
CHEMIA  

Klasa  I LO P 

Imię i nazwisko: ……………………. 

 

Temat: Tlenki. 

 

Tlenki są to związki chemiczne pierwiastków (metali i niemetali) z tlenem, w 

których tlen jest dwuwartościowy.  

Nazwy tlenków tworzy się, dodając do słowa tlenek nazwę pierwiastka, np. tlenek 

sodu. Jeżeli dany pierwiastek tworzy kilka tlenków, w których przyjmuje różne 

wartościowości, to obok nazwy pierwiastka w nawiasie okrągłym zapisujemy jego 

wartościowość używając cyfr rzymskich. Przykładami tlenków metali i tlenków 

niemetali oraz ich nazw mogą być: Na2O – tlenek sodu, CO – tlenek węgla(II), Al2O3 – 

tlenek glinu, SiO2 – tlenek krzemu(IV), CrO3 – tlenek chromu(VI), N2O5 – tlenek 

azotu(V). 

Do podstawowych metod otrzymywania tlenków należą: bezpośrednia synteza z 

pierwiastków, utlenianie lub redukcja innych tlenków, a także rozkład termiczny 

niektórych soli kwasów tlenowych lub wodorotlenków. 

Tlenki metali to najczęściej substancje stałe o różnorodnych właściwościach. Po 

stopieniu przewodzą prąd elektryczny. W większości tlenków metali występują 

wiązania jonowe. Tlenki niemetali występują w temperaturze pokojowej jako 

substancje stałe – np. tlenek fosforu(V), ciecze – tlenek wodoru, lub gazy – tlenek 

węgla(IV). Atomy w tlenkach niemetali łączą się za pomocą wiązań kowalencyjnych 

spolaryzowanych. Nie wszystkie tlenki reagują z wodą np. tlenek krzemu(IV). Ze 

względu na charakter chemiczny tlenków można wyróżnić: tlenki zasadowe, czyli te, 

które reagują z kwasami, tlenki kwasowe, czyli te, które reagują z zasadami, tlenki 

amfoteryczne, czyli te, które reagują z kwasami i zasadami oraz takie, które nie 

reagują ani z kwasami, ani z zasadami – są to tlenki obojętne. Do tlenków obojętnych 

należą: CO, NO i N2O. 

Tlenki są obecne w kosmosie, na powierzchni Ziemi i pod wodą. Są związkami bardzo 

rozpowszechnionymi w przyrodzie i często wykorzystywanymi w różnych 

dziedzinach życia, m.in. w: jubilerstwie, przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym. 

       

Zadanie 1 

Napisz nazwy systematyczne tlenków o podanych wzorach; 

a) K2O  - …..............................................  

b) CO2  - …..............................................  

c) N2O3  - …............................................. 

d) SO3  - …...............................................  



e) Cl2O  - ….............................................. 

f) Cl2O7  - ….............................................  

g) MgO  - …............................................. 

 

Zadanie 2  

Dokończ poniższe zdania. 

  

Tlenki to ….......................................................................................................................       

Wiązania jonowe występują w …..................................................................................... 

Tlenki amfoteryczne to tlenki, które …............................................................................ 

Tlenki reagujące z kwasami nazywamy …...................................................................... 

Tlenki wykorzystuje się m.in. w: …................................................................................. 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij ogólne zapisy otrzymywania tlenków: 

 

1. metal + …....................... → ….......................... 

2. …......................... + …............................. → tlenek niemetalu 2 

3. …......................... → tlenek metalu + woda   


