
Chemie 8.r., 12.5. 

Dobrý den, nejprve si zopakujete učivo o kyselinách. Zkontrolujte si správnost úkolu z minulého týdne: 

Úkol: Napište názvy těchto kyselin: 

A)HIO₄       kyselina jodistá 

B)H₂SO₃     kyselina siřičitá 

C)HMnO₄   kyselina manganistá 

Nyní si zkuste krátké opakování, doplňte do tabulky: 

 
VZOREC 

 
NÁZEV 

H₂CO₃  

 kyselina chlorná 

 kyselina sírová 

HNO₃  

HCl  

 kyselina fluorovodíková 

H₂SO₃  

 

O kterou kyselinu se jedná? 

A)Tato kyselina se používá k výrobě dusíkatých hnojiv (tzv. ledků), léčiv, plastů. Může být součástí kyselých dešťů. 

Je to bezbarvá nestálá kapalina, která se uchovává v tmavých lahvích.  __________________________________ 

B) Jedná se o kyselinu, která se používá k výrobě hnojiv. Velmi zředěná je součástí nápojů typu cola. 

 __________________________________ 

C)Tato kyselina je surovinou pro chemický průmysl, používá se k výrobě hnojiv, barviv atd. 

 Je to silná žíravina. Odebírá látkám vodu. Při jejím ředění se uvolňuje velké množství tepla.           

                                                                                                                                      ______________________________ 

D)Velmi slabá kyselina, která vzniká rozpuštěním oxidu uhličitého ve vodě. Je součástí perlivých nápojů. 

                                                                                                                                        _______________________________ 

E)Jedná se o velmi silnou žíravinu. Vzniká rozpuštěním plynného chlorovodíku ve vodě. Velmi zředěná je součástí 

žaludečních šťáv a podílí se na trávení potravy. Používá se v chemickém průmyslu jako surovina pro výrobu plastů. 

                                                                                                                                       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Dnes se budeme věnovat dalším látkám – HYDROXIDŮM. Vzpomeňte si, co jsme si o hydroxidech již říkali. 

Jsou to sloučeniny, které ve vodě odštěpují hydroxidový anion OH־ 

.Patří mezi zásadité látky  

 

HYDROXIDY 

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH־ vázané zpravidla na kationty kovu. 

 

Názvosloví hydroxidů: 

Název hydroxidu se skládá z podstatného jména hydroxid a přídavného jména odvozeného od názvu kationtu kovu. 

Oxidační číslo skupiny OH všech hydroxidů je   −I. 

Kationty kovu mají vždy kladné oxidační číslo, kterému odpovídá zakončení přídavného jména. 

V případě, že je toto oxidační číslo větší než jedna, musíme dát hydroxidovou skupinu do závorky a odpovídající číslo 

napsat za ni, např. Fe(OH)₃. Pro vytvoření vzorce použijeme křížové pravidlo. 

Je důležité  dodržet pořadí zápisu značek prvků v hydroxidové skupině: na prvním místě je kyslík, za ním následuje 

vodík (OH). 

Např. hydroxid draselný             Kˡ OH־ˡ 

Postup tvorby vzorce: 

 

Příklad 1: hydroxid sodný 

Zapíšu značky prvků ve správném pořadí.                                        NaOH 

Doplním oxidační čísla prvků.                                                                 hydroxid ⟶ -I 

                                                                                                                     sodný  ⟶ I 

                                                                                                                     Naˡ(OH)־ˡ 

Platí křížové pravidlo. 

                                                                                                                    Na₁(OH)₁  

Vzorec hydroxidu.                                                                                    NaOH         (skupinu OH nemusím dávat do závorky) 

 

Příklad 2: hydroxid železitý 

Zapíšu značky prvků ve správném pořadí.                                       FeOH 

Doplníme oxidační čísla prvků.                                                             hydroxid ⟶ -I 

                                                                                                                    železitý  ⟶ III 

                                                                                                                   Feˡˡˡ (OH)־ˡ 

Platí křížové pravidlo.                                                                             Fe₁ (OH)₃         (skupinu OH musím dát do  závorky) 

Vzorec hydroxidu                                                                                    Fe(OH)₃ 



Úkol: Pokuste se utvořit vzorce hydroxidů: 

A) hydroxid vápenatý 

B) hydroxid hlinitý 

C) hydroxid hořečnatý 


