
Chemie 8.r. 

14.4. 

Dobrý den, v minulé hodině jste si procvičili vzorce halogenidů a zapsali jste si nejdůležitější zástupce halogenidů. 

Je důležité naučit se zpaměti koncovky oxidačních čísel, jak jdou za sebou. 

      OXIDAČNÍ ČÍSLO           KONCOVKA  

                  I.              - ný 

                 II.               -natý 

                 III.               -itý 

   IV.               -ičitý 

                 V. - ečný, -ičný 

                 VI. -ový 

   VII.                -istý 

   VIII. -ičelý 

 

Zkontrolujte si, zda máte správně napsané vzorce z minulého úkolu: 

A)fluorid křemičitý                  Si F₄ 

B)chlorid sodný Na Cl 

C)bromid stříbrný Ag Br 

D)chlorid železnatý Fe Cl₂ 

 

Nové učivo: Oxidy 

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jinými prvky. 

Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo    - II  . 

 

Názvosloví oxidů: 

Název oxidů se skládá z podstatného jména oxid a z přídavného jména (např. oxid sírový). 

Kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II  (O־ˡˡ). 

Zakončení přídavného jména odpovídá oxidačnímu číslu druhého prvku (viz. tabulka - koncovky oxidačních čísel). 

Prvek sloučený s kyslíkem má kladné oxidační číslo. 

Součet všech oxidačních čísel atomů v molekule oxidu musí být roven nule. 

 

Tvorba vzorce oxidu z jeho názvu: 

Příklad 1: 

Název oxidu:                                                                                    oxid hlinitý 

1.Zapíšeme značky prvků v opačném pořadí:                       Al O 

2.Určíme oxidační čísla atomů obou prvků:                                  hlinitý ⟶ Alˡˡˡ 

                                   oxid  ⟶  O־ˡˡ 



3.Použijeme křížové pravidlo:                                                           Alˡˡˡ O־ˡˡ 

                         Al₂O₃ 

 

4.Vzorec oxidu:                                                                                       Al₂O₃ 

 

Ještě zkontroluje, zda se součet oxidačních čísel rovná 0 :   vzorec Al₂ˡˡˡ O₃־ˡˡ                  2· (III) + 3 · (-II) = 0 

 

Příklad 2: 

Název oxidu:                                                                                     oxid dusný 

1.Zapíšeme značky prvků v opačném pořadí:                                 N  O 

2.Určíme oxidační čísla atomů obou prvků:                                    dusný ⟶ Nˡ 

                                  oxid ⟶O־ˡˡ 

3.Použijeme křížové pravidlo:                                                           Nˡ O־ˡˡ 

                        N₂O₁ 

Jednička se nepíše: 

4.Vzorec oxidu:                                                                                      N₂O 

 

Zkontrolujeme, zda se součet oxidačních čísel rovná 0:     N₂ˡ O₁־ˡˡ         2 · ( I) + 1 · ( -II) = 0 

 Jednička se ve vzorci nepíše, ale já jsem ji tady   

                                                                                                                napsala, ať je vám jasné, s kterou jedničkou počítáme. 

 

 

V případě, že jsou oxidační čísla obou atomů dělitelná dvěma, provedeme krácení. 

 

Příklad 3: 

Název oxidu:                                                                                            oxid uhličitý 

1.Zapíšeme značky prvků v opačném pořadí:                 CO 

2.Určíme oxidační čísla atomů obou prvků:                                          uhličitý ⟶Cˡᵛ 

      oxid ⟶O־ˡˡ 

3.Použijeme křížové pravidlo:                                                                    CˡᵛO־ˡˡ 

 C₂O₄      krátíme  2 

 CO₂ 

4.Vzorec oxidu:                                                                                             CO₂ 

 



Úkol: Napište vzorce těchto oxidů: 

A) oxid sírový: 

b) oxid olovnatý: 

c) oxid železitý: 

d) oxid manganičitý: 


