
CHEMIE 8. A 

11. týden 22. -29. května 2020 

Ahoj chemici.   

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

názvosloví halogenidů a oxidů, pak si probereme zástupce oxidů (str. 65 - 66).  

NEZAPOMEŇTE SE I UČIT   

 

ŘEŠENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH CVIČENÍ 1., 2. NAJDETE NA KONCI SOUBORU: 

1. Doplň vzorce:  

oxid sodný                                                 

oxid dusičný 

oxid hořečnatý 

oxid cíničitý 

oxid vápenatý  

 

2. Doplň názvy: 

Mn2O7  

Cl2O7 

Os O4 

Li2O 

Al2O3 

 

VLEPTE SI DO SEŠITŮ: 

 

ZÁSTUPCI OXIDŮ 

OXID SIŘIČITÝ  SO2 

 plyn, znečišťuje ovzduší 

 vzniká při hoření hnědého uhlí a je příčinou kyselých dešťů (spolu s oxidy dusíku)   

                                                                     S O2 + H2O →  H2SO3 

fluorid sírový 

chlorid fosforitý 

jodid fosforečný 

fluorid sodný 

chlorid rtuťnatý 

 

Ag Br 

Au Cl3 

Hg I2 

Cu F 

C Cl4 

 



 použití: k bělení textilu 

              k síření sudů od vína (zabíjí mikroorganismy)        S + O2 →  S O2 

                                                                                                                          hoření síry 

 

OXID DUSNATÝ  NO,  OXID DUSIČITÝ  NO2 

 plyny 

 ve výfukových plynech  →  jsou příčinou kyselých dešťů   (oxid + voda  →  kyselina) 

 

 

OXID DUSNÝ - N2O   "rajský plyn"  

 dříve k uspávání pacientů 

 

OXID UHELNATÝ - CO  

  bezbarvý, bez zápachu 

 velice jedovatý plyn (pevně se váže na červené krevní barvivo -  hemoglobin, který 

pak nemůže v těle přenášet kyslík O2). Při otravě CO je nutné postiženého vynést na 

čerstvý vzduch, přivolat lékaře, dávat kyslík  - kyslíkový přístroj. 

 obsažen ve výfukových plynech  

 vzniká při nedokonalém spalování paliva v kamnech, při kouření  

 

OXID UHLIČITÝ   CO2 

 plyn těžší než vzduch, je součástí vzduchu (asi 0,03 %),  

 vzniká při dýchání (živočichové vydechují CO2), rostliny CO2 potřebují pro 

fotosyntézu  

 zkapalněný se plní do ocelových lahví s černým pruhem  

 větší množství CO2 v atmosféře  → skleníkový efekt 

 nepodporuje hoření → používá se do hasicích přístrojů 

 používá se k výrobě perlivých nápojů (sycené nápoje) 

 v pevném skupenství se nazývá "suchý led" – chladící látka v laboratořích, 

nemocnicích 

 

OXIDY ŽELEZA 

 železné rudy -  magnetit, krevel  

 zpracovávají se ve vysoké peci (železná ruda, koks) → vzniká surové železo  

OXID MANGANIČITÝ MnO2  

 katalyzátor chemických reakcí, jiný název burel 

 

 



OXID HLINITÝ - Al2O3 

 v přírodě jako nerost – korund (odrůdy korundu: smirek, drahokamy – červený 

rubín, modrý safír = šperky a klenoty, např. české korunovační klenoty z roku 1346 

nechal zhotovit Karel IV. – 19 safírů)  

 

OXID KŘEMIČITÝ   SiO2 

 surovina pro výrobu skla 

 použití jako sušidlo = silikagel 

 v přírodě jako nerost křemen 

      odrůdy křemene: 

 křišťál – čistý SiO2  

 ametyst - fialový 

 citrín - žlutý  

 růženín - růžový  

 záhněda - hnědý  

 jaspis - v několika barevných variantách 

 opál - v několika barevných variantách, polodrahokam 

 achát 

 

OXID VÁPENATÝ – CaO 

 bílá pevná látka = pálené vápno  

 použití: vápnění kyselé půdy (mech v trávníku) 

 pálené vápno se vyrábí tepelným rozkladem vápence ve vápenkách 

       CaCO3     CaO          +       CO2 

       vápenec      →            pálené vápno    +    oxid uhličitý 

 

 pálené vápno se používá se k výrobě hašeného vápna ve stavebnictví (malta) 

          CaO         +  H2O  →       Ca(OH)2  

 pálené vápno + voda  →     hašené vápno 

 

tuhnutí malty       Ca(OH)2   +    CO2   →   CaCO3  +  H2O 

          hašené vápno                      vápenec  
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