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Názvosloví kyselin vzniklých 
náhradou OH skupin              

v kyslíkatých kyselinách



Strukturní vzorce kyslíkatých kyselin
• - strukturní vzorce zachycují chemické vazby uvnitř

molekuly
• - kyslíkaté kyseliny jsou tvořeny centrálním atomem, OH 

skupinami a kyslíkem
• - počet OH skupin odpovídá počtu vodíků
• - OH skupiny mají jednoduchou a kyslíky dvojnou vazbu
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Názvosloví halogenokyselin
• - halogenokyseliny vznikají z kyslíkatých kyselin 

náhradou OH skupin halogeny - jedna OH skupina 
musí v molekule zůstat 

HPO2Cl2                                            HSO3F
kyselina                              kyselina
dichlorofosforečná fluorosírová
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Tvorba názvu

• - název odvodíme od základní kyseliny – její vzorec 
vznikne náhradou halogenů OH skupinami

• - přítomnost halogenů vyjádříme předponou chloro-, 
fluoro-, dibromo-, trijodo,..
např.:
HAsO2F2
základní kyselina - HAsO2 +2 x (OH)= H3As+VO4
kyselina (trihydrogen)arseničná
název - kyselina difluoroarseničná



Tvorba vzorců
Např.:

kyselina chlorochromová
základní kyselina - chromová - H2Cr+VIO4

halogenokyselina - HCrO3Cl

kyselina dijodoantimoničná
základní kyselina - (trihydrogen)antimoničná - H3Sb+VO4

halogenokyselina - HSbO2I2



Názvosloví amidokyselin
• Vznikají z kyslíkatých kyselin náhradou OH  skupinou NH2. 

Název se tvoří předponou amido. Pravidla jsou stejná jako u 
halogenokyselin

• Např.:

HSO3NH2                                                        HPO2(NH2)2

kyselina amidosírová kyselina diamidofosforečná
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Řešení pracovního listu
(Zadání je uvedeno v pracovním listu 449B)

dibromoantimonitáHSbO+2x(OH)=H3Sb+IIIO3

- antimonitá
HSbOBr2

amidouhličitáHCO2+OH=H2C+IVO3

- uhličitá
HCO2NH2

fluorokřemičitáHSiO2+OH=H2Si+IVO3

- křemičitá
HSiO2F

diamidoarseničnáHAsO2+2x(OH)=H3As+vO4

- arseničná
HAsO2(NH2)2

chlorosírováHSO3+OH=H2S+IVO4 

- sírová
HSO3Cl

kyselinaZákladní kyselinaVzorec
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