
13_chemie 8.B_zásady - názvosloví 
 
 
Milí chemici, tento týden se seznámíme s názvoslovím hydroxidů či-li zásad. Nejprve si pojďme zopakovat 
vybrané učivo.  
 
 
 

I. OPAKOVÁNÍ 
 
Jedovatý sulfan voní po …., galenit pohlcuje …. a …. záření, k výrobě luminoforů je využívám… .  
 
 

II. NOVÉ UČIVO – přepište do sešitu s barevným zvýrazněním. Přečtěte si dané učivo v učebnici na 
straně 68. Přeji příjemný týden.   

 
 

HYDROXIDY = ZÁSADY - NÁZVOSLOVÍ 

 
Název = podstatné jméno hydroxid + přídavné jméno odvozené od kationtu kovu 
 
 
hydr/oxid = hydrogenium H + oxid O 
 
 
hydroxid = OH s oxidačním číslem – I  (OH)-I 

 
O-II , HI      -II + I = - I 
 
 

 
A) TVORBA VZORCE:  

 
hydroxid vápenatý 
 
1. napiš značky prvků od konce  Ca (OH)   

 
hydroxid (OH) do závorky, ne - kation kovu má oxidační číslo I.  

 
 

2. přiřaď oxidační čísla   Ca II (OH)- I 
 

3. křížové pravidlo   Ca1 II (OH) 2- I 
 
4. 1 nemusíme psát   Ca (OH)2             (čti Cé á ó há dvakrát)  

 

číslo za závorkou čti s přívlastkem – krát 
 
číslo za závorkou platí pro oba prvky O i H = 2 O, 2 H 

 
 



 
B) TVORBA NÁZVU:  

 
Al (OH) 3 
 

1. pokud prvek nemá dole žádné číslo, napíšu 1 Al 1 (OH) 3 

 

2. přiřaď oxidační číslo hydroxidu – I   Al 1 (OH)3
-I 

 

3. výpočet: 3 x I : 1 = III     AlIII 1 (OH)3
-I 

 

4. k oxidačnímu číslu přiřaď koncovku oxidačního čísla III = itý 

 

5. napiš název: hydroxid hlinitý 

 

III. PROCVIČENÍ – piš do sešitu:  
 
Napište vzorce: (pracuj podle předchozího postupu s barevným zvýrazňováním) 

A) hydroxid měďný 
B) hydroxid palladičitý 
C) hydroxid manganistý 
D) hydroxid wolframový  

Napište názvy: (pracuj podle předchozího postupu s barevným zvýrazňováním) 

1. Fe (OH)3 
2. Mg (OH)2 
3. Na OH  
4. V (OH)5   

 

IV. DOMÁCÍ ÚKOL - ODEVZDEJTE V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Chemie 8. 11 či pošlete do týdne na 

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

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 7: (odpovědi číslujte, pište celou větou, každou otázku na nový řádek) 

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

2. tvoř vzorce kyselin: a) k. chlorečná b) k. olovičitá c) k. kyanovodíková 

3. tvoř názvy sloučenin: a) H N O2 b) H2 S O3 c) HF 

 

I. OPAKOVÁNÍ - řešení 
Jedovatý sulfan voní po zkažených vejcích, galenit pohlcuje rentgenové a radioaktivní záření, k výrobě 
luminoforů je využíván sulfid zinečnatý – sfalerit.  
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III. PROCVIČENÍ - řešení:  
 
Napište vzorce: (pracuj podle předchozího postupu s barevným zvýrazňováním) 

A) hydroxid měďný   Cu (OH)2 
B) hydroxid palladičitý  Pd (OH)4 
C) hydroxid manganistý  Mn (OH)7 
D) hydroxid wolframový  W (OH)6 

Napište názvy: (pracuj podle předchozího postupu s barevným zvýrazňováním) 

1. Fe (OH)3   hydroxid železitý 
2. Mg (OH)2   hydroxid hořečnatý 
3. Na OH    hydroxid sodný  
4. V (OH)5     hydroxid vanadičný 

 


