
 
 
 

Úkol č. 13   SULFIDY  
Jsou dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem (kovem nebo polokovem). 

Chemie pro žáky 8. ročníku (období 18. – 29. 5. 2020) 
 
Seznámíte se s: 
 dvouprvkovými sloučeninami – sulfidy 
 názvoslovím sulfidů 
 
Úkol č. 13 
Přečtěte si učivo z učebnice s. 88 – 89, zapište si text z prezentace do ŠS, text napsaný 
kurzívou nepřepisujte. 
Úkol č. 14 
Vypracujte otázky a odevzdejte je ke kontrole vyučujícímu. 
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Názvosloví sulfidů (video) 
(Pro tvorbu názvů a vzorců sulfidů platí stejná pravidla jako pro oxidy. Rozdíl je v tom, že podstatné jméno v názvu 
látky je sulfid místo oxid a ve vzorcích místo značky kyslíku O je značka síry S.) 
 

Oxidační číslo síry je –II (S-II) 
 

Utvoř vzorec 
 
    Sulfid sodný 

a) značky prvků     Na   S 
b) oxidační čísla prvků  NaI  S-II   
c) součet oxid čísel = 0  Na2

I S-II 
     (křížové pravidlo)  
 
 

• Sulfid železitý Fe S  FeIII S-II  Fe2
III

 S3
-II  

 

• Sulfid měďnatý Cu S  CuII S-II   CuII S-II 
  

I -II 

1 2 

 
 
krok a)                       b)                      c) 
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https://www.youtube.com/watch?v=8nIgGW78Uk4


Utvoř název  
podstatné jméno a přídavné jméno 

              
 

   

• K2 S 
a) oxidační číslo atomu síry (-II)         K2

x S-II 
b) oxidační číslo x vázaného prvku se sírou  K2

I S-II  
    (pomocí křížového pravidla); x = I 
c) k názvu vázaného prvku přidáme koncovku ný  sulfid draselný 
  

   
 

• Al2S3       Al2
x
 S3

-II   Al2
III

 S3
-II               sulfid hlinitý  

2 

-II 

1 

I 

 sulfid        a název prvku + koncovka kladného oxidačního čísla 

 
 
krok a)                       b)                               c) 
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                                                 Oba nerosty mají složitější vzorce 
                                                    i názvy. Ty se na ZŠ neučíme! 

Významné sulfidy - nerosty (rudy) 
sulfid olovnatý 

(galenit) 

sulfid měďnato-železnatý 

CuFeS2 (chalkopyrit) 

surovina k výrobě Cu 

disulfid železnatý FeS2 

(pyrit– kočičí zlato) 

 

sulfid zinečnatý 

(sfalerit)  
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Sulfid zinečnatý ZnIIS-II 

Využití: 
 surovina k výrobě Zn 
 k výrobě luminoforů (pohlcují určité druhy záření, pak je vysílají  

na svíticích hodinových ručičkách, …) 

Vlastnosti: 
 nerost různých barev s vysokým leskem 
 

 
Reakce přípravy ZnS hořením síry a zinku video  Rovnice: Zn + S -> ZnS 

Sulfid olovnatý PbIIS-II 
 Vlastnosti: 
 hnědočerná pevná látka 
 nerozpustná ve vodě  
 nerost s vysokou hustotou a kovovým leskem 

Použití: 
 surovina pro výrobu olova 
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https://www.youtube.com/watch?v=lBNYgAVjDQU


Sulfan H2
I
 S

-II 
 

Vlastnosti: 
 bezbarvý plyn 
 páchnoucí (po zkažených vejcích) 
 jedovatý 

 
Vzniká rozkladem organických látek: 
 při sopečné činnosti 
 přírodní rezervace Soos 
 na skládkách 
 v kanalizaci, … 

Využití: 
 v analytické chemii pro důraz kovů 

 

je dvouprvková sloučenina síry s vodíkem 
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