
Temat: Tlenki metali i niemetali. 

Witam wszystkich serdecznie! Super moi uczniowie, przykłady tworzenia reakcji, wzorów 

sumarycznych z tamtego tygodnia niech znajdą się w zeszycie. Upomnę się o nie!!! 

Kochani, umiecie już pisać wzory sumaryczne i strukturalne  związków chemicznych, jak i 

reakcje chemiczne. To teraz zobaczcie, po co się tego uczyliście. Przestawiamy działy. Woda i 

roztwory wodne zrobimy w Realu, jak się spotkamy, a teraz do tlenków. Jest to prosty dział, 

przyjemny, więc do dzieła! 

Cele lekcji: 

• poznanie wzorów sumarycznych tlenków (także utrwalenie ich pisania), 

• przypomnienie podziału pierwiastków na metale i niemetale 

• sposoby otrzymywania tlenków, 

• właściwości fizyko-chemiczne i zastosowanie wybranych tlenków. 

Drodzy uczniowie! Proszę was o skorzystanie z zasobów edukacyjnych, które oferuje Wam 

Ministerstwo Edukacji na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-7 

Proszę tam wejść, dalej wybrać plan lekcji na 23 – 27 marca 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032026 

Wybieracie chemię. Widzicie aż sześć materiałów przygotowanych do zrozumienia tlenków. 

Materiał nr 1 to podział tlenków, bardzo szczegółowy – możecie go przeglądnąć, przyjrzeć się 

z grubsza tlenkom, ich wzorom i nazwom i przejść do materiałów filmowych: materiał nr 3 i 

6. Potem przejdźcie do materiału drugiego – proszę, przeczytajcie go. W sposób syntetyczny 

→ prosty → całościowy, przedstawia Wam tlenki. Jak już to obejrzycie to zapraszam do 

podręcznika. I teraz robimy notkę. Więc piszecie w zeszycie. 

1. Pierwiastki występujące w przyrodzie dzielimy na metale i niemetale. Wiedzieć, 

dlaczego taki podział! Dlatego główny podział tlenków to: 

a) tlenki metali, np. tlenek sodu Na2O, tlenek żelaza(II) FeO 

b) tlenki niemetali, np. tlenek węgla (II) CO, tlenek węgla (IV) CO2 

c) a teraz wypiszcie na podstawie przeglądniętych materiałów inne przykłady grup 

tlenków. 

2. Jak zbudowane są tlenki? 

Przepiszcie wzór ogólny tlenków ze strony 197 

Te zadania proszę przysłać mi na e-maila 

Najpierw zróbcie je w zeszycie naturalnie 
3. Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne podanych tlenków. Obok wzoru napisz 

nazwę chemiczną danego tlenku 

SiO2, P4O10, MgO, SO2, CO, Fe2O3, Al2O3, Na2O, H2O, CaO, NO2, K2O, Cl2O, 

SO3 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-7
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032026


Tlenki metali Tlenki niemetal 

  

4. Nad pierwiastkami chemicznymi napisz ich wartościowość w podanych wzorach 

sumarycznych. 

NO2  SO3   N2O3  CaO  Al2O3  PbO2 

 

5. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania tlenków. Uzgodnij współczynniki 

stechiometryczne. 

…………Al. + ……………..= Al2O3 

………..S + O2 =……………. 

……….SO2 + ………=…….SO3 

………NO + ………O2 = ………. 

 

6. Wykonaj zadanie 5 ze str 201 (podręcznik) 

 

I wyślijcie wszystkie te zadania na e-maila (może być zrobione zdjęcie wykonanych 

ćwiczeń w zeszycie lub napisane w edytorze tekstu (ale musicie pamiętać o indeksach 

dolnych!!!) 

 

7. Proszę wykonać plakat – poster – mapę mentalną na temat zastosowania wybranych 

dwóch tlenków  niemetali i dwóch tlenków metali. Szczególnie zależy mi na takich 

tlenkach, które w widoczny sposób przysłużyły się rozwojowi życia człowieka. Czas 

pracy do 31 marca. Zdążycie? No i też plakat →  zdjęcie i na mojego e-maila 

 

8. Przypomina mojego e – maila  edubiel658@gmail.com  

Pozdrawiam Was mocno! Trzymajcie się !!!!!  

mailto:edubiel658@gmail.com

