
Dobrý den děti, 

Z minulého dálkového studia jsme dokončili kapitolu „názvosloví oxidů“ prostřednictvím cvičení na 

webových stránkách. Ovšem potřebuji od vás zpětnou vazbu, která bude vypovídat o tom, že učivo 

již probrané ovládáte. Níže vložená křížovka by mohla být vhodnou alternativou. Prosím o vyplnění 

křížovky (překreslení do sešitu) následné odeslání skenu či fota na Jezowiczova.P@seznam.cz do 

27. 3. 2020. Křížovku budu hodnotit známkami. 

Děkuji 😊 

 

 

Dobrá práce děti,  

názvosloví oxidů máme již za sebou. Čeká nás další kapitola s názvem „halogenidy“. Jak již 

z teoretických vyučovacích hodin víte, týká se to prvků (I - jód, Cl - chlór, F - fluór, Br - brom – 

halogenidy). Budeme tedy tvořit sloučeniny, jejich nezbytnou součástí jsou právě tyto 4 prvky. 

 U názvosloví oxidů jsme byli zvyklí, že oxidační číslo oxidu „O“ bylo –II (-2). V případě 

halogenidů to bude jednodušší, protože oxidační číslo halogenidů, tedy (I, Cl, F a Br) je vždy –I (-1), 

čímž se při tvorbě vzorce vyhneme případnému krácení sudých čísel. Veškerá zapeklitost vězí 

pouze v tom, přepisovat oxidační čísla (bez úpravy krácením) DO KŘÍŽE!!!! 

 V případě tvoření názvu ze vzorce, respektujeme koncovky: ný, natý, itý, ičitý, ečný (ičný), 

ový, istý, ičelý a do názvu helogenidu přidáme koncovku – id (jodid, chlorid, fluorid, bromid). 
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1 OsO4 5 FeO 9 ZnO

2 N2O 6 TeO3 10 Li2O

3 MgO 7 Au2O3 11 TiO2

4 CaO 8 SeO3 12 Na2O
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Příklad: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoř vzorce z následujících názvů halogenidů: 

chlorid draselný ___________________ 

jodid stříbrný ______________________ 

chlorid železitý ____________________ 

fluorid uraničitý ____________________ 

fluorid jodistý ______________________ 

chlorid olovičitý ____________________ 

fluorid lithný _______________________ 

Vytvoř názvy z následujících vzorců halogenidů: 

PbI2 _________________________________ 

AlF3 _________________________________ 

NaCl _________________________________ 

SF4 ______________________________________________ 

NaI __________________________________ 

AgCl__________________________________ 

 

Prosím o zaslání všech splněných úkolů viz výše na můj mail. Budu hodnotit správnost splněných 

úkolů známkami. Pošlete prosím do 27. 3. 2020 na adresu Jezowiczova.P@seznam.cz 

 

Děkuji a opatrujte se mi 😊  
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