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Milí chemici, tento týden vklouzneme do učiva zásad. Nejprve si pojďme zopakovat vybrané učivo.  
 
 
 

I. OPAKOVÁNÍ 
Oxid používaný k výrobě kyseliny sírové je ……., křemen či silikagel je oxid …, rajský plyn je oxid … .  
 
 

II. NOVÉ UČIVO – přepište do sešitu s barevným zvýrazněním. Přečtěte si dané učivo v učebnici na 
straně 69. Přeji příjemný týden.   

 
 

HYDROXIDY/ZÁSADY 

(dříve louhy) 

- tříprvkové sloučeniny 

 

- hydroxidový anion (OH)-  + kation kovu (nebo amonný kation NH4
+) 

  

- hydroxidy rozpustné ve vodě jsou silné žíraviny – způsobí poleptání (poškodí tkáň) – oplachovat 

vodou 

 

ZÁSTUPCI: 

Hydroxid sodný (Na OH) a hydroxid draselný (K OH) 

- bílé, pevné, ve vodě dobře rozpustné látky - za vzniku tepla  
- žíraviny  
- jsou hydroskopické (pohlcují vodu)  
- při výrobě papíru, mýdel, plastů 
- k čištění potrubí, lahví  

 

Hydroxid vápenatý Ca (OH)2 

- pevná bílá látka, málo rozpustná ve vodě 

- roztok – žíravina 
- stavebnictví, dezinfekce zdí, vápnění kyselých půd, výroba cukru, sody 

 
Příprava 
reakcí oxidu vápenatého (páleného vápna) s vodou (hašení vápna): 
Ca O + H2O Ca (OH)2 
 
Ca (OH)2 + CO2 → Ca CO3 + H2O 



 

III. PROCVIČENÍ – piš do sešitu:  

Tvoř názvy:  

V O      Na2 S    HF 

Ir Br4      K2 O2    H2WO3 

Tvoř vzorce: 

sulfid gallitý     chlorid thallný   peroxid vodíku 

jodid rhenistý     k. niobitá   k.fluorovodíková 

 

IV. DOMÁCÍ ÚKOL - ODEVZDEJTE V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Chemie 8. 10 či pošlete do týdne na 

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

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 6: (odpovědi číslujte, pište celou větou, každou otázku na nový řádek) 

1. oxidační číslo H …., O v oxidech…, O v peroxidech…, S v sulfidech… .   

2. kyseliny jsou .. či .. prvkové sloučeniny .. s …. prvkem.  

 

I. OPAKOVÁNÍ - řešení 
Oxid používaný k výrobě kyseliny sírové je oxid sírový, křemen či silikagel je oxid křemičitý, rajský plyn je 
oxid dusný.  
 

 

II. PROCVIČENÍ - řešení 

Tvoř názvy:  

V O oxid vanadnatý    Na2 S sulfid sodný  HCl chlorovodík 

Ir Br4 bromid iridičitý    K2 O2 peroxid draselný H2WO3 k. wolframičitá 

Tvoř vzorce: 

sulfid gallitý Ga2 S3    chlorid thallný  Tl Cl  peroxid vodíku H2O2 

jodid rhenistý Re I7    k. niobitá HNbO2  k.fluorovodíková HF 
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