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Kyselina siřičitá je slabá kyselina.
Kyselina siřičitá patří mezi silné 
nebo slabé kyseliny?

7

6

SO2 + H 2O H2SO3
Zapiš rovnicí reakci vzniklého 
plynu s vodou.

5

S + O 2 SO2
oxid siřičitý

4

Jaký plyn spalováním síry vzniká? 
Zapiš rovnicí.

3

Síra v pevném skupenství je žlutá.

2

Nad kahanem zapal síru umístěnou na spalovací 
lžičce a zasuň lžičku do baňky, ve které je trochu 
vody. Hrdlo baňky zakryj filtračním papírem. Po 
dohoření síry lžičku vyjmi, baňku zazátkuj a 
obsah důkladně protřepej. Pomocí indikátorového 
papírku posuď kyselost roztoku.

Jakou barvu má síra?

1
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Existuje přímý vztah mezi nižšími hodnotami 
pH a ztrátou ryb v rybnících. Při pH nižším než 
4,5 prakticky žádná ryba nepřežije, zatímco v 
pH 6 nebo vyšším žijí zdravé ryby. Kyselina ve 
vodě přerušuje produkci enzymů, které 
umožňují pstruhovým larvám uniknout z jejich 
vajec. Také mobilizuje toxické kovy jako hliník v 
jezerech. Hliník způsobuje nadbytek slizu, který 
obaluje rybí žábry a tím zamezuje řádnému 
dýchání. Růst fytoplanktonu je potlačován 
vysokou kyselostí vod a zvířata, která se jím živí, 
trpí hladem.  (2)
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Stromům ubližují kyselé deště různými 
způsoby. Mohou porušovat voskovitý povrch na 
listech a strom je tím náchylnější k poškození 
mrazem, houbami a hmyzem. Mohou také 
zpomalit růst kořenů což má za následek málo 
výživy pro strom. Také uvolňují toxické ionty v 
půdě a ty užitečné jsou vyluhovány pryč (jako v 
případě fosforečnanů).  (2)

Jaký vliv mají na stromy
kyselé deště?
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Krušné hory koncem minulého století. (3)

DÚ čti str.105
? Popiš vzhled stromů

na fotografii a vysvětli.
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Sopečná činnost, spalování fosilních
paliv (tepelné elektrárny, doprava, 
vytápění, energie pro výroby...

Vznik:  
rozpouštěním oxidu siřičitého 
z ovzduší ve srážkách (déšť, sníh, 
mlha)

Jak se oxid siřičitý do ovzduší dostává?
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Vlastnosti:
• poškozuje stromy svým přímým 
působením
• vyplavuje z půdy důležité živiny 
(např.hliník a měď)
• okyseluje půdu i povrchové vody

Důsledky:
poškozování až úhyn rostlin, půdních 
i vodních živočichů včetně ryb
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Pojmenuj všechny kyseliny a škrtni ty, 
které se nevyskytují v kyselých deštích.
Svůj výběr odůvodni.
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