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Milí chemici, tento týden si řekneme o rozdílu mezi kyselostí a zásaditostí. Nejprve si pojďme zopakovat 
vybrané učivo.  
 
 
 

I. OPAKOVÁNÍ 
H má ve sloučeninách oxidační číslo …, S v sulfidech.., O v oxidech…, O v peroxidech…, halogenidy ….  
 
 

II. NOVÉ UČIVO – přepište do sešitu s barevným zvýrazněním. Přečtěte si dané učivo v učebnici na 
straně 74. Přeji příjemný týden.   

 
 

KYSELOST A ZÁSADITOST 

 

 

 

čím je hodnota pH menší, tím je roztok kyselejší 

čím je hodnota pH větší, tím je roztok zásaditější 

 

Měření pH: 

- přesně: pH metr 

- orientačně: univerzální indikátory (papírky – lakmus, fenolftalein) 

lakmus papírek: kyselina – červený, zásada – modrý 

 

Kyselinotvorné oxidy 

– oxidy, které reagují s vodou za vzniku kyseliny např. SO2, SO3, NO2, CO2 

Zásadotvorné oxidy 

– oxidy, které reagují s vodou za vzniku hydroxidu (zásady) např. Ca O, Na2O, K2O 

 

III. PROCVIČENÍ – piš do sešitu:  

Tvoř názvy:  

Mg S      Li2 O    HBr 



Cu I2      H2 O2    H2PtO2 

Tvoř vzorce: 

oxid hlinitý     fluorid selenový  peroxid lithný 

bromid manganistý    k. osmičelá   jodovodík 

 

IV. DOMÁCÍ ÚKOL - ODEVZDEJTE V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Chemie 8. 9 či pošlete do týdne na 

školní email! jitka.miklasova@zsnivnice.cz Kdo nemá přístup k internetu, píše úkol do sešitu.  

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 5: (odpovědi číslujte, pište celou větou, každou otázku na nový řádek) 

1. sulfidy jsou sloučeniny .. a jiného prvku, oxidy jsou sloučeniny … a jiného prvku.  

2. tvoř vzorce kyselin: a) kyselina chloristá b) kyselina olovnatá 

3. tvoř názvy kyselin: a) H Nb O3 b) H2 Te O3 

 

I. OPAKOVÁNÍ - řešení 
H má ve sloučeninách oxidační číslo I, S v sulfidech -II, O v oxidech -II, O v peroxidech -I, halogenidy –I.  
 

 

II. PROCVIČENÍ - řešení 

Tvoř názvy:  

Mg S sulfid hořečnatý  Li2 O oxid lithný  HBr bromovodík, k. bromovodíková 

Cu I2 jodid měďnatý  H2 O2 peroxid vodíku  H2PtO2 k. platnatá 

Tvoř vzorce: 

oxid hlinitý Al2O3   fluorid selenový Se F6  peroxid lithný Li2 O2 

bromid manganistý Mn Br7 k. osmičelá H2OsO5  jodovodík HI 
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