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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k výkladu 
učiva o kyslíku. Předpokládá se, že žáci budou v hodině chemie 
pracovní list postupně vyplňovat svými poznámkami. Pro 
ověření znalostí v následující hodině slouží DUM 
VY_32_INOVACE_CH.4.04 s názvem Kyslík – procvičování.            
V případě potřeby řešení či konzultace některého z témat 
kontaktujte prosím autora prostřednictvím emailové adresy 

hamersky[zavináč]gymnaslo.cz. 

 

 

 

 

 

 



VY_32_INOVACE_CH.4.03 

 

1 
 

Kyslík                                         elektronová konfigurace: 

Fyzikální vlastnosti a výskyt: 

Bezbarvý plyn tvořený molekulami O2, částečně rozpustný ve vodě. Zkapalněný O2 

má zbarvení do modra. Tvoří 21 obj.% vzduchu 

Vázaný v molekule H2O a celé řadě minerálů je nejrozšířenějším prvkem zemské 

kůry. Je rovněž biogenním prvkem. 

Chemické vlastnosti: 

Velmi reaktivní – reaguje s většinou prvků, s některými až za vyšší teploty. Nereagují 

pouze halogeny, některé ušlechtilé kovy (Au, Pt) a vzácné plyny. Prudká oxidace 

kyslíkem = hoření. 

Extrémně reaktivní je atomární kyslík (obdoba atomárního vodíku). 

Použití: 

V chemické technologii k oxidačním procesům, dále ke svařování kovů (plamen O2 + 

H2 nebo O2 + acetylen), do kyslíkových přístrojů ve zdravotnictví, letectví apod. 

Výroba: 

1) Frakční destilace zkapalněného vzduchu 

Vzduch se stlačí na vysoký tlak a následně se nechá expandovat, čímž se prudce 

ochladí a zkapalní. Následuje destilace – oddělení složek kapaliny na základě různého 

bodu varu: 

N2 (TV= -195°C) destiluje jako první, O2 (TV= -183°C)  

destilací získáme i vzácné plyny obsažené ve vzduchu  

2) Adsorpční technologie na principu molekulových sít 

Molekulové síto je adsorbent s velkým vnitřním povrchem (např. hlinitokřemičitany 

zvané zeolity) – dochází k adsorpci plynů na tento povrch. Dusík má větší adsorpční 

afinitu než kyslík = adsorbér opouští pouze kyslík (než dojde k nasycení adsorbentu).  
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Příprava: 

1) Termickým rozkladem sloučenin: 

 

 

 

2) Rozkladem peroxidu vodíku za přítomnosti katalyzátoru: 

 

 

3) Elektrolýzou vody 

 

Zvláštní formou kyslíku je ozon 

- tvořen molekulami O3, nestálý plyn charakteristického zápachu, rozkládá se: 

O3  →  O2  +  O· 

Vznikající radikál kyslíku má extrémní oxidační účinky. Proto se ozon používá 

k desinfekci pitné vody a jako bělicí prostředek. 

Vyrábí se ze vzdušného kyslíku v ozonátorech – působením elektrického výboje. 

 

Binární sloučeniny kyslíku: 

Oxidy 

1) Oxidy kyselinotvorné 

Reagují s vodou za vzniku kyseliny - např.: SO3, SO2, CO2, N2O5 

např.: SO3  +  H2O  →   

Nerozpustné ve vodě reagují s hydroxidy za vzniku solí 

např.: SiO2  +  NaOH  →  
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2) Oxidy zásadotvorné 

Reagují s vodou za vzniku hydroxidu - např.: K2O, Na2O, CaO 

např.: CaO  +  H2O  →   

Nerozpustné ve vodě reagují s kyselinami za vzniku solí 

např.: MgO  +   HCl  →   

3) Oxidy amfoterní 

Reagují za vuniku solí s kyselinami i zásadami - např.: Al2O3, Cr2O3, PbO, ZnO, SnO 

 např.:  Al2O3  +    HCl →   

  Al2O3  +  2 NaOH  +  3 H2O  →  2 Na[Al(OH)4] 

 

Některé prvky mohou tvořit oxidy rozdílných vlastností – např.: 

oxid manganatý je zásadotvorný: 

MnO  +  H2SO4  →  

oxid manganistý je kyselinotvorný: 

Mn2O7  +  KOH  →   

 

Peroxid vodíku 

H2O2 je nestálá bezbarvá kapalina. Rozklad – viz příprava kyslíku. MnO2 rozklad 

urychluje, naopak přídavek H3PO4 zpomaluje a proto se používá jako stabilizátor. 

Má desinfekční a bělicí účinky. Jako 3% roztok se používá k desinfekci, 

koncentrovaný 30% roztok je nebezpečná žíravina, která se používá k rozkladu 

organických látek. 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


