
cHEMlE 8. A

12. týden 29. května - 5. června 2O2O

Ahoj chemici.

Tento týden se budeme věnovat učivu SULFlDY (učebnice str. 67). Nakonec si

procvičíme názvosloví halogenidů, oxidů a sulfidů.

NEZAPoMrŇrr sE l UčlT o
NAP!ŠTE sl Do sgŠlru:

sULFlDY

= dvouprvkové sloučeniny sírv s kovem nebo polokovem

sínn

o má v sulfidech oxidační číslo - tl

o je vždy na druhém místě ve vzorci

NÁzvoslovísulrtoů:

název dvouslovný:

1. podstatné iméno - sulfid S-ll

2. přídavné iméno - tvořeno názvem prvku, který se váže se sírou + zakončení

podle oxidačního čísla prvku Cull mědhatý

Při tvorbě vzorců a názvů platístejná pravidla jako u oxidů.
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sulfid zinečnatý

sulfid arsenj§gi



vyTvoŘ ruÁzrv:

r::,',:,:::*aJi6JJ;,n,,

x, ;:;:;r:á .;''r-,i" 
" - -

sulfid měd$i
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sulfid cínj$i

sulfid olovlg§[

sulfid draselg.i

uRa"tT +lv -tt

KaNcollt.t" Sn Sz

rll -tl
Pbs
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sULFlD oLoVNATÝ Pbs

nerost galenit

. surovina pro vÝrobu olova

sULFlD zlNEčNATÝ _ zns

. nerost sfalerit

o surovina pro vÝrobu zinku

DlsULFlD ŽrrI.ze- FeSz (pyrit)

o surovinou pro vÝrobu železa

o ,,kočičízlato"

NALEPTE sl Do sEŠlTu pApíR A vypLŇTE Ho. Řešrruí rvAJDETE NA KoNct souBoRu.

Nezapomeňte si doplnit oxidační čísla, a pokud je potřeba tak i krátit.

PozoR!

Kyslík má o oxidech oxid. číslo -ll, síra v sulfidech - ll a halogeny v halogenidech - |



OXIDY 

N2O 

Br2O3 

As2O5 

SO3 

CO2 

CO 

OsO4 

N2O5 

NO2 

K2O  

      oxid chloričitý  

      oxid chlorný  

      oxid dusnatý  

      oxid arseničný  

      oxid hlinitý  

      oxid manganistý  

      oxid vápenatý  

      oxid sírový  

      oxid chloristý 

oxid chromitý 

SULFIDY 

Na2S 

Al2S3 

As2S5 

CoS  

SnS2 

Ag 2S  

Al2S3 

Cu2S 

 

 

PbS2 

FeS 

       sulfid železitý 

sulfid sodný 

sulfid olovičitý 

sulfid zinečnatý 

sulfid arseničný 

sulfid měďnatý 

sulfid měďný 

sulfid olovnatý 

HALOGENIDY 

MgBr2  

AgCl 

CaF2  

CuCl2  

SnCl4  

PbCl2  

SiCl4  

PBr5 

FeCl3  

jodid olovnatý 

bromid stříbrný 

chlorid boritý 

fluorid barnatý 

jodid křemičitý 

chlorid měďnatý 

chlorid manganistý 

jodid rtuťnatý 

chlorid lithný 

bromid sírový 

 



Řsšgruí:

oxlDY
+l 4,
Nz0-oxiddusný
tlll -lt

Brz Os - oxid bromitý
+v 4l

Asz Os - oxid arseničný
tVl at
S Og - oxid sírový
+lV -l!
C Oz - oxid uhličitý
+lt ..lt

C 0-oxid uhelnatý
tUll .1l

Os O+ - oxid osmičelý
tV -tt
Nz Os - oxid dusičný
+lll 4l
N oz - oxid dusičitý
tl -ll
Kz O - oxid draselný ,, K&Atr, ,ltLn t

tlu., -0
oxid chloričitý - clib+ ) Cl oz

tl 4l
oxid chlorný - Clz O

tu ,ll xe*n Ylnt
oxid dusnatý- N, Oz ) ltt O

Ť! -u
oxid arseničný - Asz Os

+lll -tl
oxid hlinitý- Alz Os

f llll -ll
oxid manganistý - Mnz Oz

tll -rl
oxid vápenatý - Caz Oz ) Ca O

t]fl -n
oxid sírový - SOs ) SOs

1lll -4
oxid chloristÝ - Clz Ot

1lll -ll
oxid chromitý - Crz Oa

sULFlDY
+l -|l

NazS-sulfidsodný
?lll 4
Alz Ss - sulfid hlinitý
*| -tl

Asz Ss - sulfid arseničný
tx -a

Co S-sulfid kobaltnatý
+lv -tl

Sn Sz - sulfid cíničitý
tl 4t

AgrS-sulfidstříbrný
tl|1 -11

Alz Sa - sulfid hIinitý
tl ell

CuzS-sulfidměd'ný

řll -tt
Pb Sz - sulfid olovičitý
lll -l

Fe S- sulfid železnatý
+ill -il

su|fid železitý - Fez Sl
+l -ll

sulfid sodný - Naz S
+Ill -lt

sulfid olovičitý - Pbz S+ ) Pb Sz
*ll -ll

sulfid zinečnatý-Znz Sz ) Zn S
+y -ll

sulfid arseničný - Asz Ss
+ll -ll

sulfid měd'natý - Cuz Sz ) Cu S
71 -lt

sulfid měd'ný - Cuz S
řll -tl

sulfid olovnatý- Pbz Sz ) Pb S

HALoGENlDY
+ll -l

Mg Brz- bromid hořečnatý
tl -l

Ag Cl - chlorid stříbrný
+ll -l

Ca Fz- fluorid vápenatý
rll -l

Cu Clz- chlorid měd'natý
+lu -l

sn cl+ - chlorid cíničitý
dl 1

Pb Clz- chlorid olovnatý
+lv 4

Si Cl+- chlorid křemičítý
+| -l
P Brs- bromid fosforečný
ill -l

Fe cls- chlorid železitý
+ll -ljodid olovnatý - Pb lz

t| -l
bromid stříbrný - Ag Br

till -tchloridboritý-B Clg
tll -l

fluorid barnatý - Ba Fz
+ll -l

jodid křemičitý - Si l+

*ll -l
chlorid měd'natý - Cu Clz

*yll -l
chlorid manganistý- Mn Clz

+lt -t
jodid rtuťnatý - Hg lz

t' -l
chlorid lithný- LiCl

Ťn -l
bromidsírový-S Bro


