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Anotace:  Tento dokument je výukovým textem, který slouží k výkladu 
učiva o p4-prvcích (chalkogenech). Předpokládá se, že žáci 
budou v hodině chemie či při samostatné domácí práci 
doplňovat svými poznámkami. Pro ověření znalostí v následující 
hodině slouží DUM VY_32_INOVACE_CH.4.12 s názvem p4-
prvky – procvičování. V případě potřeby řešení či konzultace 
některého z témat kontaktujte prosím autora prostřednictvím 

emailové adresy hamersky[zavináč]gymnaslo.cz. 
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CHALKOGENY  (p4 prvky)           

elektronová konfigurace valenční vrstvy:  

ativitaelektroneg  

O2 (g)  S (s)  Se (s)  Te (s)  Po (s) 

charakterkovovýuteplota __,var_  

Kyslík  elektronová konfigurace: 

Viz samostatný DUM. 

 

Síra   elektronová konfigurace: 

 Fyzikální a chem. vlastnosti a výskyt: 

Síra se v přírodě vyskytuje v elementární podobě jako žlutá krystalická látka 

charakteristického zápachu, ale také v minerálech: 

FeS2  pyrit     HgS  cinabarit (rumělka)  

CuFeS2 chalkopyrit    BaSO4  baryt (těživec) 

PbS  galenit    CaSO4·2H2O sádrovec (odrůda zářivě 

ZnS  sfalerit      bílé barvy = alabastr) 

Síra je biogenní prvek, je vázána v molekulách bílkovin a dalších látek. 

Použití: 

Velmi důležitá surovina pro chemický průmysl (výroba H2SO4). Surovina pro 

vulkanizaci kaučuku: kaučuk )(Sevulkanizac pryž (=guma). 

Významné sloučeniny: 

Sulfan H2S 

Toxický plyn páchnoucí po zkažených vejcích. S vodou tvoří slabou kyselinu 

sirovodíkovou.  
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Kyselina sírová H2SO4 („krev chemického průmyslu“) 

Silná kyselina s dehydratačními účinky (odnímá látkám vodu, u org. látek tak 

způsobuje jejich zuhelnatění). Koncentrovaná (98%) má oxidační účinky a proto 

rozpouští i některé ušlechtilé kovy – např.: 

 

 

S konc. H2SO4 nereagují: Au, Pt, W, ale ani Fe a Pb (pasivují se – tzn. vytvoří v konc. 

H2SO4 vrstvu nereaktivních látek). 

Zředěná H2SO4 oxidační účinky ztrácí a reaguje jen s neušlechtilými kovy – např.: 

 

 

V průmyslu se používá k výrobě plastů, léčiv, barviv, hnojiv, papíru, textilu, … ad. 

Výrobu kyseliny sírové zachycuje sled chemických reakcí: 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselina siřičitá H2SO3 

Velmi slabá nestálá kyselina vznikající pohlcováním SO2 do vody: 

 

Oxid siřičitý SO2 

Plyn štiplavého zápachu. Využívá se jeho desinfekčních a konzervačních účinků 

(síření sudů, vína, sušeného ovoce). 

Thiosíran sodný Na2S2O3 

Redukční činidlo, protijed při otravě kyanidy. 



VY_32_INOVACE_CH.4.11 

 

3 
 

Selen    elektronová konfigurace:  

Fyzikální a chem. vlastnosti, výskyt a použití: 

Poměrně vzácný polokovový prvek. V přírodě doprovází síru. 

Jeho sloučeniny jsou toxické, ale ve stopovém množství je nezbytným biogenním 

prvkem (součást některých enzymů). 

Používá se na výrobu fotočlánků pro výrobu el. energie, selenové fotočlánky jsou 

také součástí kopírek, fotoaparátů, kamer. 

 

Tellur    elektronová konfigurace:  

Fyzikální a chem. vlastnosti, výskyt a použití: 

Vzácný polokovový prvek. V přírodě doprovází síru podobně jako selen. Telluridy se 

používají v polovodičové technice a pro výrobu přepisovatelných optických disků. 

 

Polonium  elektronová konfigurace:  

Fyzikální a chem. vlastnosti, výskyt: 

Nestabilní radioaktivní kov objevený Marií Sklodowskou-Curie v jáchymovské uranové 

rudě. 
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software: 

Microsoft Office 2007 

 

Použité zdroje: 
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2. VOHLÍDAL, Jiří. Chemie 1 - obecná a anorganická chemie: pro 1. ročník SPŠ 

chemických. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. 

 

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

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

 


