
 

Chemie 8.r., 12.5., 14.5. 

Dobrý den, opakování z oxidů, které mělo být zaslané do 5.5. mi stále někteří neodevzdali. Pokud máte potíže 

s názvoslovím oxidů, napište mi e-mail a vysvětlím znovu. Žádné testy mi neposlal Dominik Jeniš, Zuzka pouze jeden.  

 

Budeme pokračovat v názvosloví kyslíkatých kyselin. 

Minulý týden jste tvořili vzorce kyselin, dnes se naučíte tvořit názvy kyselin ze vzorců. 

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

Příklad 1: 

Vzorec kyseliny                                    HClO₄ 

Určíme známá oxidační čísla .                                                                   H ⟶ I 

                                 O ⟶ II –  

Určíme oxidační číslo kyselinotvorného prvku HˡCl O₄־ˡˡ 

(Použijeme pravidlo: součet oxidačních čísel všech 1+ ? + 4 · (-2)=0 

atomů ve sloučenině je roven nule) 1+ 7 – 8 =0 

Určíme zakončení přídavného jména.                                                  Clᵛˡˡ ⟶ chloristá 

Název kyseliny.                                                                                              kyselina chloristá 

 

Příklad 2: 

Vzorec kyseliny                                                                                               H₂CO₃ 

Určíme známá oxidační čísla.                                                                 H ⟶ I 

                                                                                                                 O ⟶ −II 

ého prvkuUrčíme oxidační čísla kyselinotvorn  H₂ˡC O₃־ˡˡ 

                                                                                                                  2·1 + ? + 3 ·(-2)=0 

                                                                                                                    2+ 4 - 6 =0 

Určíme zakončení přídavného jména.                                                 Cˡᵛ ⟶ uhličitá 

Název kyseliny                                                                                                   kyselina uhličitá 

Úkol: Napište názvy těchto kyselin: 

A)HIO₄  

B)H₂SO₃ 

C)HMnO₄ 

 

 



Nyní se naučíme vlastnosti a využití některých kyselin. 

Kyselina sírová H₂SO₄  

Koncentrovaná kyselina sírová (96%) je bezbarvá olejovitá kapalina. 

Pohlcuje vlhkost ze vzduchu, odebírá vodu všem látkám, které ji obsahují. 

Organické látky jejím působením uhelnatí. Při ředění kyseliny sírové 

se uvolňuje teplo. Je to silná žíravina. 

Zředěná kyselina sírová reaguje s neušlechtilými kovy (např. se zinkem). 

Využití – surovina pro chemický průmysl, k výrobě hnojiv, barviv, umělých 

vláken, náplň olověných akumulátorů do automobilů 

 

Kyselina dusičná HNO₃ 

Nestálá bezbarvá kapalina. Uchovává se v tmavých lahvích. 

Využití – k výrobě dusíkatých hnojiv (tzv.ledky), léčiv, 

výbušnin a plastů. 

Kyselina dusičná může být součást kyselých dešťů, které poškozují omítky domů 

i kovové materiály a způsobují překyselení půdy. 

 

Kyselina uhličitá H₂CO₃ 

Velmi slabá kyselina. Vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě.  

Je součástí perlivých nápojů. Je nestálá, rychle se rozkládá 

na oxid uhličitý a vodu. 

Chemická rovnice rozpouštění oxidu uhličitého ve vodě: 

H₂O + CO₂ ⟶ H₂CO₃ 

 

Kyselina trihydrogenfosforečná H₃PO₄ 

Známá také jako kyselina fosforečná. 

Využití – k výrobě hnojiv, velmi zředěná je součástí některých sycených 

nápojů (např.nápojů typu cola). 

 

 

 

 

 

 



Už víte, že některé kyseliny jsou silné žíraviny. Poškozují pokožku, sliznici očí, úst i nosu, oděvy i jiné materiály. 

PRAVIDLA  BEZPEČNÉ  PRÁCE S KYSELINAMI: 

1.Při práci s kyselinami používáme ochranné pomůcky. 

2.Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla, proto vždy 

opatrně přiléváme kyselinu do vody. 

3.Při potřísnění kyselinou postižené místo omýváme proudem tekoucí vody, 

popřípadě zneutralizujeme roztokem jedlé sody. 

 

Podívejte se na další informace a videa ke kyselinám:  www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny15.html 

 


