ten antimon. Počítá 7 + 51 = 58. 
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Ž_B2  Tak já se teď vracím k tomu zadání, abych to vyhodnotila. Podívám se nyní na ty 

výsledky a vypadá to, že … že ten Karel, takže áčko. 
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LA1 (7. 6. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 20:44 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_LA1  Jo, já mám třeba dát sem A, sem B, …? 

V Pokud jsi to tak pochopil, tak ano. 

Ž_LA1  No, tak když tam hodím ten kousek manganu, tak jestli se to prudce nezvýší 

a postupně, když tam dám tu desetiprocentní, nebo dvacetipětiprocentní kyselinu. 

Nejsem si jistý. Protože tady (ukazuje na 4. část) se to prudce zvýšilo, což by mohl 

být mangan. 

Ž_LA1  Počkat. Tady je napsáno začalo, takže to je to nalil. Takže mně to sedí jako A, C, 

B, D. Nejdřív bude ta méněprocentní kyselina.  

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_LA1  Hm. Kdybych měl znalosti, tak by se to z těch čísel dalo asi vyčíst. Tohle bude asi 

na tip. To čtvrté, to bych dal ano. To jsme si říkali, že je to droga, co se čichá. To 

první, to je to benzenové jádro. Já si nejsem jistý, ale asi ano. Tady u isoktanu dám 

asi ne. A naftalen asi taky ano. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_LA1  Hm. Tak první tah, součet protonových čísel kovů ve 2. periodě. Tou 2. periodou 

je myšleno jako tohle? Při dotazu ukazuje svisle. Počkat. Tak Karel 7.  

V Jak jsi k tomu číslu došel? 

Ž_LA1  Tomu nahoře se říká skupiny, tak do druhé (ukazuje vodorovně) asi budou ty 

periody. A pak jsem tady kouknul, že žlutá (žluté podbarvení v dané periodické 

tabulce prvků značí kovy) jsou kovy a ty jsou jen dva a dohromady dávají sedm. 

Ž_LA1  Ten Tomáš. To hledám ty dva prvky s největší elektronegativitou a pak potřebuji 

součin. Hledá. Takže to je ten fluor a chlor. Počítá 4,0 * 3,1 = 12,4. Tak to je 12,4. 

A můžu jít na druhý tah. Tomáš.  

V Na co se v té tabulce nyní díváš? 
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Ž_LA1  Hledám tady (ukazuje správnou periodu), ale jak zjistit, jestli vedou elektrický 

proud, bude asi zase tipování. No ten Karel, to je 5, to jsem si našel ty plyny, ty 

zelený (zelené podbarvení v dané periodické tabulce prvků značí nekovy). I když 

vlastně asi 4, protože plynný jsou bílý (bílý text v dané periodické tabulce prvků 

označuje plyny). No a toho Tomáše nevím, takže tipuji 3. A teď ten třetí tah. Karel. 

Tady je ta 13. skupina (ukazuje správně) a teď vedoucí teplo. Přemýšlí, kouká 

střídavě do tabulky a do zadání. Nevím. Al asi jo, Ga taky, ale jestli to In nebo Tl, 

to nevím. Takže Ga-Al = 18. No a Tomáš, to podle mě bude jenom dusík, protože 

je plynný. Což je 7.  

Dlouho přemýšlí. 

Ž_LA1  No ale teď nevím, jestli to mám sečíst. Asi jo, takže u Karla sečtu všechna ta čísla, 

co mi u něj vyšla a to je … 29. A u Tomáše to je … 22,4. Takže asi vyhrál Karel. 
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LA2 (7. 6. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 20:38 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_LA2  No, to je velmi zajímavé, ještě jednou si to přečtu. 

Čte zadání podruhé. 

Ž_LA2  Jó takhle. Takže, tady je ten graf (potichu si pročítá popisky). Tady u toho 

druhého, to se asi z HCl uvolňuje ten vodík. Přemýšlí. Ježišmarja, to je těžký. 

Můžeme se k tomu kdyžtak vrátit, teď nic nevymyslím? 

V Určitě. 

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_LA2  No dobrý. Takže benzen je plynná látka, pokud se nepletu. Isoktan taky ano. 

Naftalen, to si nejsem jistej, to asi ne. A tohle určitě ne. Toluen je kapalný, pokud 

se nepletu. 

V Jak jsi na to vše přišel? 

Ž_LA2  Benzen, naftalen a toluen jsme brali. A u toho isoktanu jsem to logicky odvodil, 

to jsem si nebyl jistý. 

V A jak jsi to odvodil? 

Ž_LA2  Tak nějak jsem na to kouknul a přišlo mi, že by to mohla být pravda. 

V A kam ses podíval, do té tabulky? 

Ž_LA2  Ne, na ten isoktan. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_LA2  Tak teď se vrhnu na to, jak vypadala ta jejich hra. No takže. Ještě jednou raději 

pročtu to zadání. Takže ten první tah. Karel, součet protonových čísel všech kovů 

2. periody. Součet, takže to je 4, 12, 20, 38, 56, 88 (pracuje s prvky 2. skupiny a ne 

periody). To je dohromady 218, pokud jsem počítal správně. A Tomáš. Takže to 

bude brom, který má 35 a elektronegativitu 2,9 a potom to je argon, ten má 18 

a elektronegativitu 2,9.  
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V Jak jsi na tyto dva prvky přišel? 

Ž_LA2  Hledal jsem, projížděl jsem. Ale jak tak koukám, tady je ještě dusík s 3 a kyslík 

s 3,4. Bude to tím pádem dusík a kyslík. Počítá: 8 * 3,4 = 24 + 3,2 = 27,2; 

7 * 3 = 21. Teď můžu na druhý tah. Tomáš. Pročítá si zadání. Tak to nevím, které 

vedou elektrický proud. Já bych možná řekl, že když je tam ta elektronegativita, 

tak by ho mohly vést. Takže to budou všechny 4 (ukazuje na Al, Ga, In a Tl, znovu 

pracuje ve 3. skupině a ne periodě). A ten Karel, počet plynných prvků 2. periody. 

Te je tedy žádný, protože to jsou všechno kovy. Přejdu na třetí tah. Ta 13. skupina, 

to bude tady (ukazuje správně). A teď vedoucí teplo, hm. Uut vést asi nebude. 

Hliník jo. Thalium a indium taky. Ale bor, bor, no, to nevím. Možná taky asi. 

Takže 5 a 81, rozdíl mezi nima je 76. A tady, Uup vést proud nebude, bismut by 

možná mohl, protože je to kov. Antimon a arsen taky, když to jsou polokovy 

a u plynů si nejsem moc jistej. Ale jo. Počítá 7 + 15 + 33 + 51 + 83 = 189. Tak 

to je všechno. A teď mám rozhodnout, kdo vyhrál.  

Čte znovu zadání. 

Ž_LA2  Jo, takže. Karel má 218 a Tomáš … Jak tam přemýšlím, tak to asi byla protonová 

čísla mezi sebou, takže 7 * 8 = 56 (vrací se k prvnímu tahu Tomáše). Tak tam 

vyhrál Karel. V druhým Tomáš. A tady jsem se spletl, protože jsem řekl, že to 

vedou a ne nevedou. Bismut, antimon a arsen jsem řekl, že vedou a ty plynné by 

taky mohly. Takže tím pádem nula. Tím pádem vítězí Karel, protože je to 2:1. 

 

Ž_LA2  A ještě se vrátím k té rychlosti chemické reakce. 

Čte znovu zadání. 

J Ž_LA2  Jo takhle, už jsem to pochopil. Tady jsou ty časy a já k tomu přiřadím to A, B, C, 

D. Takže to bude … A, D, B, C.  

V Proč zrovna takto? 

Ž_LA2  Přijde mi to tak správně. 
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LB1 (7. 6. 2017): MUŽ 

délka rozhovoru: 19:00 

 

Chemické reakce 

Ž_LB1  Já si to teďka přečtu. 

Čte zadání. 

Ž_LB1  Tak, tohleto mám přiřadit vždycky k té části. Takže … No … Rozhoduji se na 

základě … Že tady jakoby … uvolňuje se vodík, tady taky, tak mě napadá. Když 

nedochází, tak asi přidal kousek manganu. Pak přilil 10 ml. Protože ta křivka furt 

roste, tak to C. A poslední to A.  

 

Organické sloučeniny 

Čte zadání. 

Ž_LB1  Tak tady myslím, že pevná látka bude mít největší teplotu varu, což má naftalen. 

I když nevím tu teplotu tání, jestli to může být pevná látka. Ta hustota by mohla 

odpovídat pevné látce. Naftalen asi ano. Toluen, tak to asi taky ano. Protože se mi 

to zdá reálný. Isooktan, tak ta teplota varu, hustota i teplota tání mi připadá reálná, 

takže taky ano. A ten benzen, mně vše připadá jako ano. Tak ten benzen ne. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

Čte zadání. 

Ž_LB1  Hm. Budu to sčítat tady u těhle dvou (ukazuje na lithium a beryllium), což je 7. 

Tady u Tomáše si najdu ty prvky, které mají největší elektronegativitu. Kouká 

všude po tabulce. Tak to vidím u fluoru, což je 9. Začíná se věnovat druhému tahu. 

Nevím, jestli to mám vzít tahle (ukazuje vodorovně) nebo takhle (ukazuje svisle), 

protože popravdě 3. periodu slyším poprvé. Ale přijde mi to lepší takto (ukazuje 

vodorovně). Oba jsou to kovy a ty by mohly vést ten proud, takže 11 + 12 je 23. 

Za 3. periodu považuje pouze sodík s hořčíkem. Tak pokud jsem řekl, že perioda 

je takhle (ukazuje vodorovně), tak 2. perioda je tato a ty plyny jsou uhlík, dusík, 

kyslík, fluor a neon. To je dohromady 40. 13. skupinu máme tady a posledního, 

tak ten má 98 (odpovídá kaliforniu, do 13. skupiny řadí i opticky odpovídající 

lanthanoidy a aktinoidy), a první, ten má 5. Tak to je 93. 15. skupina. To bude 

určitě dusík a fosfor. Tyhlety to nebudou, ty neznáme (ukazuje na erbium 
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a fermium). Tak to bude dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Ještě přemýšlím 

nad tím bismutem, ale ten si myslím, že ne. Takže v tom případě to je 

55 + 51 + 83 = 189. 55 je součet dusíku, fosforu a arsenu. Přemýšlí. Takže mi 

vychází, že vyhrál Tomáš. 
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LB2 (7. 6. 2017): ŽENA  

délka rozhovoru: 9:18 

 

Chemické reakce 

Čte zadání. 

Ž_LB2  Tak tady nevím. 

V Jakože bys nic neodpověděla? 

Ž_LB2  Nevím, asi bych spíš tipla. Vybrala bych jednu z těhletěch odpovědí, asi to áčko. 

 

Organické sloučeniny 

Ž_LB2  Tak tady vím, co po mně chcete, ale nevím. Přemýšlí. Zkusila bych tipnout. 

U isooktanu bych dala ne, u toluenu taky ne. A u naftalenu a benzenu ano. 

Koukala jsem trochu i na tu teplotu tání a teplotu varu, tam je to mínus někde, tak 

podle toho trochu. 

 

Částicové složení látek a chemické prvky 

V Nad čím nyní přemýšlíš? 

Ž_LB2  Já teď koukám na tu 2. periodu, na ty kovy.  

V A na co jsi přišla? 

Ž_LB2  No že u toho Tomáše to je kyslík a fluor, myslím, že jsem to našla dobře. No 

a tady u toho druhého bych vybrala Tomáše, nebo možná Karla. Po chvíli. 

Myslím, že vyhraje Tomáš. 

V Jak jsi k tomu došla? 

Ž_LB2  Tak nějak jsem to zkoukla a mám takový pocit.  

 

 


