
Chemie 8.r. 

7.5. 

Dobrý den, budeme pokračovat v učivu o kyselinách. Minule jste se dověděli informace o bezkyslíkatých kyselinách, 

dnes se zaměříme na kyslíkaté kyseliny. 

 

Kyslíkaté kyseliny 

Název kyslíkaté kyseliny je tvořen podstatným jménem kyselina a přídavným jménem. To je utvořeno z názvu  

kyselinotvorného prvku se zakončením odpovídajícím danému oxidačnímu číslu. 

Atomy vodíku mají vždy oxidační číslo +I ( H⁺ˡ), atomy kyslíku vždy –II (O־ˡˡ). 

Atom kyselinotvorného prvku může mít oxidační číslo +I až +VIII. 

 

Vzorec kyslíkaté kyseliny zapisujeme značkami prvků vždy v pořadí  HXO  

(H – vodík, X – kyselinotvorný prvek, O – kyslík). 

 

Např.  Kyselina uhličitá 

H₂ˡ Cˡᵛ O₃־ˡˡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tvorba vzorce kyseliny z jejího názvu (výpočtem z oxidačních čísel) 

 

Příklad 1: Název kyseliny                                                                               kyselina dusičná 

Zapíšeme značky prvků ve správném pořadí.             HNO 

Určíme oxidační čísla atomů všech prvků.                                                     H  ⟶  I 

                                                                                                                    O  ⟶ -II 

                                                                                                                    Nᵛ - dusičná 

Určíme počet vodíkových atomů.  Hˡ Nᵛ O־ˡˡ 

(Pokud je oxidační číslo kyselinotvorného prvku liché, 

 pak je počet vodíkových atomů 1. 

Pokud je oxidační číslo sudé, je počet 2) 

 

Určíme počet kyslíkových atomů. Hˡ Nᵛ O־ˡˡ 

(Použijeme pravidlo: součet oxidačních čísel 1 +5 + ? · (-2) = 0 

všech atomů ve sloučenině je roven nule). 1 + 5 + 3 · (-2) = 0 

 

Vzorec kyseliny                                                                                                      H N O₃ 

 

 

Příklad 2 : Název kyseliny                                                                                     Kyselina sírová 

Zapíšeme značky prvků ve správném pořadí.                                                   HSO 

Určíme oxidační čísla atomů všech prvků.                                                        H ⟶ I 

                                                                                                                       O ⟶ -II 

 Sᵛˡ - sírová 

 

Určíme počet vodíkových atomů. (Pokud je oxidační číslo H₂ˡ Sᵛˡ O־ˡˡ 

kyselinotvorného prvku liché, pak je počet vodíkových atomů 1. 

                                  Pokud je oxidační číslo sudé, pak je počet 2).                                                                     

 

Určíme počet kyslíkových atomů.    H₂ˡ Sᵛˡ O־ˡˡ 

  2·1 + 6 + ? · ( -2) = 0 

   2 + 6 + 4 · (- 2) = 0 

Vzorec kyseliny                                                                                            H₂SO₄ 



Úkol:  

Napište vzorce kyselin, úkol ofoťte a odešlete do 14.5. na e-mail urdova.j@centrum.cz ke kontrole. 

Pokud nebudete vědět jak postupovat, napište mi e-mail a vysvětlím znovu. 

a)kyselina dusitá: 

 

b)kyselina křemičitá: 

 

c)kyselina chlorná: 

 

d)kyselina manganistá: 

 

mailto:urdova.j@centrum.cz

