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Vyplňte tabulku
vzorec
kyseliny

součet ox. č.
H + O

oxid. číslo
centrálního 
atomu

základní
kyselina

název
kyseliny

H12Si6O18 12x1+18x(-2) 
= 24

24:6=4 křemičitá
H2SiO3

dodekahydrogen-
hexakřemičitá

H2S3O10

H8Cl2O9

H2S3O7



Vyplňte tabulku
název kyseliny základní

kyselina
výpočet vzorce vzorec

tetrachromová H2Cr+VIO4 1)4x (H2CrO4) - 3 x (H2O) =
H8Cr4O16 – H6O3

2)2x1 + 4x6 = 26   26: 2 = 13

H2Cr4O13

pentahydrogen-
trifosforečná

pentakřemičitá

tetrauhelnatá

 



 
 
 
 

                Metodický pokyn 
 

1. Po obdržení pracovního listu žáci pracují samostatně. 
2. Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné dodatečné 
    informace. 
3. Při práci by měli mít žáci na lavici pracovní list, volný list papíru, psací 
    potřeby a periodickou tabulku prvků. 
4. Časová dotace na vyřešení úkolu cca 10 minut. 
5. Po uplynutí zadaného času dostanou žáci správné řešení úloh, které je 
    uvedeno v prezentaci. 
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