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Látka je surovina nebo materiál.

Z látek jsou vyrobena nebo vytvořena tělesa.

Látky se liší svými vlastnostmi - barvou
- skupenstvím                                                                  

- vůní či zápachem- vůní či zápachem

V chemii zkoumáme vlastnosti látek a rozdělujeme látky do dvou skupin:
a) chemické látky: prvky a sloučeniny
b) směsi



Prvek
Prvek je látka složená z atomů stejného druhu, tedy stejného 
protonového čísla.
Každý prvek má svůj název a svoji značku. U značky prvku je 
zapsané protonové číslo, které vyjadřuje počet protonů a elektronů    zapsané protonové číslo, které vyjadřuje počet protonů a elektronů    
v každém atomu.
Prvky jsou uspořádány do Tabulky periodického systému prvků 
(PSP).

např. fosfor – 15P

protonové číslo značka prvku

Další příklady: síra – 16S
helium – 2He
vodík – 1H 

protonové číslo značka prvku



Sloučenina
Sloučenina je látka složená z různých prvků.
Každá sloučenina se zapisuje chemickým 
vzorcem.

např. voda - H O např. voda - H2O 

Další příklady: oxid uhličitý – CO2
kyselina chlorovodíková - HCl

vodík kyslík



Směs
Směs je látka složená ze dvou a více složek.
Složka směsi je prvek nebo sloučenina.

např.
- žula je směs složená ze tří složek – živce, křemene a slídy- žula je směs složená ze tří složek – živce, křemene a slídy
- zeleninový salát je směs vícesložková – paprika, rajče, okurek, salát, olivy,   
zálivka



Otázky

1) Co je to látka?1) Co je to látka?

2) Čím se od sebe látky liší?

3) Co je prvek?

4) Co je sloučenina?

5) Co je směs?
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