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Názvosloví thiokyselin



Základní informace

• - thiokyseliny vznikají z kyslíkatých kyselin 
náhradou jednoho nebo více atomů kyslíku sírou 

• - počet atomů síry vyjadřuje předpona thio-, 
dithio-, trithio- atd.

• - ve vzorci se síra píše za kyslík - výjimkou jsou 
kyseliny, které již síru obsahují - tam se síra 
přičte k centrálnímu atomu

• - oxidační číslo síry je stejné jako kyslíku - S-II



Tvorba vzorce - příklady

• kyselina thiokřemičitá
kyselina křemičitá - H2SiO3
H2SiO2S

• kyselina thiosírová
kyselina sírová - H2SO4
H2S2O3

• kyselina trihydrogendithiofosforečná
kyselina trihydrogenfosforečná - H3PO4
H3PO2S2



Tvorba názvu

• - přičteme atomy síry k počtu kyslíků, vytvoříme název 
základní kyseliny a počet atomů síry vyjádříme 
předponou

• H2COS2
základní kyselina - H2CO3 - uhličitá
kyselina dithiouhličitá

• H3IO2S3
základní kyselina - H3IO5 - trihydrogenjodistá
kyselina trihydrogentrithiojodistá



Tvorba názvu
• - u kyselin, ve kterých je centrální atom síra,  je 

postup stejný - problém může nastat v případě, 
že kyselina má 2 a více centrálních atomů síry

• - např. H2S2O3 - teoreticky může mít 2 názvy:
- kyselina thiosírová - ( oxid. čísla síry jsou +VI a     
-II)
- kyselina dithiodisirnatá (oxid. čísla obou atomů
síry jsou +II)

• - prakticky však existuje jen kyselina thiosírová, 
protože síra má ve sloučeninách pouze oxid. 
čísla –II, +IV a +VI



Řešení pracovního listu
(Zadání je uvedeno v pracovním listu 448B)

Vzorec
thiokys.

Základní kyselina Název thiokyseliny

H2COS2 H2CO3 - uhličitá dithiouhličitá

H3AsS3 H3AsO3 - trihydrogen-
arsenitá

trihydrogentrithioarsenitá

HClO3S HClO4 - chloristá thiochloristá

H5IO4S H5IO5 - pentahydrogen-
jodičná

pentahydrogenthiojodičná

HNOS2 HNO3 - dusičná dithiodusičná

H4CrO2S3 H4CrO5 - tetrahydrogen-
chromová

tetrahydrogentrithiochromová
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