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Milí chemici, tento týden budeme pokračovat v kapitole sulfidy. Projdeme si teorii vybraných sulfidů a 
příklady názvosloví. Nejprve si pojďme zopakovat vybrané učivo.  
 
 
 

I. OPAKOVÁNÍ 
Vodík má v sloučeninách oxidační číslo ..., kyslík v oxidech …, kyslík v peroxidech.., síra v sulfidech …, prvek 
v základním stavu např. prvek Na ….  
Oxidační číslo se píše ……. číslicí, píše se vpravo …….. a nabývá … a … hodnot.  
 
 
 

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

 
 

SULFIDY 

 

- v přírodě nerosty 
- sulfan H2S – plyn, páchnoucí po zkažených vejcích, dráždivý, jedovatý 
 
Sulfid olovnatý PbS – galenit 
- výroba akumulátorů (baterie), nábojů do lehkých palných zbraní 
- pohlcuje rentgenové a radioaktivní záření 
 
Sulfid zinečnatý ZnS – sfalerit (blejno zinkové) 
- výroba luminoforů = látky pohlcující určité druhy záření, postupně ho vydávají ve formě světla 

(televizní obrazovky, zářivky, výbojky) 
 
Disulfid železnatý  FeS2

-I – pyrit 
- výroba železa 
 

 

III. PROCVIČENÍ 

Tvoř názvy sulfidů, barevně podtrhni koncovky oxidačních čísel:  

Ca S      K2 S 

Si S2      As2 S5 

Tvoř vzorce sulfidů: 

sulfid hlinitý     sulfid selenový 

sulfid manganistý     sulfid osmičelý 



IV. DOMÁCÍ ÚKOL – VYPRACUJTE PÍSEMNĚ A POŠLETE MI HO DO TÝDNE NA ŠKOLNÍ EMAIL!!! 

e-mail: jitka.miklasova@zsnivnice.cz 

 ŽÁCI HO MOHOU ODEVZDAT TAKÉ V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Chemie 8. 5.  

Kdo nemá přístup k internetu, píše úkol do sešitu.  

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1: (napište d ú č. 1, odpovědi číslujte, pište celou větou, každou otázku na nový řádek) 

1. Ionty jsou částice s ……………………… Kationty mají náboj ………………., anionty ……………….  

2. Napiš, podle čeho se určuje chemická vazba, jaké máme druhy a jejich rozmezí. 

3. Urči druh chemických vazeb: a) Na Cl  b) H2  c) Te S 

4. Uveď koncovky oxidačních čísel I – VIII.  

5. Oxid uhličitý je velmi důležitý plyn. Uveď 5 jeho vlastností.  

 

 

I. OPAKOVÁNÍ - řešení 
Vodík má v sloučeninách oxidační číslo +I, kyslík v oxidech -II, kyslík v peroxidech -I, síra v sulfidech -II, 
prvek v základním stavu 0 např. prvek Na0  
Oxidační číslo se píše římskou číslicí, píše se vpravo nahoře a nabývá kladných a záporných hodnot.  

 

 

II. PROCVIČENÍ - řešení 

 

Tvoř názvy sulfidů, barevně podtrhni koncovky oxidačních čísel:  

Ca S  sulfid vápenatý      K2 S  sulfid draselný 

Si S2 sulfid křemičitý      As2 S5  sulfid arseničný 

 

Tvoř vzorce sulfidů:  

sulfid hlinitý  Al2 S3     sulfid selenový Se S3 

sulfid manganistý Mn2 S7     sulfid osmičelý Os S4 

mailto:jitka.miklasova@zsnivnice.cz

