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Metodický pokyn  

Pracovní list slouží k seznámení studentů s programem 
WolframAlpha a s jeho použitím v různých oblastech. Zadání 
příkladů lze vytisknout nebo pomocí aktivní ikonky lze pracovat 
přímo ve WolframAlpha. 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora  
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WolframAlpha 

Wolfram Alpha  

 

Jde o internetový výpočetní nástroj s jednoduchým rozhraním ve stylu internetových 
vyhledávačů. Umožňuje formulovat dotazy pomocí přirozeného jazyka, 
komunikačním jazykem je angličtina. To může být zprvu nepříjemné, ale 
bezespornou výhodou je množství informací, které získáme.  

Není potřeba se učit žádný programovací jazyk, syntax, žádná pravidla zápisu - 
dotaz zformulujete intuitivně pomocí klíčových slov a běžně používaných symbolů. 

Naše škola má pro studenty k dispozici i program Wolfram Mahtematica 8.  

V připraveném pracovním listu si vyzkoušíme, jak lze využít tento program 
v hodinách chemie. 

Inspiraci pro další práci a celou řadu dalších zajímavých ukázek použití 
WolframAlpha najdete na: http://www.wolframalpha.com/examples/. 

  

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/examples/
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WolframAlpha v hodinách CHEMIE 

Otevřete si webovou stránku www.wolframalpha.com. Vyzkoušejte si pomocí 
připravených nápověd zadané příklady. 

Základní informace o chemických prvcích 

Příklad č.1:  Získejte informace o chemické látce kyslík. 

 
Co vše nám odpoví WolframAlpha? 

 

 
 
… 

Periodická soustava prvků. 

Další odkazy na dané téma. 

Základní informace o prvku. 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.wolframalpha.com/input/?i=oxygen&lk=4&num=1
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Příklad č.2:  Určete hustotu zlata. 

 

Chemické sloučeniny 

Příklad č.3:  Určete vlastnosti kysekiny sírové 

 
Řešení: 

 

  
 

Příklad č.4:  Určete bod varu éterů. 

 
Řešení: 

 

Příklad č.5:  Určete vlastnosti koncentrované kyseliny octové. 

 

  

Molekulární hmotnost 

Skupenství 

Bod tání 

Bod varu 

Hustota 

Rozpustnost 

http://www.wolframalpha.com/input/?i=boiling+point+of+ethers&lk=3
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Ionty 

Příklad č.6:  Porovnejte následující ionty: NH4+, N-3, PO4-3 

 

 

Chemické reakce 

Příklad č.7:  Upravte rovnici:             

 

Zajímavé výstupy WolframAlpha do chemie: 

Příklad č.8:  3D struktura Ibuprofenu. 

 

 

  

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Al+++O2+->+Al2O3&lk=3
http://www.wolframalpha.com/input/?i=3D+structure+of+ibuprofen&lk=3
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