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Doplňte tabulku  
 
sůl 
název 

je to sůl 
kyseliny : 

kation 
včetně ox. č. 

anion 
včetně ox. č. 

vzorec soli 

chlornan 
vápenatý 

 HCl+IO  Ca+II  (ClO)-I  Ca(ClO)2 

manganistan draselný         

dithiochroman sodný         

bromičnan 
hlinitý 

        

 



 
Doplňte tabulku 
 
 sůl 
název: 

 je to sůl 
kyseliny : 

 kation 
včetně ox. čísla 

 anion 
včetně ox. čísla

 vzorec soli 

 disíran draselný         

 thiosíran 
železitý 

        

 dusičnan 
hořečnatý 

        

 jodistan 
křemičitý 

        



 
 
 

               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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