
Chemie 8.r. 

28.4. 

Dobrý den, v minulých hodinách jste se naučili tvořit vzorce oxidů a zjistili jste mnohé o vlastnostech a použití 

některých z nich. 

Zkontrolujte si správnost úkolu z 21.4. 

Utvořte vzorce oxidů: 

a)oxid hlinitý:      Al₂ˡˡˡ O₃־ˡˡ 

 

b)oxid sodný:       Na₂ˡ O־ˡˡ 

 

c)oxid dusitý:        N₂ˡˡˡ O₃־ˡˡ 

 

Vypracujte následující opakování o oxidech, ofoťte a odešlete, prosím, ke kontrole do 5.5. 

Oxidy – opakování 

1.Napište vzorce oxidů: 

a)oxid manganičitý: e) oxid uhličitý: 

b)oxid fosforečný: f) oxid siřičitý: 

c)oxid draselný: g)oxid sírový: 

d)oxid vápenatý: h) oxid hlinitý: 

 

2.Napište názvy oxidů: 

a) CO:  …………………………………………..                 b) NO₂ :………………………………… c) MgO :…………………………………… 

 

3.Odpověz: 

A) Který oxid se vyskytuje v přírodě jako nerost křemen: 

B)Který oxid je velice jedovatý plyn, součást paliva svítiplynu a výfukových plynů: 

C)Který oxid je jedovatý, zapáchající plyn, součást kyselých dešťů: 

D)Který oxid se používá ve stavebnictví jako pálené vápno: 

E)Který oxid spotřebovávají rostliny při fotosyntéze: 

 

 

 

 

 



Nové učivo: Sulfidy 

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem. 

Síra má v sulfidech vždy oxidační číslo  -II   (S־ˡˡ). 

 

Názvosloví sulfidů: 

Pro tvorbu názvů a vzorců sulfidů platí stejná pravidla jako pro oxidy.  

Rozdíl je pouze v tom, že místo podstatného jména oxid píšeme sulfid a ve vzorcích píšeme místo značky kyslíku O 

značku síry S. 

 

Např.    Název sulfidu                                                                             sulfid olovnatý   

Zapíšeme značky prvků v obráceném pořadí.                                          Pb  S                         

Určíme oxidační čísla atomů obou prvků.                                          olovnatý ⟶ Pbˡˡ 

 sulfid ⟶ S־ˡˡ 

Upravíme počty vázaných atomů.        Pbˡˡ S־ˡˡ 

(Použijeme křížové pravidlo.) 

   Pb₂ S₂      krátíme 2 

 

Vzorec sulfidu                                                                                                   Pb S 

 

Úkol: Napište vzorce sulfidů: 

a)sulfid zinečnatý: 

b)sulfid draselný: 

c)sulfid sodný: 

 

Vlastnosti a použití vybraných sulfidů: 

Sulfid olovnatý – v přírodě se vyskytuje jako nerost galenit. 

-galenit se používá jako surovina pro získávání olova  

(Olovo je toxické, po vniknutí do organismu se ukládá a může dojít k poškození nervové soustavy.) 

 

Sulfid zinečnatý – v přírodě se vyskytuje jako nerost sfalerit. 

-sfalerit se používá jako surovina pro získávání zinku 

 

Disulfid železnatý FeS₂ - v přírodě se vyskytuje jako nerost pyrit. 

-má zlatavou barvu, a proto je označovaný jako „kočičí zlato“ 



Podívejte se na shrnutí informací o sulfidech a obrázky galenitu, sfaleritu a pyritu:       
 
www.zschemie.euweb.cz › sira › sira7 

 


