
Pracovní list č. 3                                                                   Pracuj s učebnicí str. 86/87. 

VYBRANÉ OXIDY 

1) Oxidy, které nemají ekologové rádi 

Oxid uhličitý - ______________ (vzorec) 

Jakého vzhledu je tato látka? _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Srovnej hustotu oxidu uhličitého a vzduch. ____________________________ 

Zkus vyjmenovat co nejvíce dějů, procesů a lidských činností, při kterých se 

dostává do atmosféry oxid uhličitý. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Oxid uhličitý patří mezi tzv. skleníkové plyny. Tím je nebezpečný. Způsobuje 

totiž vznik skleníkové efektu. Vysvětli vznik a působení skleníkového efektu. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ve veřejných mediích se stále mluví o nebezpečí skleníkového efektu pro naše 

životy. Zkus si představit, že by se lidstvu podařilo skleníkový efekt zcela 

odstranit. Uveď (pro tento případ) svou teorii o další existenci života na Zemi. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Naopak, co se stane na Zemi, pokud bude docházet k zesilování skleníkového 

efektu. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Přesto, že je oxid uhličitý nebezpečný, má široké použití. Zjisti jaké. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Oxid siřičitý - ______________ (vzorec) 

Jakého vzhledu je tato látka? _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Oxid siřičitý ještě s dalšími oxidy ______________ (doplň) zapříčiňuje vznik 

kyselých dešťů.  Vysvětli, jak se oxid siřičitý dostává do atmosféry a dále z něho 

vznikají kyselé deště. (využij též informace z internetu – např. Wikipedie). 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Tyto oxidy při reakci s vodou vedou ke vzniku kyselin = ___________________ 

 



2) Oxidy důležité pro stavebníky a malíře 

Oxid vápenatý - ______________ (vzorec) 

Z čeho se získává tento oxid? _____________________________________ 

Na co by si použil (-a) oxid vápenatý? ________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

V jednom populárním sportu se běžně používají výrazy „malé vápno“ a „velké 

vápno“. O který sport jde? Co tyto výrazy označují? Jak tyto pojmy asi vznikly? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

Při reakci oxidu vápenatého s vodou vzniká zásada = _____________________ 

 

Oxid titaničitý - ______________ (vzorec) 

Doplníme společně. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


