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Soli jsou sloučeniny složené
z ______ ____ nebo _______ _______ 
____ (vznikne odštěpením ___
z ________) a aniontu (vznikne 
odštěpením __ z _______).

kationtu kovu amonného kationtu
NH4

+ OH-

hydroxidu
H+ kyseliny

Dotykem odstraň vzorce látek, které 
nejsou soli, vzorce solí přečti.

NH4OH NH4Cl HCl

NaCl NaOH NaNO3

HNO3 Ba(NO3)2 Ba(OH)2
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Názvosloví:
přípona - id (chlor id, sulf id...;
soli ____________ _____)

přípona - an (síran, fosforečn an, 
uhličitan...; soli _________ _____ )

přídavné jm.  odpovídá _________ číslu 
kationtu 

bezkyslíkatých kyselin

kyslíkatých kyselin

oxidačnímu
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Reakce kyseliny s hydroxidem je 
__________. Vzniká při ní ___ a ____.

Reakce kovu s nekovem (slučování) - dopiš rovnici.

Na +  Cl2

Napiš rovnici reakce hydroxidu draselného s kyselinou 
chlorovodíkovou.

neutralizace sůl voda
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dusičnan stříbrný

dusičnan draselný

dusičnan sodný

Piš vzorce:

AgNO3, KNO3, NaNO3 řešení
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Dusičnan stříbrný - ______
- fotosenzitiní (výroba fot. materiálů 
- na světle černá)
- antiseptický (kožní lékařství - lápis)

Dusičnan draselný  - ______ - ledek 
draselný, sanitr 

- hnojivo, výroba výbušnin, konzervant

AgNO3

KNO3
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Dusičnan sodný  - _______ - ledek sodný, 
chilský ledek 

-hnojivo, oxidační činidlo, výroba 
střelného prachu, konzervant

NaNO3

Dusičnany jsou dobře rozpustné ve vodě.

VIII 1210:25

pentahydrát síranu měďnatého

dihydrát síranu vápenatého

CuSO4 .5 H 2O,  CaSO4 .2 H 2O řešení

Piš vzorce:

VIII 722:43

Pentahydrát síranu měďnatého - 
____________ - modrá skalice
- roztok k poměďování, impregnaci dřeva 
proti hnilobě, k postřikům rostlin proti 
houbám a dalším škůdcům
Vypočti procentový obsah krystalové vody v modré 
skalici.

CuSO4. 5 H 2O

řešení
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Dihydrát síranu vápenatého  - 
___________ - sádrovec

výroba sádry pro stavebnictví
sochařství

zdravotnictví...

CaSO4. 2 H 2O

XII 1520:28

štukový strop na zámku Chyše, západní Čechy
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Změř teplotu vody z vodovodu.
Sádru smíchej s vodou na hustou 
kaši a opět změř teplotu.
Teploměr včas vyndej.

Po smíchání vody se sádrou teplota
vzrostla. klesla.

Sádra se ze sádrovce vyrábí pražením 
(odstraní se voda) a mletím (vznikne 
prášek). Smícháním s vodou vzniká opět 
pevný dihydrát.

Dotykem odstraň
chybné slovo.
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Vypočti procentový obsah krystalové vody v modré 
skalici.

M(CuSO4.5 H 2O) = 246 g/mol

M(5 H 2O) = 90 g/mol

w(H2O)= M(CuSO4.5 H 2O)
M(5 H 2O)

w(H2O)= 90
246

w(H2O)= 0,366
w(H2O)= 36,6 % H 2O v CuSO 4.5 H 2O 

zpět
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