
Chemie 8.r. 

31.3. 

Dobrý den, nejprve si zkontrolujte úkol z minulého týdne. 

 

1.Z uvedených prvků vyberte kovy: Zn, Ag, Li, Au, Hg, Cu   (Si – je polokov) 

2.K čemu se používají tyto kovy: 

a) stříbro: výroba šperků a ozdobných předmětů, zabraňuje množení bakterií, sloučeniny stříbra se          

                 používají v černobílé fotografii 

b) hliník: obalová technika (alobal, nádobky sprejů a „plechovky“ nápojů), střešní krytina, hliníkové slitiny  

               (např.dural) 

c)měď: elektrotechnický průmysl, střešní krytina a okapy, slitiny (mosaz a bronz) 

3.Doplňte název prvku: 

a) Je nejrozšířenějším prvkem na Zemi: kyslík 

b) Je součástí zubních past: fluor 

c) Tvoří 78% vzduchu: dusík 

4.Vyhledejte v následujících větách názvy prvků: 

a) Br, omáčka s houbami. brom 

b) Dal bych si pečené sele na ohni:  selen 

c) Žádná kouzla, to jsem byl já, ne on. neon 

d) Evo, dík! Můj plat i nato stačí.   platina 

5.Utvoř dvojice: 

a)železo                5.magnetické 

b)vodík                  1.palivo budoucnosti  

c)kyslík                   4.modře označené tlakové lahve 

d)dusík                   2chladící zařízení 

e)fosfor                   3.zápalky 

6.Doplňte věty: 

a) Podle hustoty dělíme kovy na lehké a těžké. 

b) Hliník je v PSP zařazen v 3. periodě a III.A skupině. 

 

 

 

 

 

 



Nové učivo: Oxidační číslo  

Přečti si a zapiš do sešitu 

 

Oxidační číslo  

-vyjadřuje pomyslný náboj, který by atom ve sloučenině získal po rozštěpení molekuly 

-označuje se římskou číslicí u značky prvku vpravo nahoře   např.     Naˡ Cl־ˡ 

-může být kladné i záporné (znaménko minus se píše před číslicí, znaménko plus většinou nepíšeme) 

-může mít i hodnotu nula 

 

Při určování oxidačních čísel se řídíme těmito pravidly: 

1.Atomy vodíku ve sloučeninách s nekovy mají oxidační číslo  I                         Hˡ  Cl 

 

2.Atomy kyslíku ve většině sloučenin mají oxidační číslo   –II                               C O־ˡˡ    

 

3.Nesloučené a sloučené atomy téhož prvku mají oxidační čísla rovna nule               Zn°, Cl₂°  

 

4.Součet oxidačních čísel všech atomů ve sloučenině je roven nule!                        CaˡˡO־ˡˡ   

                                                                                                                                    (II) .1 + (-II) . 1 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oxidační čísla atomů mají kladné hodnoty, a to od I  do VIII 

Každému kladnému oxidačnímu číslu je přiřazeno podle českého názvosloví zakončení přídavného jména 

v názvu sloučeniny. 

 

      OXIDAČNÍ ČÍSLO           KONCOVKA  

                  I.              - ný 

                 II.               -natý 

                 III.               -itý 

   IV.               -ičitý 

                 V. - ečný, -ičný 

                 VI. -ový 

   VII.                -istý 

   VIII. -ičelý 

 

Naučte se zpaměti koncovky oxidačních čísel, jak jdou za sebou! 

 

 

Celé nové učivo si zapište do sešitu. 


