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Čti:
bromid draselný
fluorid vápenatý
chlorid fosforečný
sulfid zinečnatý
oxid osmičelý
oxid siřičitý
oxid manganitý
oxid dusičný
jodid uhličitý
sulfid jodistý
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Čti:

jodid chloristý
oxid sírový
oxid sodný
oxid cíničitý
oxid fosforečný
oxid hlinitý
sulfid uhličitý
bromid železitý
jodid olovnatý
chlorid zinečnatý
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Prohlédni si vzorce kyselin.
Najdi, co mají společného a v čem se liší.
Vzorce roztřiď do dvou skupin.
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H3O+

Kyseliny jsou ____prvkové nebo __prvkové 
________ (__________ nebo _______),
které ve vodě uvolňují kationty vodíku __. 
H+  se v  váží na vodu a vznikají 
oxoniové kationty  H 3O+ .
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Vznik bezkyslíkatých kyselin:

Rozpuštěním HX nebo H 2S ve vodě.
Vznik kyslíkatých kyselin:

Rozpuštěním kyselinotvorného oxidu 
(nekovu) ve vodě.

Rozlišujeme kyseliny
silné  (chlorovodíková, sírová, dusičná), 
středně silné  (fosforečná) a
slabé  (uhličitá, sulfanová).
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Pojmenuj.
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Ředění koncentrované kyseliny:

H2O

kyselina

Indikátor:  V kyselém prostředí mění barvu, např. lakmus.

• Kápni po kapce lakmusu do baňky s čistou 
vodou a do dalších tří baněk s různými 
zředěnými kyselinami. Porovnej zabarvení.
• Do každé baňky namoč lakmusový papírek a 
opět porovnej.

Lakmus je v kyselém prostředí ________.červený
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První pomoc:
potřísnění zředěnou kys. silný proud vody

potřísnění konc. kys. vysušit + silný proud vody 
+ mýd lo nebo roztok sody

požití vypít hodně vody (+ roztok sody), 
nezvracet

Proč neznámé látky nikdy neochutnáváme?

Silné kyseliny jsou 
nebezpečné žíraviny, 
často i jedy.
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