Chemické vzorce – anorganická chemie
Názvosloví anorganické chemie stojí na oxida ním ísle prvk . Pro pojmenování kladn nabitých
ástic (kationt ) existuje v eštin (na rozdíl od jiných jazyk ) systém, kdy z názvu jednozna n
vyplývá oxida ní íslo. To poznáme podle názvoslovných zakon ení kationt (název kationtu je
vždy vyjád en p ídavným jménem):
I
-ný
II
-natý
III
-itý
IV
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-ový
VII
-istý
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Anionty
(záporn nabité ástice) mají vždy zakon ení –id. Ze zakon ení názvu aniontu tedy nelze ur it jeho
oxida ní íslo. Názvy a oxida ní ísla aniont je proto nutno znát zpam ti.
Nejd ležit jší anionty:
oxid O–II, sulfid S–II, fluorid F–I, chlorid Cl–I, bromid Br–I, jodid I–I, hydroxid OH–I, kyanid CN–I,
síran SO4–II, uhli itan CO3–II, si i itan SO3–II, dusi nan NO3–I, fosfore nan –III
Základní kyseliny (názvy a vorce se nau íme zpam ti):
Kyselina sírová
Kyselina uhli itá
Kyselina si i itá
Kyselina dusi ná
Kyselina fosfore ná

H2SO4
H2CO3
H2SO3
HNO3
H3PO4

Kyselina fluorovodíková
Kyselina chlorovodíková
Kyselina bromovodíková
Kyselina sirovodíková (sulfan)
Kyselina kyanovodíková (kyanovodík)

HF
HCl
HBr
H2S
HCN

V názvech uvádíme nap ed anion (podstatné jméno) a pak kation (p ídavné jméno). Ve vzorcích
uvádíme doleva kation a doprava anion.
U tvorby vzorc platí tzv. k ížové pravidlo: Jeho použití si vysv tlíme na p íklad . Naším úkolem
bude zapsat vzorec oxidu si i itého. ešení:
1) Zapíšeme zna ky obou z astn ných prvk , v etn oxida ního ísla (vysv tleno d íve), kation
doleva, anion doprava:
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2) Oxida ní ísla (v absolutní hodnot ) zapíšeme arabskými íslicemi k ížem ke zna kám prvk
doprava dol :
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SIV
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3) Je-li možné arabsky zapsaná ísla vykrátit, ud láme to. Tím získáme kone nou podobu vzorce:

S 2 O4

SO2

4) Naprosto stejn se tvo í vzorce i tehdy, pokud anion je víceatomový. Vzorec aniontu však (pokud
za ním má stát jiné íslo než 1), musíme napsat do závorky. Nap . Dusi nan olovnatý:

Pb II NO3− I

Pb1II ( NO 3− I ) 2

íslice 1 se ve vzorcích nepíše, proto kone ná podoba vzorce duši nanu olovnatého je

Pb( NO3 )2
P íklady vzorc :
Oxid m natý – oxid (podstatné jméno) m
Další p íklady:
oxid dusný
N2O
oxid vápenatý
CaO
oxid železitý
Fe2O3
oxid uhli itý
CO2
oxid dusi ný
N2O5
oxid fosfore ný
P2O5
oxid sírový
SO3
oxid manganistý
Mn2O7
oxid osmi elý
OsO4
fluorid vápenatý
CaF2
chlorid železitý
FeCl3

natý (p ídavné jméno): CuIIO-II
bromid fosfore ný
jodid draselný
hydroxid sodný
hydroxid vápenatý
hydroxid hlinitý
kyanid draselný
síran zine natý
uhli itan m natý
si i itan sodný
dusi nan draselný
fosfore nan vápenatý

CuO
PBr5
KI
NaOH
Ca(OH)2
Al(OH)3
KCN
ZnSO4
CuCO3
Na2SO3
KNO3
Ca3(PO4)2

