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Ahoj děcka, úkol mi velká část z vás ještě neposlala, čekám, 

teprve pak budu opravovat a to každému, jehož e-mail najdu - E-

mail měl mít název CH8-kovy, má to důvod, třeba abych váš úkol 

v těch stovkách ostatních našla.  Zatím ho takto pojmenovala 

menšina z vás. 

Tento týden nová kapitola…dávám vám samou teorii, jestli jste si 

všimli, praktická chemie se takto na dálku učit nedá, takže doma 

teorie, neboli naučím se sám, a ve škole potom ta praktická.  

Začínáme chemické sloučeniny…vzorečky v poslaném zápisu 

neřešte -nazpaměť se je určitě neučte, to se nedělá, jsou jich 

miliony. Papír si nalepte do sešitu – nejdůležitější je naučit se 

odříkat nazpaměť ný, natý, itý, ičitý, ečný, ičný, ový, istý, 

ičelý…rychle vyjmenovat..a zároveň s tím si ukazovat na prstech 

číslo 1-8…pozor ečný, ičný jsou dvě koncovky k číslu 5!! Koncovky 

a čísla k sobě patří, když se řekne itý, vy musíte říct 3….ový 

6…natý 2…A naopak řeknu 7, vy řeknete istý atd. To je potřeba 

umět, než se začnou tvořit vzorečky látek. 

První kapitola jsou oxidy, ke kterým posílám první část, druhou 

pošlu příště, přečíst, vstřebat, naučit..jsou to zajímavé látky, pro 

život důležité, mělo by se vám to pamatovat dobře.  

Pracovní listy, kdo ještě neposlal, mi pošlete na e-mail 

slovackova@9zszlin.cz 

Mějte se hezky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANORGANICKÉ SLOUČENINY A JEJICH VZORCE 

-anorganický = neorganický      – buď v přírodě se vyskytující, nebo 

uměle vyrobené sloučeniny 

-nejsou vytvářeny živými organismy, 

proto jsou neorganické, ale mohou se v 

nich vyskytovat, např. H2O 

DĚLENÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN  

(to nás postupně teď čeká) 

1. Oxidy 

2. Sulfidy 

3. Halogenidy 

4. Hydroxidy 

5. Kyseliny 

6. Soli kyselin 

                                                                                                                         

- všechny chemické látky mají svůj název a vzorec 

- abychom uměli vytvořit název či vzorec, musíme umět používat tzv. 

OXIDAČNÍ ČÍSLO a musíme umět nazpaměť i následující koncovky, 

které budeme používat. A musíme umět značky prvků samozřejmě. 

 

KONCOVKY OXIDAČNÍCH ČÍSEL 

 
ox. číslo přípona 

I - ný 

II - natý 

III - itý 

IV - ičitý 

V - ečný/ičný 

VI - ový 

VII - istý 

VIII - ičelý 

         1.OXIDY 

 
- dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku 

- kyslík má v oxidech ox.číslo –II     O-II 

- druhý prvek má ox.číslo VŽDY KLADNÉ!!! (aby se náboj rovnal 0) 

 

Významné oxidy 

oxid sírový SO3 

- štiplavě zapáchající jedovatý plyn 

- vzniká spalováním síry    

- je jedovatý a žíravý= používá se jako desinfekce (síření sklepů a dřevěných 

sudů – proti plísni, bakteriím..) 

- má odbarvovací účinky – bělení cukru, papíru aj. 

   - podílí se na vzniku kyselých dešťů – do ovzduší se dostává sopečnou činností a   

spalováním  nekvalitního uhlí, které obsahuje síru    

 

oxid dusný N2O 

- anestetikum ve stomatologii (tzv. „rajský plyn“) 

 

oxid dusičitý NO2 

- zdraví škodlivý – dráždí dýchací cesty a způsobuje rakovinu plic  

- je obsažen ve výfukových plynech, tudíž je součástí zimního smogu = nevětrat! 

 

oxid uhelnatý CO 

- jedovatý plyn – bez barvy a zápachu = není cítit!!! 

   - při vdechování se váže na krevní barvivo hemoglobin, které pak nemůže přenášet 

kyslík → omdlení kvůli nedostatku kyslíku v mozku→ smrt udušením 

   - 1. pomoc – otevřít okna, odnést dotyčného rychle  pryč z místnosti ven na 

čerstvý vzduch!!! volat sanitku. (odnést rychle, abyste i vy sami neomdleli) 

   - vzniká při nedokonalém spalování = když je málo kyslíku k hoření= v kamnech, 

při kouření cigaret, v karmách (plynový ohřívač vody), výfukový plyn, dusící se 

ohniště (př. hromada mokrého listí, jen to doutná=oxid uhelnatý!!) 


