
Pracovní list č. 7                            KYSELINY 
 

- představují důležité chemické látky 

Zkuste si vzpomenout nebo se zeptejte rodičů, zda v domácnosti používáte něja-

ké kyseliny? __________________________________________________ 

Kyseliny jsou dvou- i více prvkové sloučeniny. Většina z nich obsahuje kyslík, pro-

to kyseliny rozdělujeme na dvě skupiny :  1) KYSLÍKATÉ 

           2) BEZKYSLÍKATÉ 

1) NÁZVOSLOVÍ KYSLÍKATÝCH KYSELIN (učebnice str. 99) 

A)  název                     vzorec 

 

kyselina fosforitá                           H I PIII O-II 

Doplníme oxidační čísla. Sečteme kladná oxidační čísla (I+III), vydělíme oxidačním číslem kyslí-

ku ( IV/II = 2). Výsledné číslo (2) zapíšeme dolů ke kyslíku. 

HPO2 

kyselina křemičitá                        H I SiIV  O-II 

Postup je stejný jako u prvního příkladu. Ale pokud vyjde součet kladných oxidačních čísel lichý, 

zapíšeme dolů k vodíku 2                          H2
I SiIV O-II 

a dále počítáme (2. I +IV = VI, IV/II = 3) 

                                                                  H2 Si O3  

Procvičte si sestavení vzorců: 

Kyselina jodná -__________________________ 

Kyselina siřičitá - ________________________ 

Kyselina manganitá - ________________________ 

Kyselina dusitá - ___________________________ 

Kyselina dusičná - __________________________ 

Kyselina sírová - ____________________________ 



Kyselina bromná - ____________________________ 

 

B) vzorec               název  

H Mn O4 

Doplníme oxidační čísla, která známe 

HI Mn O4
-II 

Neznáme oxidační číslo manganu, které zjistíme následujícím způsobem:  1) 4 . II = VIII   

2) VIII – I (oxidační číslo vodíku) = VII  (výsledné oxidační číslo manganu) 

H I Mn VII O-II 

Na základě zjištěného oxidačního čísla manganu doplníme příslušnou koncovka 

kyselina manganistá 

Procvičte si sestavení názvů: 

 H ClO3 - ___________________________ 

H IO4 - ___________________________ 

H PO2 - ___________________________ 

H PO3 - ___________________________  

H BrO3 - ___________________________ 

Pozor na číslo 2 u vodíku! Zkuste sestavit název 

H2 SO3 - _________________________________ 

H2 CO3 - __________________________________ 

 

2) NÁZVOSLOVÍ BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN 

- vznikají rozpuštěním některých plynů, bez navázání kyslíku, ve vodě. 

Chlorovodík(vzorec _________) rozpuštěním ve vodě                   kyselina chlorovodíková HCl 

Bromovodík(vzorec _________) rozpuštěním ve vodě                   kyselina bromovodíková _____ 

Fluorovodík(vzorec _________) rozpuštěním ve vodě                   kyselina fluorovodíková _____ 

Jodovodík(vzorec _________) rozpuštěním ve vodě                   kyselina jodovodíková _______ 



Významné kyseliny 

Potřebné informace vyhledej v učebnici str. 97 – 100 

Jistě znáš z hodin přírodopisu starší název kyseliny chlorovodíkové 

_______________, kde se tato kyselina nachází v lidském těle a jaký je její význam  

________________________________________________________________ .  

Kyselina chlorovodíková má následující  vlastnosti - ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Proč se musí kyselina dusičná uchovávat v temnu a v temných lahvích? _____________ 

_________________________________________________________________ 

Jaké je využití HNO3 ? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Proč je nutné opatrně zacházet s náplní elektrického akumulátoru v autě, vysvětli? 

_________________________________________________________________ 

H2SO4 a její vlastnosti - _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Do větší kádinky umístěné v Petriho misce dáme asi 20 g pískového cukru, přilijeme 50 

ml koncentrované H2SO4. Pozoruj, k jakým změnám došlo. VŠE DĚLÁ VYUČUJÍCÍ! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Do kádinky nalijeme 20 ml vody. Teploměrem změříme teplotu. Poté opatrně VYUČUJÍCÍ 

nalije do vody 20 ml kyseliny sírové. Promícháme skleněnou tyčinkou, opět změříme tep-

lotu. _____________________________________________________________ 

PAMATUJ!! ________________________________________________________ 

Využití kyseliny sírové - _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Na co si musíš dávat pozor, pokud by si manipuloval s kyselinou sírovou nebo dusičnou? 

_________________________________________________________________ 


