
CHEMIE 8. A 

13. týden 5. – 12. června 2020 

Ahoj chemici.   

Tento týden se budeme věnovat učivu KYSELINY (učebnice str. 70 -72).   

NEZAPOMEŇTE SE I UČIT   

NAPIŠTE SI DO SEŠITU: 

 

KYSELINY 

 sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+ 

Bezkyslíkaté kyseliny 

= vodík (oxidační číslo +I) a další nekovový prvek  

Mají koncovku  -ovodíková 

 halogenvodíkové kyseliny  

HIF-I  kyselina fluorovodíková (fluorovodík) 

HICl-I  kyselina chlorovodíková (chlorovodík) 

HIBr-I  kyselina bromovodíková (bromovodík) 

HII-I  kyselina jodovodíková (jodovodík) 

 

 H2
+I S-II - kyselina sirovodíková   

 HCN - kyselina kyanovodíková 

Kyslíkaté kyseliny 

= tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku, kyselinotvorného prvku (prostřední 

prvek ve vzorci kyseliny) a kyslíku 

oxidační čísla:  

 vodík H+I  

 atom kyselinotvorného prvku +I až +VIII 

 kyslík O-II  

 Součet hodnot oxidačních čísel atomů všech prvků ve vzorci se rovná nule. 

 

 

 

 

 



VZORCE KYSLÍKATÝCH KYSELIN 

  

 

kyselina dusičná 

1.krok: napsat značky prvků  v pořadí, tj. H, N, O 

2.krok: určit oxidační čísla všech prvků  

3.krok: sečíst kladná oxidační čísla 

    I + V = 6  

 6 : II = 3           4. krok: součet vydělit oxidačním číslem kyslíku O, tj.  –II  

H+I N+V  O3
-II                               5. krok: výsledek zapsat dolů za značku kyslíku O, tj. 3 

 

 

 

kyselina sírová 

H2
+I  S+VI  O4

-II 

 

Pokud je oxidační číslo kyselinotvorného prvku sudé číslo (tj. kyselina – natá, -ičitá, -ová, -

ičelá), tak počet vodíkových atomů je 2. Ovšem kyseliny s koncovkou – natá, -ičelá se běžně 

nevyskytují. 

 

 

 

 



NÁZVY KYSLÍKATÝCH KYSELIN 

 

 

1.krok: doplnit známá oxidační čísla, tj. H+I  a O-II  

3. krok: od výsledku násobení, tj. 8 odečíst počet vodíků, tj. 1 

               8 - 1 = 7  +VII koncovka oxidačního čísla VII je -istá  kyselina chloristá 

 

H+I Cl?  O4
-II 2.krok: vynásobit počet kyslíků a oxidační číslo kyslíku, tj.4 . II = 8 

H+I Cl+VII O4
-II 

  

H2
+I C+IVO3

-II          

 

 

 

ÚKOL: ŘEŠENÍ NAJDEŠ NA KONCI SOUBORU 

 

 

 

 

 

 

 

3. II = 6 

6 – 2 = 4  + IV koncovka oxidačního čísla IV je -ičitá  

 kyselina uhličitá 

DOPLŇ NÁZVY: 

H2SO3 

HBO2 

HMnO4 

HClO3 

 

DOPLŇ VZORCE: 

kyselina dusitá 

kyselina dusičná 

kyselina chlorná 

kyselina fosforečná 

 



VLEPTE ZÁPIS: 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KYSELINY 

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ  HCl 

 Starší název kyselina solná 

 Dýmá = uvolňuje se plyn chlorovodík HCl 

 Koncentrovaná je 37 % 

 0,3 – 0,4 %  je součást žaludečních šťáv 

 Použití: v domácnosti – čištění odpadů a WC 

 

KYSELNA SIROVODÍKOVÁ H2S 

 Plyn se nazývá sirovodík, je jedovatý a zapáchá po zkažených vejcích 

 

KYSELINA FLUROVODÍKOVÁ  HF 

 Leptá sklo 

 Použití: na leptání skla 

 

KYSELINA SÍROVÁ  H2SO4 

 Olejovitá, bezbarvá 

 Koncentrovaná je 98 % 

 Silná žíravina! 

 Použití: autobaterie 32% kyselina sírová (při dobíjení autobaterie povolit zátky!)  

             výroba hnojiv, výbušnin, barev 

 

KYSELINA DUSIČNÁ  HNO3 

 koncentrovaná je 67% 

 silná žíravina 

 uchovává se v tmavých nádobách, protože se účinkem světla rozkládá na jedovatý oxid 

dusičitý 

 lučavka královská = směs HCl : HNO3 v poměru 3:1 → reaguje i se zlatem a platinou 

 použití: výroba léků, barev, plastů, hnojiv, výbušnin 

 

 

KYSELINA TRIHYDROGENFOSFOREČNÁ H3PO4 ( kyselina fosforečná HPO3) 

 okyselující látka v potravinách 

(např. okyseluje nápoje typu Coca-Cola a dodává jim charakteristickou štiplavou chuť) 

 zdroj fosforu → nadměrná konzumace může způsobit osteoporózu (řídnutí kostí) 

 

POZOR !!! 

PŘI ŘEDĚNÍ KYSELIN PŘILÉVÁME VŽDY KYSELINU DO VODY! 



 

ŘEŠENÍ: 

DOPLŇ VZORCE: 

kyselina dusitá   H+I N+III O2
-II

  

kyselina dusičná  H+I N+VO3
-II 

kyselina chlorná  H+I Cl+I O-II 

kyselina fosforečná H+I P+VO3
-II 

DOPLŇ NÁZVY: 

H2
+I C+IVO3

-II
   kyselina siřičitá 

H+I B+III O2
-II  kyselina boritá 

H+I Cl+VII O4
-II kyselina manganistá 

H+I Cl+VO3
-II kyselina chlorečná 

 



 


