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Názvosloví solí kyslíkatých 
kyselin

Tvorba vzorce



Základní informace
• - soli anorganických kyselin vznikají obecně

náhradou H v molekule - zpravidla kovem
• - obecný vzorec MxAy - M je kladně nabitý kation 

a  A je záporně nabitý anion
• - oxidační č. aniontu = počtu H v kyselině
• - název tvoří podstatné a přídavné jméno
• - podstatné jméno je odvozeno od názvu   

kyseliny náhradou koncového -á koncovkou 
- an, výjimka je u ox. č. VI, kde se z názvu 
kyseliny odštěpuje -ová



Podstatné jméno

• Např.:                                                          
- kyselina siřičitá siřičitan
- kyselina sírová síran                      
- kyselina chlorečná chlorečnan            
- kyselina jodistá jodistan
- kyselina uhličitá uhličitan                 
- kyselina dusičná dusičnan



Přídavné jméno

• - popisuje kladně nabitý kation a jeho 
oxidační číslo - k tomu používá stejná
pravidla jako při tvorbě názvů oxidů

• Např.:                                                           
- Na+I sodný                                       
- Ba+II             barnatý                                     
- Al+III              hlinitý                                       
- Si+IV křemičitý



Příklad - tvorba vzorce

• síran chromitý
- síran je sůl kyseliny sírové H2SO4,            
- její síranový anion - (SO4)-II                                         

- chromitý kation - Cr+III                                               

• - poměr kationtů a aniontů se určí
křížovým pravidlem z jejich oxid. čísel Cr+III 

a (SO4)-II

• - výsledný vzorec: Cr2(SO4)3



Příklad - tvorba vzorce

• dusičnan hořečnatý
- dusičnan je sůl kyseliny dusičné HNO3 
- její dusičnanový anion - (NO3)-I

- hořečnatý kation - Mg+II                                           

- křížovým pravidlem se určí poměr Mg+II        

a (NO3)-I

• výsledný vzorec: Mg(NO3)2



Řešení pracovního listu - tvorba vzorce
(Zadání je uvedeno v pracovním listu 451B)

Al(BrO3)3(BrO3)-IAl+IIIHBr+VO3bromičnan
hlinitý

K2CrO2S2(CrO2S2)-IINa+IH2Cr+VIO2S2dithiochroman
sodný

KMnO4(MnO4)-IK+IHMn+VIIO4manganistan 
draselný

Ca(ClO)2(ClO)-ICa+IIHCl+IOchlornan
vápenatý

vzorec solianion
včetně ox. 
č.

kation
včetně ox. 
č.

je to sůl 
kyseliny:

sůl
název



Řešení pracovního listu - tvorba vzorce
(Zadání je uvedeno v pracovním listu 441B)

Si(IO4)4(IO4)-ISi+IVHIO4jodistan
křemičitý

Mg(NO3)2(NO3)-IMg+IIHNO3dusičnan 
hořečnatý

Fe2(S2O3)3(S2O3)-IIFe+IIIH2S2
+VIO3thiosíran

železitý

K2Cr2O7(Cr2O7)-IIK+IH2Cr2
+IVO7disíran draselný

vzorec solianion
včetně ox. č.

kation
včetně ox. č.

je to sůl 
kyseliny:

sůl
název:
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