
Tabulka přípon (koncovek)  oxidačních čísel   !!! nutno znát nazpaměť !!!

Oxidační číslo Koncovka Příklad

I -ný sulfid železný, tzn. železo má oxidační číslo I (1)

II -natý oxid uhelnatý , tzn. uhlík má oxidační číslo II (2)

III  -itý hydroxid železitý , tzn., že železo má oxidační číslo ...

IV -ičitý oxid uhličitý CIVO-II
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V -ečný, -ičný oxid fosforečný

VI -ový oxid sírový

VII -istý oxid manganistý

VIII -ičelý oxid osmičelý 

Oxidy a sulfidy

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku. 
Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry, názvy se tvoří stejně jako u oxidů.

   !    Kyslík (síra) má v oxidech (sulfidech) vždy oxidační číslo -II   !
Můžou nastat dva případy - hledám název, nebo hledám vzorec

1. Pojmenování oxidu na základě znalosti jeho vzorce

V tomto případě musíme nejprve vypočítat oxidační číslo druhého prvku a pak teprve celou 
sloučeninu pojmenovat.

Příklad : Máme za úkol pojmenovat NO2.
• Určíme: N je dusík, O kyslík.
• NO-II

2....nejprve si napíšeme oxidační číslo ke kyslíku. Tedy automaticky -II.
• Kyslík je ve sloučenině dvakrát, počítám tedy „2 krát minus II jsou minus čtyři“ 
• NIVO-II

2....protože sloučenina je navenek neutrální, měl by součet součinů oxidačních čísel a 
počtu atomů být roven nule, proto připíšeme k dusíku oxidační číslo IV. (plus 4) 
(jednoduše si řeknu: „čím vyvážím mínus 4 kyslíku? Plus 4!“ , 4 = IV)

• Z oxidačního čísla IV (koncovka -ičitý) u dusíku už můžeme odvodit název celé sloučeniny: oxid 
dusičitý.

2. Vytvoření vzorce z názvu sloučeniny

Příklad : Máme za úkol napsat vzorec pro  oxid   sírový.

     S O
• Nejprve si napíšeme základní poznatek, že jde o sloučeninu složenou ze síry a kyslíku SO. Názvy 

látek píšeme do kříže, „od konce“ , nejprve tedy síru a pak kyslík.
• Dále přidáme oxidační čísla. Víme, že kyslík má vždy -II a z názvu plyne, že síra má VI 

(koncovka -ový): SVIO-II.
• Aby byla výsledná látka el. neutrální, stabilní, musíme dát kyslík třikrát ( 3 krát minus dvě je 

minus 6) , to uděláme tak, že ke kyslíku připíšeme 3 -  SVIO-II
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• Oxid sírový má tedy vzorec SO3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto postupy platí pro tvorbu většiny vzorců, jen se mění názvy prvků a oxidační čísla, ale princip 

je stále stejný. To znamená,  že se vyplatí nad tím trochu podumat a pochopit to.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(A pokud se vám to nelíbí, stěžujte si u pana Votočka.)


