
5_chemie 8.B_zástupci oxidů 
 
 
Milí chemici, tento týden budeme pokračovat v přehledu vybraných oxidů. Nejprve si pojďme zopakovat 
předcházející učivo.  
 
 
 

I. OPAKOVÁNÍ 
Do fotosyntézy vstupuje oxid ………, který je bezbarvý, nejedovatý. Tento plyn je důležitý také při …………. 
plamene. Při jeho úniku se nesmíme plazit při zemi, jelikož je ……………. vzduch a drží se při zemi. Další 
označení pro tento plyn je …….. led. V tomto případě je v …………. skupenství. Dochází k tomu při teplotě     
– 78,5⁰ C. Má použití v ………. zařízeních (např. pouliční prodej zmrzliny a také se dá využít při samotné 
výrobě zmrzliny). Jeho využití je také při první pomoci k lokálnímu ochlazení. Bohužel, tento oxid je součástí 
skleníkových plynů způsobující ……………… efekt.  
Nedokonalým spalováním vzniká oxid …………… . Tento plyn hoří, je jedovatý. Váže se na krevní barvivo -
…….. čímž je zamezen přenos dýchacích …….. . První pomoc je dostat postiženého na čerstvý vzduch.  
Projděte si rovnice u Ca O (rozklad vápence, pálené vápno, hašené vápno). 
 
 
 
 

II. NOVÉ UČIVO – přepište do sešitu s barevným zvýrazněním. Přeji příjemný týden.   
 
 

Přehled oxidů II 
 

 
Al2O3   -     tvrdý nerost korund (odrůdy rubín, safír) 

- výroba z bauxitu  

- porcelán, barvy, hliník 

 

SO2  -      dráždivý, jedovatý plyn 
- v sopečných plynech 
- vzniká spalováním síry a fosilních paliv (S + O2→ SO2) 
- způsobuje kyselé deště (ničí vegetaci)  
- dezinfekční a bělící účinky 
- síření sudů, úlů 

 
 
 
 
Doporučuji zhlédnutí videí:  
hliník 
https://www.youtube.com/watch?v=Ta2CuxMLDYY 
kyselé deště 
https://www.youtube.com/watch?v=Fi9O9h2V8kY 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta2CuxMLDYY
https://www.youtube.com/watch?v=Fi9O9h2V8kY


I. OPAKOVÁNÍ - řešení 
Do fotosyntézy vstupuje oxid uhličitý, který je bezbarvý, nejedovatý. Tento plyn je důležitý také při hašení 
plamene. Při jeho úniku se nesmíme plazit při zemi, jelikož je těžší vzduch a drží se při zemi. Další označení 
pro tento plyn je suchý led. V tomto případě je v pevné skupenství. Dochází k tomu při teplotě – 78,5⁰ C. 
Má použití v chladicích zařízeních (např. pouliční prodej zmrzliny a také se dá využít při samotné výrobě 
zmrzliny). Jeho využití je také při první pomoci k lokálnímu ochlazení. Bohužel, tento oxid je součástí 
skleníkových plynů způsobující skleníkový efekt.  
Nedokonalým spalováním vzniká oxid uhelnatý. Tento plyn hoří, je jedovatý. Váže se na krevní barvivo – 
hemoglobin, čímž je zamezen přenos dýchacích plynů. První pomoc je dostat postiženého na čerstvý 
vzduch.  
 


