
  Klasa VII 

Temat: Tlenki metali i niemetali 

Cele lekcji: Poznanie wzorów sumarycznych, sposobów otrzymywania, właściwości fizycznych 

i zastosowań wybranych tlenków 

Kryteria sukcesu w języku ucznia: 

 podaję definicję pojęcia katalizator  

 opisuję właściwości fizyczne i zastosowania wybranych tlenków (np. tlenku wapnia, 

tlenku glinu, tlenków żelaza, tlenków węgla, tlenku krzemu(IV), tlenków siarki)  

 3 opisuję wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej 

 odróżniam reagenty (substraty i produkty) od katalizatora na podstawie równania 

reakcji lub opisu jej przebiegu 

 

1. Zapoznaj się z materiałem podręcznik : Tlenki metali i niemetali str. 196 

2.Obejrzyj lekcję: Tlenki metali i niemetali z której nauczysz się 

a) nazewnictwa tlenków 

b) wzorów sumarycznych tlenków 

c) otrzymywania tlenków 

https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ 

3. Materiał do przećwiczenia/utrwalenia – filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=yZQfE9eAw6o 

https://www.youtube.com/watch?v=q3dzjqUxDFI 

4. Zastosowanie tlenków  

Tlenki metali i niemetali mają szerokie zastosowanie. Niektóre tlenki występują w przyrodzie. 
Należą do nich: 

 tlenki metali: żelaza, glinu; 
 tlenki niemetali: wodoru (woda), krzemu (główny składnik piasku), węgla, azotu. 

Tlenek żelaza(III) występuje w postaci minerału – hematytu. Ze względu na swoją czerwoną 
barwę może być składnikiem pigmentu do produkcji farb i lakierów. 

https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ
https://www.youtube.com/watch?v=yZQfE9eAw6o
https://www.youtube.com/watch?v=q3dzjqUxDFI


Tlenek glinu występuje w postaci minerału – korundu. Kamienie szlachetne znajdują 
zastosowanie w jubilerstwie, zaś tlenek glinu ze względu na dużą twardość jest używany do 
polerowania oraz jako materiał ścierny. 

Tlenek wapnia jest stosowany do produkcji cementu i zapraw murarskich (wapno palone) 
i w laboratoriach do osuszania cieczy i gazów. Znalazł również zastosowanie w produkcji 
nawozów sztucznych. 

 

5.  Zapisz w zeszycie temat, datę i notatkę 

1. Tworzenie wzorów i nazw tlenków 

Symbol pierwiastka 
Wartościowość 
w związkach 

Wzór sumaryczny Nazwa tlenku 

Mg II MgO tlenek magnezu 

S II, IV, VI SO2 tlenek siarki(IV) 

S II, IV, VI SO3 tlenek siarki(VI) 

C II, IV CO tlenek węgla(II) 

C II, IV CO2 tlenek węgla(I 

2. Otrzymywanie tlenków 

W trakcie spalania pierwiastki (metale i niemetale) łączą się z tlenem. Produktami tej reakcji 

są tlenki, czyli związki tlenu z innymi pierwiastkami. Gdy tlen połączy się z: 

 metalem, np. magnezem, otrzymamy tlenek metalu 

 metal + tlen → tlenek metalu        2Mg + O2 → 2MgO tlenek magnezu 

 niemetalem, np. siarką, powstanie tlenek niemetalu 
 

niemetal + tlen → tlenek niemetalu             S + O2 → SO2 tlenek siarki(IV) 
3. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3 str.102 ( wytłumaczenie np. masz w filmie – 
lekcja)  Rozwiązań nie przesyłasz!!! 

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DeoaBkF4n#DeoaBkF4n_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DeoaBkF4n#DeoaBkF4n_pl_main_concept_3


 

 

 

 

 

 


