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Názvosloví oxidů



Základní pravidla

• - oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny 
kyslíku s libovolným prvkem - obecně M

• - název je tvořen podstatným jménem oxid 
a přídavným jménem

• - základ přídavného jména tvoří název 
prvku M

• - koncovka přídavného jména je odvozena 
od oxidačního čísla M



Základní pravidla

• - oxidační číslo kyslíku v oxidech je vždy   
-II a druhého prvku (M) +I-VII

• - pro stanovení počtu atomů O a M           
v molekule se požívá tzv. křížové pravidlo

• - číslo 1 se neuvádí
• - když je to možné, získaná čísla se 

zpravidla krátí



Koncovky a obecné vzorce pro 
jednotlivá oxidační čísla M
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Příklady

Fe2O3                                                               
- křížovým pravidlem odvodíme ox. č. Fe+IIIO-II                

- koncovka – itý
- název - oxid železitý  
oxid chloristý
- koncovka  –istý – ox. č.  Cl+VIIO-II

- křížovým pravidlem vytvoříme vzorec: Cl2O7



Pracovní list:doplň názvy - vzorce
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názevkoncovkaoxid.č.Mvzorec



Pracovní list - řešení

sírový- ový+VISO3

jodičný- ičný+VI2O5

chromitý- itý+IIICrO3

manganistý- istý+VIIMn2O7

lithný- ný+ILi2O
siřičitý- ičitý+IV                                                           SO2

vápenatý- natý+IICaO
názevkoncovkaoxid.č.Mvzorec
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