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10. dden L5. -22. května 2020

Ahoj chemici.

Tento týden budeme pokračovat v učivu o halogenidech. Na začátku si zopakujeme a procvičíme

názvoslovíhalogenidů a pak si probereme zástupce halogenidů (str. 63). Na konec ještě začneme

oxidv, což jsou dalšídvouprvkové sloučeniny (str. 64).
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1. Vytvoř vzorec:

jodid křemíčitý

chlorid hořečnatý

bromid železitý

chlorid vápenatý

fluorid zinečnatý
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1. Vytvoř vzorec: : X{'|ťOre' Pxl,v,,lr, 2. Napiš název:

2. Napiš název:
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CrFa
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 ZÁSTUPCI HALOGENIDŮ 

 chlorid sodný NaCl 

- bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě 

- získává se:  1.  odpařováním mořské vody (mořská voda obsahuje asi 2,7% NaCl) 

                     2.  těžbou v solných dolech (nerost halit = sůl kamenná) 

 

- zvýšené množství NaCl v těle → zvýšení krevního tlaku 

- použití:   

 příprava pokrmů 

 konzervace potravin 

 v zimě solení vozovek (neekologické, přesolení půdy kolem silnic) 

 výroba mýdla 

 výroba chloru, hydroxidu sodného 

      

 bromid stříbrný AgBr 

- látka citlivá na světlo → výroba fotografických materiálů pro černobílou fotografii 

(účinkem světla se rozkládá a černá), rentgenové snímky 

 

 chlorid amonný NH4Cl 

- známý pod názvem salmiak 

- použití: náplň do suchých článků (baterie) 

 

 

OXIDY 
= dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. 

 

KYSLÍK  

 má v oxidech oxidační číslo –II 

 je vždy na druhém místě ve vzorci 

Názvosloví oxidů: 

název dvouslovný: 

1. podstatné jméno – oxid   O-II 

2. přídavné jméno – tvořeno názvem prvku, který se váže s kyslíkem + zakončení 

podle oxidačního čísla prvku AlIII  hlinitý 



 

 

 

Tvorba vzorce oxidu z názvu:  

 

 

 



Tvorba názvu oxidu ze vzorce: 

 Al2O3 

1.    napiš oxidační čísla:  

kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo –II, oxidační číslo hliníku musíme dopočítat 

 Al2 ? O3
-II  

2. dopočítání oxidační číslo hliníku: 
 
 

                              vydělit 6 : 2 = III (oxidační číslo síry je III)   AlIIIO3
-II   

 
 
 

  

         Al2
III  O3

-II         vynásobit 3. (-II) = -6      

 

3. zapiš název (v opačném pořadí než ve vzorci) 

    Al2
IIIO3

-II  

 

            oxid hlinitý   

 

 

POZOR!  SO3 (při tvorbě vzorce došlo ke krácení – postup je, ale stejný) 

 

                        vydělit 6 : 1 = IV (oxidační číslo síry je IV)   řešení: SVIO3
-II   oxid sírový 

 

 

S1 O3
-II           vynásobit 3. (-II) = -6      

když není číslo, tak dopsat jedničku 

 



zADÁNí:

oxid železnatý

oxid olovičitý

oxid fosforečný

oxid dusgi

oxid dus!§i
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Bz Oa b, O0" oxid bor!§

Asz Os Ú'"oi" oxid arseničný

S Oz Š"n:" oxid siř!!!§[- vv2

Kz O ťr' g'1í oxid draseln,{

C O ď'0'' oxid uhetnatý


