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Dvouprvkové sloučeniny vodíku     
s nepřechodnými prvky 

I-VIII. A skupiny



1/Sloučeniny vodíku s prvky I.A+II.A 
skupiny – HYDRIDY

- vodík v hydridech má výjimečně oxidační
číslo -I !!
- název je tvořen podstatným jménem 
hydrid a přídavným jménem, které je 
odvozeno od názvu prvku a má koncovku 
podle oxid. čísla /podobně jako u oxidů/
- např.:
Na+IH-I - hydrid sodný, LiH - hydrid lithný,   
Ca+IIH2 - hydrid vápenatý          



2/Sloučeniny vodíku s prvky III.A+IV.A 
skupiny

- název tvoří jedno slovo - jeho základ je    
odvozen od názvu prvku a má koncovku   
- an
- počet vodíků odpovídá číslu skupiny

Např.:   AlH3  alan
BH3         boran
SiH4        silan
GeH4      german



3/Sloučeniny vodíku s prvky V.A+VI.A 
skupiny

- název tvoří jedno slovo - jeho základ je 
odvozen od názvu prvku a má koncovku   - an
V. skupina 
- počet vodíků = 8 - číslo skupiny= 8-5 =   3
- např : PH3 fosfan,  SbH3  stiban
VI. skupina
- mění se pořadí prvků ve vzorci 
- počet vodíků = 8 - číslo skupiny = 8-6 = 2
- např.:  H2S-II sulfan, H2Se selan



4/Sloučeniny vodíku s prvky    VII. A 
skupiny

- obecný vzorec je HX 
- název je tvořen jedním slovem        
- na jeho začátku je název prvku   
zakončený písmenem -o a k  němu 
se přidá slovo vodík
Např.:     
H+ICl-I chlorovodík, HBr bromovodík, 
HI jodovodík



Úkol: doplň vzorce - názvy

HF
stanan
KH
telan
MgH2

arsan



Řešení úkolu

HF  - fluorovodík
stanan – SnH4

KH – hydrid draselný
telan – H2Te
MgH2  - hydrid hořečnatý
Arsan – AsH3
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