
TLENKI METALI I 

NIEMETALI 
 

CELE LEKCJI :  

DOWIEM SIĘ, CO TO SĄ TLENKI METALI I 

NIEMETALI, CZYM SĄ TLENKI, PODTLENKI, 

NADLENTKI, JAKIE SĄ ICH WŁAŚCIWOŚCI I 

PODZIAŁ. NAUCZĘ SIĘ RODZAJÓW 

TLENKÓW I ICH REAKCJI. 

 



Tlenki to takie niepozorne związki. 

Niby nikomu się nie przydają, 

komplikują sytuację przy 

rozpisywaniu równań reakcji. 

Właściwie bardziej przeszkadzają, 

niż kogokolwiek ciekawią. Wielu 

sądzi, że nie warto w ogóle sobie 

nimi zawracać głowy. Ale czy 

słusznie?  



Budowa i właściwości. 
 Tlenki są zbudowane z atomu tlenu oraz metalu lub 

niemetalu. Należą one do grupy związków 

nieorganicznych.  

 



Dla tlenków zasadowych: ponieważ 

wartościowość atomu metalu to numer 

grupy układu okresowego, odczytujemy ją 

znajdując pozycję atomu w układzie. Ta 

wartościowość jest taka sama zarówno w 

tlenku jak i wodorotlenku. 

Dla tlenków kwasowych: wartościowość 

atomu niemetalu nie zawsze jest 

określona przez grupę w układzie 

okresowym, bierzemy ją więc ze wzoru soli 

(wartościowość niemetalu w tlenku i 

kwasie jest taka sama) 

 



RODZAJE TLENKÓW I ICH 

REAKCJE-  
KONIECZNIE OBEJRZYJCIE FILM Z LINKU 

PONIŻEJ  
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Najczęściej występujące w 

przyrodzie tlenki. 

 

H2O  – tlenek wodoru  (występuje w 

wodzie) 

CO2   – tlenek węgla (IV)  (występuje 

w powietrzu) 

SiO2  – tlenek krzemu (IV) 

(występuje w piasku) 

 



SKĄD BIORĄ SIĘ TLENKI? 

 

 Na ogół powstają poprzez syntezę z tlenem: 

                       2Mg + O2  → 2 MgO 

 

 Utlenianie to nie zawsze spalanie. Spalanie to 

gwałtowny proces. Towarzyszy mu wydzielanie 

energii w postaci ciepła i światła (na pewno 

czuliście je paląc ognisko). 

 Tlenki mogą też powstawać jako produkty 

niektórych reakcji, jak np. odwodnienie kwasu 

tlenowego (jeden ze sposobów otrzymywania soli 

to reakcja bezwodnika kwasowego z wodą, czyli 

odwrotna reakcja). 



JAK REAGUJĄ TLENKI? 

 

 Tlenki kwasowe reagują z zasadami, a tlenki 
zasadowe reagują z kwasami. Tlenki amfoteryczne 
reagują i z kwasami i z zasadami. 

Przykład 1: Zasadowy tlenek magnezu reaguje z 
kwasem solnym: 

                    MgO + 2HCl  → MgCl2  + H2O  

Przykład 2: Kwasowy tlenek węgla (IV) reaguje z 
wodorotlenkiem sodu: 

                    2 NaOH + CO2 ↑  → Na2CO3  + H2O 

Przykład 3: Amfoteryczny tlenek glinu Al2O3 reaguje z 
kwasem solnym: 

                   Al2O3 + 6HCl  → 2Al2O3 + 3H2O  

Przykład 4: Amfoteryczny tlenek glinu Al2O3 reaguje z 
wodorotlenkiem sodu: 

                   2NaOH + Al2O3 + 3H2O  → 2NaAl(OH)4 

 



 Większość metali tworzy tlenki zasadowe, a wszystkie 

niemetale tworzą tlenki kwasowe. Pierwiastki leżące w 

układzie okresowym na przekątnej, od berylu do 

polonu, tworzą tlenki amfoteryczne. 



RODZAJE TLENKÓW I ICH PRZYKŁADY. 

 Teraz jeszcze jeden film dotyczący tlenków. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=GttKVG2JaB
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PRACA DOMOWA W ZESZYCIE- WYKONANEJ 

ROBIMY ZDJĘCIE I WYSYŁAMY W WIADOMOŚCI 

PRYWATNEJ   

 1. Zdefiniuj pojecie "tlenek„ 

 2. Zapisz wzór ogólny tlenków 

 3. Uzupełnij tekst, podaj przykłady tlenków do każdego podziału:  
a) tlenki, ze względu na właściwości fizyczne,  możemy podzielić na:  

  • 

  • 

  •  

 b) tlenki, ze względu na właściwości chemiczne, dzielimy na:  

  • 

  •  

  • 
 
4. Zapisz wzory i nazwy pięciu tlenków, spotykanych na co dzień w 
gospodarstwie domowym lub najbliższym otoczeniu.  


