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‡‰„ÂÁ¥fl  adheze
‡ÁÓÚ  dusík
‡ÎÍ‡ÌË  alkany
‡ÎÍ‡ÎÓª‰Ë  alkaloidy
‡ÎÍ¥ÌË  alkiny
‡ÎÍÂÌË  alkeny
‡ÎÏ‡Á  diamant
‡Î¸‰Â„¥‰Ë  aldehydy
‡Î˛Ï¥Ì¥È  hliník
‡Ï¥‡Í  amoniak
‡Ï¥ÌÓÍËÒÎÓÚË  aminokyseliny
‡Ì‡Î¥Á ÒÔ‡Î˛‚‡ÌÌflÏ  plamenová 

zkouška
‡Ì¥ÓÌ  anion

‡Ì¥ÓÌ „¥‰ÓÍÒË‰Ó‚ËÈ  anion hyd-
roxidový

‡Ì¥ÓÌ ıÎÓË‰Ó‚ËÈ  anion chlori-
dový

‡„ÓÌ  argon
‡ÒÙ‡Î¸Ú  asfalt
‡ÚÓÏ  atom
‡ÚÓÏÌÂ ˜ËÒÎÓ  číslo nukleonové
‡ˆÂÚËÎ‰Â„¥‰  acetyldehyd
‡ˆÂÚËÎÂÌ  acetylen
‡ˆÂÚÓÌ  aceton
·‡‚ÌËÍË  barviva
·ÂÌÁËÌ  benzin
·ÂÌÁÓÎ  benzen
·ÂÌÁÓÎ¸ÌÂ Í¥Î¸ˆÂ  benzenový kruh
·ÂÚÓÌ  beton
·¥ÎÍË  bílkoviny
·¥Óı¥Ï¥fl  biochemie
·¥ÓÔ‡ÎË‚Ó  biopaliva
·¥ÓÚÂıÌÓÎÓ„¥fl  biotechnologie
·Ó‰¥ÌÌfl, ·Ó‰ÊÂÌÌfl  kvašení
·ÓÏ  brom
·ÓÌÁ‡  bronz
·ÛflÍÓ‚ËÈ ˆÛÍÓ, Ò‡ı‡ÓÁ‡  cukr 

řepný
·ÛÚ‡Ì  butan

‚‡ÎÂÌÚÌ¥ ÂÎÂÍÚÓÌË  valenční 
elektrony

‚‡ÔÌÓ  vápno
‚‡ÔÌflÍ, Í‡Î¸ˆËÚ  vápenec
‚Á‡πÏÓ‰¥fl  slučování
‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl „¥‰ÓÍÒËÎ¸ÌÓª „ÛÔË  es-

terifikace
‚ËÍÓÔÌ¥ Ô‡ÎË‚‡  paliva fosilní
‚ËÌÓ„‡‰ÌËÈ ˆÛÍÓ, 

‰ÂÍÒÚÓÁ‡  cukr hroznový
‚ËÔ‡˛‚‡Î¸Ì‡ ˜‡¯Í‡  miska odpa-

řovací
‚ËÔ‡˛‚‡ÌÌfl  vypařování
‚ËÔ‡˛‚‡ÌÌfl, ‚ËÔ‡Ó‚Û‚‡ÌÌfl, 

Ô‡ÓÛÚ‚ÓÂÌÌfl  odpařování
‚ËÚflÊÍ‡, ÂÍÒÚ‡ÍÚ, 

Ó·ÂÁÎÛÊÌ˛‚‡ÌÌfl  výluh
‚Ëı¥‰Ì‡ Â˜Ó‚ËÌ‡  výchozí látka
‚¥‰ÌÓ‚ÌËÍ  činidlo redukční
‚¥‰ÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl, ÓÒ¥‰‡ÌÌfl  usazování
‚¥Ì¥ÎıÎÓË‰, ıÎÓ‚¥Ì¥Î  vinylchlorid
‚¥Ú‡Ï¥ÌË  vitaminy
‚Ó‰‡  voda

‚Ó‰‡ Ï¥ÌÂ‡Î¸Ì‡  voda minerální
‚Ó‰‡ Ï’flÍ‡  voda měkká
‚Ó‰‡ ÔËÚÌ‡  voda pitná
‚Ó‰‡ ÒÚ¥˜Ì‡, ‚¥‰Ô‡ˆ¸Ó‚‡Ì‡  voda 

odpadní
‚Ó‰‡ Ú‚Â‰‡  voda tvrdá
‚Ó‰‡ ÚÂıÌ¥˜Ì‡  voda užitková

‚Ó‰ÂÌ¸  vodík
‚ÓÎÓÍÌ‡ ÔËÓ‰Ì¥  vlákna přírodní
‚ÓÎÓÍÌ‡ ÒËÌÚÂÚË˜Ì¥, 

ÔÓÎ¥ÒËÌÚÂÚË˜Ì¥  vlákna syntetická
‚ÓÎ¸Ù‡Ï  wolfram
‚ÚÓËÌÌ‡ ÒËÓ‚ËÌ‡  druhotná 

surovina
‚Û„¥ÎÎfl  uhlí
‚Û„ÎÂ‚Ó‰Ë  uhlovodíky

‚Û„ÎÂ‚Ó‰Ë ‡ÓÏ‡ÚË˜Ì¥  uhlovodí-
ky aromatické
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‚Û„ÎÂ‚Ó‰Ë Ì‡ÒË˜ÂÌ¥  uhlovodíky 
nasycené

‚Û„ÎÂ‚Ó‰Ë ÌÂÌ‡ÒË˜ÂÌ¥  uhlovodí-
ky nenasycené

‚Û„ÎÂ‚Ó‰ÌËÈ Á‡ÎË¯ÓÍ  uhlovodíko-
vý zbytek

‚Û„ÎÂˆ¸  uhlík
‚ÛÎÍ‡Ì¥Á‡ˆ¥fl  vulkanizace
„‡Á  plyn

„‡Á ÔËÓ‰ÌËÈ  plyn zemní
„‡ÁË ·Î‡„ÓÓ‰Ì¥ (¥ÌÂÚÌ¥)  plyny 

vzácné
„‡ÁË ¥ÌÂÚÌ¥  plyny netečné (inertní)
„‡ÎÓ„ÂÌË  halogeny
„‡ÎÓ„ÂÌ¥‰Ë  halogenidy
„‡Ò¥ÌÌfl  hašení
„Â·¥ˆË‰Ë  herbicidy
„¥‰Ó„ÂÌ¥Á‡ˆ¥fl ÊË¥‚  ztužování 

tuků
„¥‰ÓÍÒËÎ¸Ì‡ „ÛÔ‡  hydroxylová 

skupina
„¥‰ÓÓÍËÒË  hydroxidy

„¥‰ÓÓÍËÒ Í‡Î¥˛, ª‰ÍËÈ 
Í‡Î¥È  hydroxid draselný

„¥‰ÓÓÍËÒ Í‡Î¸ˆ¥˛, ª‰ÍËÈ 
Í‡Î¸ˆ¥È  hydroxid vápenatý

„¥‰ÓÓÍËÒ Ì‡Ú¥˛, ª‰ÍËÈ 
Ì‡Ú¥È  hydroxid sodný

„¥ÔÒ  sádra
„Î¥ÍÓ„ÂÌ  glykogen
„Î¥ˆÂËÌ, ÔÓÔ‡Ì-Ú¥ÓÎ  glycerol
„Î˛ÍÓÁ‡  glukóza
„Ó¥ÌÌfl  hoření
„Ó˛˜¥ Â˜Ó‚ËÌË, Ô‡Î¸ÌÂ  hořla-

viny
„‡Ù¥Ú  grafit, tuha
„ÛÔ‡ ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ ‚ Ú‡·ÎËˆ¥  skupina 

prvků v tabulce
„ÛÏ‡  pryž
‰ÂÁ¥ÌÙÂÍˆ¥fl  dezinfekce
‰ÂÌ‡ÚÛ‡ˆ¥fl  denaturace
‰ÂË‚‡ÚË, ÔÓı¥‰Ì¥ ‚Û„ÎÂ‚Ó‰Ì˛  de-

riváty uhlovodíků
‰ÂÒÚËÎflˆ¥fl, ÔÂÂ„ÓÌÍ‡  destilace
‰ÂÚÂ„ÂÌÚË  detergenty

‰ËÌ‡Ï¥Ú  dynamit
‰¸Ó„ÓÚ¸  dehet
‰˛‡Î¸  dural
ÂÍÒÚ‡ÍÚ  extrakt
ÂÍÒÚ‡Íˆ¥fl  extrakce
ÂÎ‡ÒÚËÌ  elastin
ÂÎÂÍÚÓÎ¥Á  elektrolýza
ÂÎÂÍÚÓÌ  elektron
ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ Ó·ÓÎÓÌÍ‡ ‡ÚÓÏ‡  elek-

tronový obal atomu
ÂÏ¥Ò¥fl  emise
ÂÏÛÎ¸Ò¥fl  emulze
ÂÚ‡Ì  ethan
ÂÚ‡ÌÓÎ  ethanol
ÂÚÂÌ  ethen
ÂÚËÎÂÌ  ethylen
ÂÚËÌ, ‡ˆÂÚËÎÂÌ  ethin
ÂÙ¥Ë (ÒÍÎ‡‰Ì¥) estery
ÊËË  tuky
Á‡ÍÓÌ Á·ÂÂÊÂÌÌfl Ï‡ÒË  zákon 

zachování hmotnosti
Á‡Î¥ÁÓ  železo
Á‡fl‰ ÔÓÚÓÌ‡ ¥ ÂÎÂÍÚÓÌ‡  náboj 

protonu a elektronu
Á‚’flÁÓÍ ı¥Ï¥˜ÌËÈ  vazba chemická

Á‚’flÁÓÍ ¥ÓÌÌËÈ  vazba iontová
Á‚’flÁÓÍ ÍÓ‚‡ÎÂÌÚÌËÈ  vazba 

kovalentní
Á‚’flÁÓÍ ÔÂÔÚË‰ÌËÈ  vazba pepti-

dová
Á‚’flÁÓÍ ÔÓ‰‚¥ÈÌËÈ  vazba dvojná
Á‚’flÁÓÍ ÔÓÚ¥ÈÌËÈ  vazba trojná
Á‚’flÁÓÍ ÔÓÒÚËÈ  vazba jednodu-

chá
ÁÓÎÓÚÓ  zlato
¥ÁÓÏÂ¥fl  izomerie
¥Ì‰ËÍ‡ÚÓ ÛÌ¥‚ÂÒ‡Î¸ÌËÈ  indikátor 

univerzální
¥Ì‰ËÍ‡ÚÓ ı¥Ï¥˜ÌËÈ  indikátor 

chemický
¥ÌÒÂÍÚËˆË‰Ë  insekticidy
¥ÌÒÛÎ¥Ì  inzulin
¥ÓÌË  ionty
¥Ê‡  rez
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ª‰Í‡ Â˜Ó‚ËÌ‡, ÎÛ„  žíravina
ÈÓ‰  jod
Í‡Î¥È  draslík
Í‡Î¸ˆ¥È  vápník
Í‡·¥‰ Í‡Î¸ˆ¥˛  karbid vápenatý
Í‡·ÓÌ‡ÚË, ‚Û„ÎÂÍËÒÎ¥ ÒÓÎ¥  uhli-

čitany
Í‡·ÓÌ‡Ú Í‡Î¸ˆ¥˛, ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ 

Í‡Î¸ˆ¥È  uhličitan vápenatý
Í‡Ú‡Î¥Á‡ÚÓË  katalyzátory
Í‡Ú¥ÓÌ  kation

Í‡Ú¥ÓÌ ‡ÏÓÌ¥˛  kation amonný
Í‡Ú¥ÓÌ ‚Ó‰Ì˛  kation vodíkový

Í‡Û˜ÛÍ  kaučuk
ÍÂ‡Ï¥Í‡  keramika
ÍÂÓÒËÌ, „‡Ò  petrolej
ÍÂÚÓÌË  ketony
ÍËÒÂÌ¸  kyslík
ÍËÒÎËÈ ‰Ó˘  kyselý déšť
ÍËÒÎÓÚË  kyseliny

ÍËÒÎÓÚ‡ ‡ÁÓÚÌ‡  kyselina dusičná
ÍËÒÎÓÚ‡ ·ÂÌÁÓÈÌ‡  kyselina 

benzoová
ÍËÒÎÓÚ‡ ‚Û„ÎÂ‚‡, 

‚Û„ÎÂÍËÒÎ‡  kyselina uhličitá
ÍËÒÎÓÚ‡ ÎËÏÓÌÌ‡  kyselina citro-

nová
ÍËÒÎÓÚ‡ Ï‡ÒÎflÌ‡  kyselina más-

elná
ÍËÒÎÓÚ‡ ÏÂÚ‡ÌÓ‚‡  kyselina 

methanová
ÍËÒÎÓÚ‡ ÏÓÎÓ˜Ì‡  kyselina 

mléčná
ÍËÒÎÓÚ‡ ÏÛ‡¯ËÌ‡  kyselina 

mravenčí
ÍËÒÎÓÚ‡ ÓˆÚÓ‚‡  kyselina octová
ÍËÒÎÓÚ‡ Ô‡Î¸Ï¥ÚËÌÓ‚‡  kyselina 

palmitová
ÍËÒÎÓÚ‡ Ò¥˜‡Ì‡  kyselina sírová
ÍËÒÎÓÚ‡ ÒÓÎflÌ‡  kyselina solná
ÍËÒÎÓÚ‡ ÒÓÎflÌ‡, 

ıÎÓÓ‚Ó‰ÌÂ‚‡  kyselina chloro-
vodíková

ÍËÒÎÓÚ‡ ÒÚÂ‡ËÌÓ‚‡  kyselina 
stearová

ÍËÒÎÓÚ‡ ÙÓÒÙÓÌ‡  kyselina 
fosforečná

ÍËÒÎÓÚ‡ ˘‡‚ÎÂ‚‡  kyselina šťa-
velová

ÍËÒÎÓÚË ÊËÌ¥  kyseliny mastné
ÍËÒÎÓÚË Í‡·ÓÍÒËÎÓ‚¥  kyseliny 

karboxylové
ÍËÒÎÓÚË ÌÂÌ‡ÒË˜ÂÌ¥  kyseliny 

nenasycené
ÍËÒÎÓÚË Ó„‡Ì¥˜Ì¥  kyseliny 

organické
ÍËÒÎÓÚÌ¥ÒÚ¸  kyselost
Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌË  látkové množ-

ství
ÍÎÂª  lepidla
ÍÎ¥ÚËÌÌÂ ‰Ëı‡ÌÌfl  buněčné dýchání
ÍÎ¥ÚÍÓ‚ËÌ‡, ˆÂÎ˛ÎÓÁ‡  buničina
ÍÓÎ‡„ÂÌ  kolagen
ÍÓÎ·‡  baňka, kádinka
ÍÓÌÒÂ‚‡ˆ¥fl  konzervace
ÍÓÓÁ¥fl  koroze
ÍÂÈ‰‡  křída
ÍÂÏÌ¥È, ÒËÎ¥ˆ¥È  křemík
ÍËÒÚ‡Î  krystal
ÍËÒÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl  krystalizace
ÍÓıÏ‡Î¸  škrob
Î‡·Ó‡ÚÓ¥fl ı¥Ï¥˜Ì‡  laboratoř 

chemická
Î‡ÍÚÓÁ‡, ÏÓÎÓ˜ÌËÈ ˆÛÍÓ  laktóza
Î‡Ìˆ˛„  řetězec

Î‡Ìˆ˛„ ‚¥‰ÍËÚËÈ  řetězec ote-
vřený

Î‡Ìˆ˛„ ‚Û„ÎÂˆÂ‚ËÈ  řetězec 
uhlíkový

Î‡Ìˆ˛„ Á‡ÏÍÌÛÚËÈ  řetězec uza-
vřený

Î‡Ìˆ˛„ ÓÁ„‡ÎÛÊÂÌËÈ  řetězec 
rozvětvený

Î‡Ìˆ˛„ ˆËÍÎ¥˜ÌËÈ  řetězec cyk-
lický

Î‡ÚÛÌ¸, ÏÓÒflÊ  mosaz
Î¥ÍË  léčiva
Î¥Ô¥‰Ë  lipidy
Ï‡„Ì¥È  hořčík
Ï‡ÁÛÚ  mazut

Ї
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Ï‡ÍÓÏÓÎÂÍÛÎ‡  makromolekula
Ï‡Ò‡ (‚‡„‡) ÏÓÎflÌ‡ 

(ÏÓÎÂÍÛÎflÌ‡)  hmotnost molární
ÏÂ‰  med
ÏÂÎflÒ‡  melasa
ÏÂÚ‡ÎË  kovy

ÏÂÚ‡ÎË ·Î‡„ÓÓ‰Ì¥  kovy ušlech-
tilé

ÏÂÚ‡ÎË ‚‡ÊÍ¥  kovy těžké
ÏÂÚ‡ÎË ÎÂ„Í¥  kovy lehké
ÏÂÚ‡ÎË ÎÛÊÌ¥  kovy alkalické

ÏÂÚ‡Ì  methan
ÏÂÚ‡ÌÓÎ  methanol
ÏÂÚËÎ  methyl
ÏÂÚËÎÓ‚ËÈ ÒÔËÚ  methylalkohol
ÏËÎÓ  mýdlo
Ï¥‰¸  měď
Ï¥ÌËÈ (‚ËÏ¥˛‚‡Î¸ÌËÈ) 

ˆËÎ¥Ì‰  odměrný válec
ÏÓÎÂÍÛÎ‡  molekula
ÏÓÎÓ˜ÌËÈ ˆÛÍÓ, Î‡ÍÚÓÁ‡  cukr 

mléčný
ÏÓÎ¸, „‡Ï-ÏÓÎÂÍÛÎ‡  mol
ÏÓÌÓÒ‡ı‡Ë‰Ë  monosacharidy
Ì‡„¥‚‡ÌÌfl Â˜Ó‚ËÌ  zahřívání látek
Ì‡ÍÓÚËÍË  drogy
Ì‡Ú¥È  sodík
Ì‡ÙÚ‡  nafta
Ì‡ÙÚ‡, ÓÔ‡  ropa
Ì‡ÙÚ‡Î¥Ì  naftalen
ÌÂÈÎÓÌ  nylon
ÌÂÈÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl  neutralizace
ÌÂÈÚÓÌ  neutron
ÌÂÏÂÚ‡ÎË  nekovy
ÌÂÓÌ  neon
Ì¥ÍÂÎ¸  nikl
Ì¥ÍÓÚËÌ  nikotin
Ì¥Ú‡ÚË  dusičnany

Ì¥Ú‡ÚË Ó„‡Ì¥˜Ì¥  dusičnany 
organické

Ì¥ÚÓ„Î¥ˆÂËÌ  nitroglycerin
ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡, ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥fl  ná-

zvosloví
ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ „‡ÎÓ„ÂÌ¥‚  názvo-

sloví halogenů

ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ „‡ÎÓ„ÂÌ¥‰¥‚  ná-
zvosloví halogenidů

ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚  názvo-
sloví prvků

ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ ÍËÒÎÓÚ  názvosloví 
kyselin

ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ ÓÍÒË‰¥‚  názvoslo-
ví oxidů

ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡ ÒÓÎÂÈ  názvosloví 
solí

ÌÛÍÎÂÓÍËÒÎÓÚË  kyseliny nukleové
Ó·¥„ Â˜Ó‚ËÌ  oběh látek
Ó·Ï¥Ì Â˜Ó‚ËÌ  látková přeměna
ÓÁÓÌ  ozon
ÓÍËÒ, ÓÍÒË‰  oxidy

ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ‡ÁÓÚÌÓÍËÒÎËÈ  oxid 
dusičitý

ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ‡ÁÓÚÛ  oxid dusnatý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ‡Î˛Ï¥Ì¥˛  oxid 

hlinitý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ‚Û„ÎÂÍËÒÎËÈ  oxid 

uhličitý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ‚Û„ÎÂˆ˛  oxid 

uhelnatý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) Á‡Î¥Á‡  oxid železitý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) Í‡Î¸ˆ¥˛  oxid 

vápenatý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ÍÂÏÌ¥˛  oxid 

křemičitý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) Ï‡„Ì¥˛  oxid hořeč-

natý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) Ï¥‰¥  oxid měďnatý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) Ò¥ÍË  oxid siřičitý
ÓÍËÒ (ÓÍÒË‰) ÙÓÒÙÓÛ  oxid 

fosforečný
ÓÍËÒË (ÓÍÒË‰Ë) ‡ÁÓÚÛ  oxidy 

dusíku
ÓÍËÒË (ÓÍÒË‰Ë) ‚Û„ÎÂˆ˛  oxidy 

uhlíku
ÓÍËÒË (ÓÍÒË‰Ë) Ò¥ÍË  oxidy síry

ÓÍËÒÎÂÌÌfl, ÓÍÒË‰‡ˆ¥fl, 
ÓÍÒË‰Û‚‡ÌÌfl  oxidace

ÓÍËÒÎ˛‚‡˜, ÓÍÒË‰‡ÚÓ  činidlo 
oxidační

ÓÍÒË‰ÌÂ ˜ËÒÎÓ  číslo oxidační

Н
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ÓÍÚ‡ÌÓ‚Â ˜ËÒÎÓ  číslo oktanové
ÓÎ¥ª, Ï‡ÒÚËÎ‡  oleje
ÓÒÌÓ‚‡  zásada
ÓÒÌÓ‚Ì¥ÒÚ¸  zásaditost
ÓˆÂÚ  ocet
ÓˆÚÓ‚ÓÍËÒÎ‡ Ò¥Î¸, ‡ˆÂÚ‡Ú  octan
Ô‡ÎË‚‡, Ô‡Î¸ÌÂ  paliva

Ô‡ÎË‚‡, ˘Ó ‚ËÓ·Îfl˛Ú¸Òfl  pali-
va vyráběná

Ô‡Î¸ÌËÍ Î‡·Ó‡ÚÓÌËÈ  kahan 
laboratorní

Ô‡‡Ù¥ÌË  parafiny
ÔÂÂÍËÒ ‚Ó‰Ì˛  peroxid vodíku
ÔÂ¥Ó‰Ë˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ı¥Ï¥˜ÌËı 

ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚  periodická soustava 
chemických prvků

ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌËÈ Á‡ÍÓÌ  periodický 
zákon

ÔÂÏ‡Ì„‡Ì‡Ú Í‡Î¥˛  manganistan 
draselný

ÔÂÒÚËˆË‰Ë  pesticidy
Ô¥„ÏÂÌÚË  pigmenty
ÔÎ‡ÒÚ, ¯‡  plasty
ÔÓ‚¥Úfl  vzduch
ÔÓ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌ  dělitelnost 

látek
ÔÓÎ¥‡Ï¥‰Ë  polyamidy
ÔÓÎ¥‚¥Ì¥ÎıÎÓË‰  polyvinylchlorid
ÔÓÎ¥ÂÚËÎÂÌ  polyethylen
ÔÓÎ¥ÂÙ¥  polyester
ÔÓÎ¥ÏÂ  polymer
ÔÓÎ¥ÏÂËÁ‡ˆ¥fl  polymerace
ÔÓÎ¥ÔÓÔ¥ÎÂÌ  polypropylen
ÔÓÎ¥Ò‡ı‡Ë‰Ë  polysacharidy
ÔÓÎ¥ÒÚËÓÎ  polystyren
ÔÓˆÂÎflÌ‡, Ù‡ÙÓ  porcelán
ÔÓÚ‡¯  potaš
ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl, Â‡Íˆ¥fl 

ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl  adice
ÔËÔ¥È  pájka
ÔËÓ‰ÌËÈ „‡Á  zemní plyn
ÔÓ·¥Í‡  zkumavka
ÔÓ‰ÛÍÚË  produkty
ÔÓÔ‡Ì  propan
ÔÓÔ¥ÎÂÌ  propylen

ÔÓÚÂªÌË  proteiny
ÔÓÚÓÌ  proton
ÔÓÚÓÌÓ‚Â ˜ËÒÎÓ  číslo protonové
‡Ù¥ÌÛ‚‡ÌÌfl, Ó˜Ë˘ÂÌÌfl  rafinace
Â‡Íˆ¥fl  reakce

Â‡Íˆ¥fl ÂÍÁÓÚÂÏ¥˜Ì‡  reakce 
exotermická

Â‡Íˆ¥fl ÂÌ‰ÓÚÂÏ¥˜Ì‡  reakce 
endotermická

Â‡Íˆ¥fl ÓÍËÒÌÓ-
‚¥‰ÌÓ‚Î˛‚‡Î¸Ì‡  reakce oxidač-
ně redukční

Â‡Íˆ¥fl ÓÍËÒÌÓ-
‚¥‰ÌÓ‚Î˛‚‡Î¸Ì‡  reakce redoxní

Â‰ÛÍˆ¥fl, ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl  redukce
¥‚ÌÓ‚‡„‡ Â˜Ó‚ËÌ Û ÔËÓ‰¥  rov-

nováha látek v přírodě
¥‰ËÌË  kapaliny
ç  pH
ÓÁ˜ËÌ  roztok

ÓÁ˜ËÌ ÍÓÌˆÂÌÚÓ‚‡ÌËÈ  roztok 
koncentrovaný

ÓÁ˜ËÌ Ì‡ÒË˜ÂÌËÈ  roztok nasy-
cený

ÓÁ˜ËÌ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌËÈ  roztok 
neutrální

ÓÁ˜ËÌ ÓÁ·‡‚ÎÂÌËÈ  roztok 
zředěný

ÓÁ˜ËÌÌËÍ  rozpouštědlo
ÓÁ˜ËÌÌ¥ÒÚ¸ Â˜Ó‚ËÌ  rozpustnost 

látek
ÓÁ‡ıÛÌÓÍ ı¥Ï¥˜ÌÓ„Ó 

¥‚ÌflÌÌfl  výpočet z chemické 
rovnice

ÓÁ¥‰ÊÛ‚‡ÌÌfl, ÓÁ‚Â‰ÂÌÌfl  ředění
ÓÁ˘ÂÔÎ˛‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÚÓÌÂ 

‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl (ÒËÓ‚ËÌË)  recy-
klace

ÚÛÚ¸  rtuť
Ò‡Ê‡  saze
Ò‡ÔÓÌ‡ÚË, ÒËÌÚÂÚË˜Ì¥ 

ÔÓ‚ÂıÌÂ‚Ó‡ÍÚË‚Ì¥ 
Â˜Ó‚ËÌË  saponáty

Ò‡ı‡Ë‰Ë  sacharidy
Ò‚ËÌÂˆ¸  olovo
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Ò‚¥ÚËÎ¸ÌËÈ „‡Á  svítiplyn
ÒÂÎ¥Ú‡ Ì‡Ú¥π‚‡, ˜¥Î¥ÈÒ¸Í‡ 

ÒÂÎ¥Ú‡  sanytr
ÒÂÔ‡Û‚‡ÌÌfl, 

ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl  odstřeďování
ÒËÎ¥Í‡ÚË, ÒÓÎ¥ ÍÂÏÌ¥π‚Óª 

ÍËÒÎÓÚË  křemičitany
ÒËÎ¥ÍÓÌË  silikony
ÒËÎÓÌ  silon
Ò¥Í‡  síra
Ò¥ÍÓ‚Ó‰ÂÌ¸, Ò¥˜ËÒÚËÈ ‚Ó‰ÂÌ¸  si-

rovodík
cÍËÒ‡ÌÌfl  kysání
ÒÍÎÓ  sklo
ÒÏÓ„  smog
ÒÓ‰‡  soda
ÒÓÎ¥  soli
ÒÓÎÓ‰Í‡ Â˜Ó‚ËÌ‡  sladidlo
ÒÓÎÓ‰Ó‚ËÈ ˆÛÍÓ, Ï‡Î¸ÚÓÁ‡  cukr 

sladový
ÒÔ‡Î˛‚‡ÌÌfl  spalování
ÒÔËÚ  líh
ÒÔËÚË  alkoholy
ÒÔËÚÓ‚Â ·Ó‰¥ÌÌfl  alkoholové 

kvašení
ÒÔÎ‡‚Ë  slitiny
Ò¥·ÎÓ  stříbro
ÒÚ‡Î¸  ocel
ÒÚ‡Ì (‡„Â„‡ÚÌËÈ)  skupenství
ÒÛ·Î¥Ï‡ˆ¥fl, ÒÛ·Î¥ÏÛ‚‡ÌÌfl  subli-

mace
ÒÛÎ¸Ù‡ÚË, Ò¥˜‡ÌÓÍËÒÎ¥ ÒÓÎ¥  síra-

ny
ÒÛÎ¸Ù¥‰Ë  sulfidy
ÒÛÏ¥¯  směs
ÒÛÏ¥¯¥ ÌÂÓ‰ÌÓ¥‰Ì¥, 

„ÂÚÂÓ„ÂÌÌ¥  směsi různorodé
ÒÛÏ¥¯¥ Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥, „ÓÏÓ„ÂÌÌ¥  směsi 

stejnorodé
ÒÛÔÂÙÓÒÙ‡Ú  superfosfát
ÒÚÛÍÚÛ‡  struktura
ÒÚÛÔÍ‡  miska třecí
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÍËÔ¥ÌÌfl  teplota varu
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ú‡ÌÂÌÌfl  teplota tání

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ¥Ì‚ÂÒ¥fl  teplotní 
inverze

ÚËÚ‡Ì  titan
ÚÓÎÛÓÎ, ÏÂÚËÎ·ÂÌÁÓÎ  toluen
ÚÓÒÚËÌÌËÈ ˆÛÍÓ  cukr třtinový
ÙÂÌÓÎË  fenoly
ÙÂÏÂÌÚË  enzymy
Ù¥Î¸Ú‡ˆ¥fl  filtrace
Ù¥Î¸ÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ Ô‡Ô¥  filtrační 

papír
ÙÓÏ‡Î¸‰Â„¥‰  formaldehyd
ÙÓÒ„ÂÌ  fosgen
ÙÓÒÙ‡ÚË, ÙÓÒÙÓÌÓÍËÒÎ¥ ÒÓÎ¥, 

ÓÚÓÙÓÒÙ‡ÚË  fosforečnany 
(fosfáty)

ÙÓÒÙÓ  fosfor
ÙÓÚÓ„‡Ù¥fl  fotografie
ÙÓÚÓÒËÌÚÂÁ  fotosyntéza
Ù‡Íˆ¥ª Ì‡ÙÚË  frakce ropy
ÙÂÓÌË  freony
ÙÛÍÚÓ‚ËÈ ˆÛÍÓ, ÎÂ‚ÛÎ¸ÓÁ‡  cukr 

ovocný
ÙÛÍÚÓÁ‡  fruktóza
ÙÚÓ  fluor
ÙÚÓË‰Ë, ÙÚÓËÒÚ¥ ÒÓÎ¥  fluoridy

ÙÚÓËÒÚËÈ Í‡Î¸ˆ¥È  fluorid 
vápenatý

ı¥Ï¥Í‡ÚË, ı¥Ï¥Í‡Î¥ª  chemikálie
ı¥Ï¥˜Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡  chemická apa-

ratura
ı¥Ï¥˜Ì‡ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ÒÚ¸  chemický 

průmysl
ı¥Ï¥˜Ì‡ Â‡Íˆ¥fl  chemická reakce

ı¥Ï¥˜Ì‡ Â‡Íˆ¥fl ÓÁÍÎ‡‰Û  che-
mická reakce rozkladná

ı¥Ï¥˜Ì‡ Â‡Íˆ¥fl ÒËÌÚÂÁÛ  chemic-
ká reakce skladná

ı¥Ï¥˜Ì‡ Â˜Ó‚ËÌ‡  chemická látka
ı¥Ï¥˜Ì‡ ÒÔÓÎÛÍ‡  chemická slouče-

nina
ı¥Ï¥˜Ì‡ ÙÓÏÛÎ‡  chemický vzorec

ı¥Ï¥˜Ì‡ ÙÓÏÛÎ‡ 
‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡  chemický vzorec 
racionální

ı¥Ï¥˜Ì‡ ÙÓÏÛÎ‡ 
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ÒÍÎ‡‰ÌËÍÓ‚‡  chemický vzorec 
konstituční

ı¥Ï¥˜ÌÂ ¥‚ÌflÌÌfl  chemická rovnice
ı¥Ï¥˜ÌËÈ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ  chemický 

pokus
ı¥Ï¥˜ÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ  chemický prvek
ı¥Ï¥˜ÌËÈ Á‚’flÁÓÍ  chemická vazba
ı¥Ï¥˜ÌËÈ ÒËÏ‚ÓÎ  chemická značka
ı¥Ï¥fl ÌÂÓ„‡Ì¥˜Ì‡  chemie anorga-

nická
ı¥Ï¥fl Ó„‡Ì¥˜Ì‡  chemie organická
ıÎÓ  chlor
ıÎÓË‰Ë  chloridy

ıÎÓËÒÚËÈ Í‡Î¥È  chlorid draselný
ıÎÓËÒÚËÈ Ì‡Ú¥È, ı‡˜Ó‚‡ 

Ò¥Î¸  chlorid sodný
ıÎÓËÒÚËÈ ‚Ó‰ÂÌ¸  chlorovodík
ıÓÏ  chrom
˜‡‚ÛÌ  litina

˜‡ÒÚËÌ‡ Ï‡ÚÂ¥ª (Â˜Ó‚ËÌË)  hmot-
nostní zlomek

ˆÂÎ˛ÎÓÁ‡  celulóza
ˆÂÏÂÌÚ  cement
ˆËÌ‡, ÓÎÓ‚Ó  cín
ˆËÌÍ  zinek
ˆËÍÛÎflˆ¥fl ÒËÓ‚ËÌ  cirkulace 

surovin
ˆÛÍË  cukry
ˆÛÍÓÁ‡, Ò‡ı‡ÓÁ‡  sacharóza
¯‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ ı¥Ï¥˜ÌÓª Â‡Íˆ¥ª  rych-

lost chemické reakce
¯Î‡Í  struska
¯Ú‡ÚË‚  stojan laboratorní
¯ÚÛ˜Ì¥ ‰Ó·Ë‚‡  hnojiva průmyslová
fl‰, ÓÚÛÚ‡  jed
fl‰Ó ‡ÚÓÏ‡  jádro atomu
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