
Halogenidy 

 

– pročíst vše, co je v učebnici – už jsme si zapisovali výpisky a měli jste se naučit koncovky a jejich 

pořadí. 

= dvouprvkové sloučeniny halogenu (fluor, chlor, brom, jód) s dalším prvkem. 

Názvosloví: 

- Halogeny mají v halogenech vždy oxidační číslo –I 

Oxidační číslo druhého prvku určíme dopočítáním tak, aby součet všech nábojů ve 

sloučenině byl 0 

Název: F-I fluorid 

             Cl-I chlorid 

            Br-I bromid 

             I-I jodid 

Název druhého prvku → pomocí koncovky 

Významné halogenidy: 

Chlorid sodný NaCl (kuchyňská sůl) 

- bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě, výskyt v přírodě jako nerost sůl kamenná 

(halit), nezbytná složka potravy 

- využití - výroba chlóru, mýdel 

Fluorid vápenatý CaF2 – bílá krystalická látka, výskyt – nerost kazivec 

Bromid stříbrný AgBr – fotografické materiály 

Chlorid amonný NH4Cl (salmiak) 

- bezbarvá pevná látka, rozpustná ve vodě 

- použití: při pájení, jako součást galvanických článků (baterií) 

- prohlédnout si videa na netu, např.  

https://www.youtube.com/watch?v=3IBtZhgIFk0 

https://www.youtube.com/watch?v=PsZftpFriuI&t=28s 

http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly10.html 

Určitě najdete i další možnosti na vysvětlení a procvičení vzorců – jde opravdu jen o značky, jejich 

pořadí a pořadí koncovky. 

Jakmile procvičíte, vypracujete PL – máte dvě možnosti – 1) vytisknout a vyplnit – oskenovat  

    2) vyplnit do wordu odpovědi na otázky   

    A pak poslat mailem na k.cechova@zs-srbska.cz. 

https://www.youtube.com/watch?v=3IBtZhgIFk0
https://www.youtube.com/watch?v=PsZftpFriuI&t=28s
http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly10.html
mailto:k.cechova@zs-srbska.cz


Oxidy 

– pročíst vše, co je v učebnici – a co posílám v materiálech k učivu - udělat výpisky do sešitu a naučit 

se poměry a koncovky. 

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY 

- jsou sloučeniny složené z atomů dvou prvků, např.: CO2, Al2S3, HBr, CaCl2, … 

Mezi základní dvouprvkové sloučeniny patří: 

OXIDY – sloučeniny kyslíku (O) s dalším prvkem 

SULFIDY – sloučeniny síry (S) s dalším prvkem 

HALOGENIDY (FLUORIDY, CHLORIDY, BROMIDY, JODIDY) – sloučeniny 

halogenu (F, Cl, Br, I) s dalším prvkem 

 

Chemické názvosloví – systém podle kterého se tvoří názvy sloučenin podle 

jejich vzorců 

Názvy většiny sloučenin jsou dvouslovné – tvořeny podstatným jménem a 

přídavným jménem, např.: oxid uhličitý, … 

U oxidů, sulfidů a halogenidů je podstatné jméno (oxid, sulfid nebo např. 

chlorid) vždy zakončeno na –id. Přídavné jméno tvoří název druhého prvku 

s koncovkou podle jeho oxidačního čísla. 

Oxidační číslo – určuje náboj atomu daného prvku, v závislosti na schopnosti 

uvolňovat nebo přijímat elektrony při slučování se s jiným prvkem.  

Oxidační číslo může být kladné (atom odevzdává elektrony), záporné (atom 

přijímá elektrony) nebo 0 (nesloučený atom, nebo atom sloučený sám se 

sebou). Označuje se římskou číslicí jako pravý horní index u značky prvku. 

Např.:  O-II, Na+I, … 

Významné oxidy 

Oxid siřičitý SO2 – bezbarvý plyn, ostře zapáchající, jedovatý; je příčinou 

vzniku „kyselých dešťů“; využití: výroba celulozy a papíru, bělení(vlny), 

dezinfekce sudů, sklepů, včelích úlů 

Oxid dusnatý NO – bezbarvý plyn; „kyselé deště“ 



Oxid dusičitý NO2 hnědočervený plyn; „kyselé deště“; jedovatý, leptavé 

účinky 

Oxid dusnatý i dusičitý jsou oxidy dusíku, jejichž koncentrace v ovzduší je 

sledována 

Oxid uhelnatý CO – bezbarvý jedovatý plyn, vzniká hořením: 2C + O2 → 2CO 

Při otravě oxidem uhelnatým → rychle dodat kyslík 

Oxid uhličitý CO2 – bezbarvý nedýchatelný plyn, součást vzduchu; vzniká při 

dýchání organismů a při hoření  

C + O2 → CO2   

je spolu s vodou výchozí látkou pro fotosyntézu 

Využití: chladící zařízení (suchý led), sycení nábojů, plnění hasicích přístrojů 

Nebezpečí → příliš mnoho CO2 v ovzduší = skleníkový efekt 

Oxid vápenatý CaO – bílá pevná látka (prášková nebo kusová); pálené vápno 

Výroba: tepelným rozkladem vápence:   

                               t 

                CaCO3 → CO2 + CaO 

Použití: stavebnictví 

Oxid hlinitý Al2O3 → tvrdý nerost korund (odrůdy safír, rubín); vyrábí se 

z bauxitu; použití: výroba porcelánu, barev, hliníku 

Oxid fosforečný P2O5 (P4O10) – bílá krystalická látka; sušidlo 

Oxid křemičitý SiO2 pevná, stálá látka; využití ve stavebnictví (sklářská 

surovina), v přírodě jako nerost křemen. 

Sklo → základní surovina pro výrobu skla je oxid křemičitý + různé příměsi 

Sodnovápenatá skla → běžná, levnější draselnovápenatá skla → optické 

přístroje, k broušení, olovnatá skla - lesklá 
- prohlédnout si videa na netu, např.  

https://www.youtube.com/watch?v=3IBtZhgIFk0 

http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly12.html 

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg 

https://www.youtube.com/watch?v=E04YaxQnopE 

https://www.youtube.com/watch?v=3IBtZhgIFk0
http://www.zschemie.euweb.cz/molekuly/molekuly12.html
https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg
https://www.youtube.com/watch?v=E04YaxQnopE


a určitě najdete i další možnosti na vysvětlení a procvičení vzorců – jde opravdu jen o značky, jejich 

pořadí, pořadí koncovky a k ní příslušný poměr.  

Názvosloví anorganických sloučenin 

Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje 

typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od 

kterého prvku je sloučenina odvozena, například: vápenatá, železitá. 

Názvosloví oxidů 

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem. Kyslík má v nich 

vždy oxidační číslo -II a libovolný prvek +I až +VIII. Podstatné jméno je oxid. 

Přídavné jméno se skládá z názvu prvku a příslušné koncovky. Koncovka se vždy 

vztahuje k danému oxidačnímu stupni. V tabulce jsou uvedeny charakteristické 

koncovky pro daný oxidační stupeň.  

Tabulka charakteristické koncovky pro jednotlivá oxidační čísla 

Oxidační číslo prvku 

Obecný 

vzorec 

Charakteristická 

koncovka 

I X2O Ný 

II XO Natý 

III X2O3 Itý 

IV XO2 Ičitý 

V X2O5 ečný, ičný 

VI XO3 Ový 

VII X2O7 Istý 

VIII XO4 Ičelý 

 

Napište vzorce oxidů 

a) oxid lithný 
b) oxid beryllnatý 
c) oxid hlinitý 
d) oxid uhličitý 
e) oxid arseničný 
f) oxid sírový 
g) oxid manganistý 
h) oxid osmičelý 
i) oxid sodný 
j) oxid olovnatý 
k) oxid dusičný 
l) oxid jodičný 
m) oxid chromitý 
n) oxid hořečnatý 
o) oxid stříbrný 
p) oxid manganičitý 

q) oxid chloričitý 
r) oxid rtuťnatý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmenujte oxidy 

a) N2O 
b) CdO 
c) B2O3 
d) SiO2 
e) Nb2O5 
f) SeO3 
g) Tc2O7 
h)  IrO4 
i) MnO 
j) V2O3 
k) OsO4 
l) P4O10 
m) BaO 
n) K2O 
o) WO3 
p) Cu2O 
q) PdO 
r) TiO2 



Jakmile procvičíte, vypracujete PL – máte dvě možnosti – 1) vytisknout a vyplnit – oskenovat  

          2) vyplnit do wordu odpovědi na otázky   

   A pak poslat mailem na k.cechova@zs-srbska.cz 

 

Sulfidy 

– pročíst vše, co je v učebnici – a co posílám v materiálech k učivu - udělat výpisky do sešitu a naučit 

se poměry a koncovky. 

- dvouprvkové sloučeniny síry s dalším prvkem  

- oxidační číslo síry v sulfidech je – II … S-II stejně jako kyslík v 

oxidech 

Významné sulfidy 

V přírodě se vyskytující nerosty:  

Galenit = sulfid olovnatý  PbS 

- těžký šedý nerost, surovina pro výrobu olova 

Sfalerit = sulfid zinečnatý ZnS 

- lesklý nerost, používá se k výrobě luminoforů surovina pro 

výrobu zinku 

Pyrit – sulfid železa  

-  křehký nerost zlaté barvy, surovina pro výrobu železa 

Jakmile procvičíte, vypracujete PL – máte dvě možnosti – 1) vytisknout a vyplnit – oskenovat  

   2) vyplnit do wordu odpovědi na otázky   

 

   A pak poslat mailem na k.cechova@zs-srbska.cz 

 

PROSÍM O POSTUPNÉ ZASÍLÁNÍ VYPRACOVANÝCH PL, KLIDNĚ I PO JEDNOM PL. POKUD TO BUDETE 

POSÍLAT Z MAILOVÉ ADRESY RODIČE, POJMENUJTE DANÝ SOUBOR SVÝM JMÉNEM, AŤ VÍM, KDO 

TO POSÍLÁ.  

 

 

TERMÍN HALOGENIDY 26. 3. 2020    TERMÍN OXIDY A SULFIDY 14. 4. 2020 

mailto:k.cechova@zs-srbska.cz
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