
Pracovní list č. 2                 TVORBA NÁZVOSLOVÍ 

NÁZEV              VYVOZENÍ VZORCE 

Postup:  

1)  Máme zadaný název:         oxid hlinitý  

2) Podle názvu sestavíme značky prvků do vzorce.  

a) oxid                          O.  V názvu je slovo oxid na 1. místě, ve vzorci bude 

značka O na 2. místě. 

b) hlinitý                          Al. Hlinitý je v názvu na 2. místě, ve vzorci bude 

značka Al na 1. místě. 

Al  O 

3) Doplníme oxidační čísla. 

 a) kyslík v oxidech  má vždy oxidační číslo     – II 

b) hlinitý                           koncovka   - itý                podle tabulky 

v pracovním listu č.1 odpovídá této koncovce oxidační číslo    + III 

c)                              Al + III   O – II 

4) Dokončíme křížovým pravidlem. To znamená, že oxidační čísla přepíšeme kří-

žem dolů ke značkám prvků.              Al + III           O – II 

                                           Al 2    O3 

Oxidační čísla přepíšeme dolů ke značce prvků arabskou číslicí, záporné znamén-

ko nepřepisujeme.  

 

Zkouška správnosti: 

 

 

 

 



Další příklady 

a)     Oxid měďný -          Cu   O                           Cu O 

Platí :________________________________________ 

b)    Oxid měďnatý -     Cu O                Cu  O               Cu O 

Platí :________________________________________ 

 

ÚKOLY: 

1) Str. 85 / cv. 5 

 

 

 

2)  

Oxid křemičitý -  

Oxid fosforitý -   

Oxid zlatný -   

Oxid cíničitý -   

Oxid osmičelý -   

Oxid manganičitý -   

Oxid chromitý –  

Oxid chlorečný -  

Oxid jodistý –  

Oxid sírový –  

Oxid draselný – 

Oxid zinečnatý –  

Oxid uhelnatý –  

Oxid bromistý –  

Oxid dusičný –  



VZOREC  NÁZEV 

 
1. do vzorce doplň známé oxidační číslo kyslíku 

2. vynásob oxidační číslo kyslíku počtem atomů kyslíku = celkové záporné čís-

lo 

3. protože součet oxidačních čísel se musí v molekule rovnat 0, znáš tudíž i 

celkové kladné číslo 

4. toto číslo vyděl počtem atomů prvku s kladným oxidačním číslem 

5. získáš kladné oxidační číslo jednoho atomu – napiš ho do horního pravého 

indexu 

6. k názvu prvku připoj odpovídající koncovku – získáš název 

 

 

   Fe2 O3 

Vytvoř názvy oxidů: 

K2O 
 

ZnO 
 

Al2O3 

 

SO2 

 

N2O5 

 

SO3 

 

Cl2O7 

 

 


