
Chemie 8.A,B              Plán výuky na období  15.6. – 19.6.2020                                     

Ahoj děcka posílám druhou část kyselin, tentokrát jen 

k nalepení, přečtení, nastudování. 

Učebnice strana 94 -108 – doporučuji prolistovat, přečíst 

zajímavosti, prohlédnout obrázky. 

 

Videa o kyselinách 

https://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ 

https://www.youtube.com/watch?v=iQGfrwVBrEQ 

Mějte se hezky 

 

Případné dotazy pište na slovackova@9zszlin.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=iQGfrwVBrEQ


Významné kyseliny 
HCl – kyselina chlorovodíková, silná kyselina! 

       - chlorovodík je nazelenalý plyn, po jeho rozpuštění ve vodě vzniká kyselina, 

která má stejný vzorec HCl 

       - nažloutlá kapalina, těkavá, štiplavě zapáchá – výpary dráždí dýchací cesty a 

leptá je (chlor!) 

       - starý název byl kyselina solná (film Mumie;-) 

     - POUŽITÍ – výroba barviv, léčiv, plastů (PVC), čištění kovů 

       - je obsažena v žaludku, rozkládá zejména maso, proto jsou zvratky kyselé 

----------------------------------------------------------------------------------------------      

HF – kyselina fluorovodíková, slabá kyselina! 

    - vzniká podobně jako HCl 

      - POUŽITÍ- leptá sklo! používá se na leptání skla při zdobení uměleckých   

předmětů 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

HCN – kyselina kyanovodíková, velmi slabá kyselina 

     - kyanovodík – silně jedovatý plyn, který voní po hořkých mandlích! 

(nacisté-smrtící plyn v plynových komorách!) 

       - kyanidy – soli od kyseliny kyanovodíkové – patří k nejjedovatějším látkám 

                            - KCN – kyanid draselný = tzv. cyankáli (trávení lidí ve středověku, 

můžete slyšet ve filmech) 

                                       - POUŽITÍ – trávení krys, potkanů, hmyzu 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

H2SO4 – kyselina sírová, silná kyselina!  

        - bezbarvá, olejovitá konzistence – má 2x větší hustotu než voda, není těkavá 

            - starý název byl vitriol (film Angelika- měla napuštěné šaty vitriolem) 

            - hygroskopická látka – nasává do sebe z organických látek vodu (tím 

způsobuje popáleniny a propálení oděvu) 

        - při jejím ředěním s vodou silně vodu zahřívá!  

          VŽDY LIJEME KYSELINU DO VODY! (kádinka s vodou a po troškách  

přiléváme kyselinu a mícháme) 

        - POUŽITÍ – výroba hnojiv, plastů, výbušnin, je v autobateriích 

(akumulátorech) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

HNO3 – kyselina dusičná, silná kyselina (kůži leptá a barví žlutě) 

       - bezbarvá kapalina, na světle reaguje a znehodnocuje se, musí se uchovávat 

ve tmavých lahvích 

           - těkavá, dráždí dýchací cesty 

           - POUŽITÍ – výroba barviv, hnojiv, výbušnin (TNT = trinitrotoluen = 

dynamit!) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    lučavka královská = směs HCl a HNO3 v poměru 1:3 

                                    - jediná směs kyselin, která reaguje se zlatem!  

                                       Používá se k čištění zlata    

      

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

      H2CO3 – kyselina uhličitá, slabá kyselina 

             - je součástí perlivých nápojů 

                   - vzniká rozpuštěním CO2 ve vodě    H2O + CO2  → H2CO3  

      ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     H3PO4 – kyselina trihydrogenfosforečná, středně silná kyselina     

             - POUŽITÍ - okyselování nealkoholických nápojů (Coca Cola – leptá zubní 

sklovinu) 

                                       - antikorozní nátěry kovových předmětů (proti rezivění)    

       ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       H2SO4 , HNO3 , H2CO3  - způsobují kyselé deště! 

 

        

      Síla kyselin 
 

       Silné kyseliny – kyseliny, které se ve vodě zcela rozpadnou na ionty 

                                HCl, H2SO4, HNO3 

 

     Středně silné kyseliny -  část kyseliny se rozpustí, část ne 

                                               H3PO4 

 

       Slabé kyseliny -  ve vodě se téměř nerozpouští 

                                  H2CO3 , H2SO3, HF 

 

      

        Vznik kyselin 
      - kyseliny vznikají reakcí kyselinotvorných oxidů s vodou 

        CO2 +  H2O  → H2CO3 

       SO3 +  H2O  → H2SO4 

       2NO2  +  H2O → 2HNO3 +  NO 

        - princip vzniku kyselých dešťů (oxidy z komínů + voda v mracích → kyselina) 
 
 
            

slovo těkavá = rychle se odpařuje (a to i z otevřené láhve s úzkým hrdlem), výpary             
těkavých kyselin leptají dýchací cesty, musí se s nimi pracovat v digestoři. 


