
Už jste se naučili ( alespoň někteří ) tvořit vzorce oxidů z jejich názvu. 

Nyní se naučíme odvozovat název oxidu z jeho vzorce. Následující text si opište do sešitu a úkoly 

k procvičování mi pošlete ke kontrole na můj email.svetlana.hribalova@email.cz 

Při těchto úkolech je hlavním cílem odvodit oxidační číslo prvku, po kterém je oxid pojmenován. 

Musíme si uvědomit, že součet kladných a záporných oxidačních čísel je nulový. 

Vzorové příklady: 

Odvoďte název: SnO2 

1. Doplníme známá oxidační čísla (v oxidech je to vždy oxidační číslo kyslíku -II) 

                SnO2
-II 

2. Odvodíme oxidační číslo cínu: -máme 2 atomy kyslíku, každý z nich má oxidační číslo –II 

- výsledný záporný náboj je tedy 2.(-II)= -4 

- cín musí mít tedy stejně velký náboj ale kladný, tedy 4 

- oxidační číslo cínu je tedy IV 

3. Přiřadíme příponu a vytvoříme název 

- Pro oxidační číslo IV je přípona – ičitý 

- Název je tedy oxid cíničitý 

 

Odvoďte název : Mn2O7 

1. Mn2O7
-II 

2. Odvodíme oxidační číslo manganu: - máme 7 atomů kyslíku, každý z nich má náboj –II, tedy 

celkový záporný náboj je 7.(-II)= -14 

- Máme zde ala 2 atomy manganu, které se o záporný 

náboj „podělí“, tedy -14.2=-7 

- Mangan má oxidační číslo VII 

3. Pro oxidační číslo VII je přípona –istý,  

Jeto tedy oxid manganistý  

 

Odvoďte název: N2O 

N2O
-II       1.(-II)=-2     ( nezapomínejte, že jedničku nepíšeme, tu zastupuje již samotná značka prvku) 

               2: (-2)=-1   -oxidační číslo dusíku je I, přípona je –ný, název je oxid dusný 

                           

Odvoďte název: MgO                           

MgO-II      1.(-II)=-2 

                -2 : 1= -2  - oxidační číslo hořčíku je II, přípona –natý, název- oxid hořečnatý 

 



Odvoďte název: Al2O3 

Al2O3
-II             3.(-II)= -6 

                     -6 : 2=-3         oxidační číslo hliníku je 3, název je oxid hlinitý 

 

Úkoly k procvičování. 

Odvoďte názvy těchto oxidů: 

CaO, Cr2O3, MnO2, NO, N2O3, N2O5, SO3, FeO,Fe2O3, I2O7, PbO 


