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Czyli rzecz o tym, jakie właściwości ma tlen? 

W jaki sposób można go otrzymać?
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Obieg tlenu w przyrodzie
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Doświadczenie
W jaki sposób otrzymać tlen?

 Wykonanie:

Do probówki wsyp kilka kryształków nadmanganianu
potasu. Przygotuj krystalizator i cylinder z wodą. Probówkę
zamknij korkiem z rurką, a jej koniec umieść w cylindrze, odwróconym
do góry dnem w krystalizatorze. Ogrzewaj probówkę.

 Obserwacje:

Zawartość probówki zmieniła zabarwienie z fioletowej na brązową.

Wydziela się bezbarwny gaz, który wypiera wodę z cylindra.
Po włożeniu rozżarzonego łuczywka do cylindra, łuczywko rozpala się.

 Wnioski:

Gazem otrzymanym w reakcji jest tlen, który podtrzymuje palenie.

Źródło: Ftbp.ru



Domowe otrzymywanie tlenu?

https://www.youtube.com/watch?v=RwY6uA8-EBY

https://www.youtube.com/watch?v=RwY6uA8-EBY


Jakie właściwości ma tlen?

Właściwości tlenu 
(fizyczne i chemiczne)

Podtrzymuje palenie

Jest bezbarwnym
i bezwonnym gazem

Słabo rozpuszcza się
w wodzie



Tlen łączy się z innymi metalami
i niemetalami, tworząc tlenki.
We wzorze tlenków atom tlenu
znajduje się za atomem innego
pierwiastka. W związkach atom
tlenu jest dwuwartościowy.

Wartościowość to bardzo ważne 
pojęcie przy pisaniu wzorów. Jest 
to liczba połączeń (wiązań), jakie 

tworzy pierwiastek, łącząc się
z innym pierwiastkiem. Jeżeli 
pierwiastek leży w 1, 2 lub 13

grupie, wtedy jego wartościowość
to odpowiednio: I, II i III.

Dla pierwiastków o kilku 
wartościowościach należy 

uwzględnić w nazwie cyfrę
rzymską wartościowość,

którą zapisujemy w nawiasie 
np. tlenek żelaza(III) -

oznacza, że żelazo w tym 
związku jest III-wartościowe.



Jak napisać wzór sumaryczny tlenku?

 Wzór sumaryczny to wzór, który pokazuje jakie pierwiastki i ile atomów danego pierwiastka

mamy w cząsteczce. Z tym typem wzorów spotykasz się najczęściej na lekcjach chemii

- wzorem sumarycznym wody jest H2O, a jego nazwa to tlenek wodoru.

 Przykładowe tlenki:

 MgO – tlenek magnezu

 Al2O3 – tlenek glinu

 Cu2O – tlenek miedzi(I)

 SO3 – tlenek siarki(VI)

Posłuchaj poprzez narzędzie 
Voki, jak krok po kroku napisać

wzór tlenku :)



Rusz głową

 Posłuchaj, jak napisać wzory tlenków (skopiuj link do przeglądarki i kliknij Play). Postaraj się
zapisać dany wzór na kartce. Odpowiedzi znajdziesz na kolejnym slajdzie.

 http://tinyurl.com/wzecv5e tlenek magnezu

 http://tinyurl.com/uzxhtu2 tlenek glinu

 http://tinyurl.com/uzg45lw tlenek miedzi(I) i tlenek siarki(VI)

http://tinyurl.com/wzecv5e
http://tinyurl.com/uzxhtu2
http://tinyurl.com/uzg45lw


Odpowiedzi



Zastosowanie tlenu i tlenków w przyrodzie

Tlenek 
krzemu(IV) to 

główny 
składnik piasku

Tlenek 
chromu(III) 
nadaje szkle 
zielony kolor

Tlen stosuje się
w aparatach
tlenowych,

używanych przez 
nurków


