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KLASA  A2

Temat : Wodorotlenki.

Wodorotlenki to związki chemiczne o stałym stanie skupienia, zbudowane z kationów metalu 
i anionów wodorotlenkowych.

Cząsteczki wodorotlenków zbudowane są z atomów metalu i grup wodorotlenowych OH.

Liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku jest zawsze równa wartościowości 
metalu.

Wartościowość grupy wodorotlenowej jest zawsze równa jeden.

Me - symbol metal

                                  Mex(OH)x    wzór ogólny wodorotlenków

Przykładowe wzory wodorotlenków: 

NaOH, KOH,

Mg(OH)2 czytamy Mg OH dwa razy wzięte

Fe(OH)3 czytamy Fe OH trzy razy wzięte

Nazwy wodorotlenków tworzymy dodając do słowa wodorotlenek nazwę metalu i jego 
wartościowość, np.:

Fe(OH)3 - wodorotlenek żelaza (III)

Fe(OH)2 - wodorotlenek żelaza (II)

KOH - wodorotlenek potasu

NaOH - wodorotlenek sodu

Mg(OH)2 - wodorotlenek magnezu

Jeżeli metal ma we wszystkich swoich związkach tę samą wartościowość, wówczas jej nie 
podajemy.

Wzory sumaryczne wodorotlenków zapisujemy tak, aby najpierw był symbol metalu, a za nim 
widoczna grupa wodorotlenowa

Otrzymywanie wodorotlenków.

a) w reakcji aktywnych metali z wodą, np.:

b) w reakcji niektórych tlenków metali z wodą, np.:
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c) w reakcji niektórych zasadowych wodorków metali z wodą, np.:

Podział wodorotlenków

Wodorotlenki można podzielić ze względu na dwa kryteria.
Rozpuszczalność w wodzie:
a) dobrze rozpuszczalne, np. wodorotlenek sodu NaOH,
b) trudno rozpuszczalne, np. wodorotlenek wapnia Ca(OH)2,
c) praktycznie nierozpuszczalne, np. wodorotlenek żelaza(III) Fe(OH)3 

Charakter chemiczny, czyli zachowanie wobec wody, zasad i kwasów:
a) zasadowe, np. wodorotlenek potasu KOH,
  reagują z wodą
  nie reagują z zasadami
  reagują z kwasami

b) amfoteryczne, np. wodorotlenek glinu Al(OH)3.
  nie reagują z wodą
  reagują z zasadami
  reagują z kwasami

Zasady
Jeśli wodorotlenek rozpuszcza się w wodzie, to jego wodny roztwór nazywamy zasadą. 
 -zasady są elektrolitami – przewodzą prąd elektryczny, 
-barwią roztwór fenoloftaleiny na malinowo, a uniwersalny papierek wskaźnikowy na zielono lub
granatowo.
Zasadami są:

• wodne roztwory wszystkich wodorotlenków metali 1. grupy układu okresowego, np. KOH,
• wodne roztwory niektórych wodorotlenków metali 2. grupy układu okresowego, np. Ba(OH)2,
• wodny roztwór amoniaku NH3(aq).

 Pamiętaj, że nie każdy wodorotlenek jest zasadą, ale każda zasada jest wodorotlenkiem.

Właściwości wodorotlenków

Właściwości fizyczne i właściwości chemiczne wodorotlenków zależą od właściwości metali, które 
wchodzą w ich skład. 

                             Wodorotlenki
zasadowe amfoteryczne
Dobrze rozpuszczają się w wodzie – tworzą 
zasady.

Słabo rozpuszczają się w wodzie – tworzą 
osady.

Wykazują właściwości higroskopijne. Nie wykazują właściwości higroskopijnych.
Są żrące. Nie są żrące.

Wodorotlenki
zasadowe amfoteryczne

KOH wodorotlenek potasu Al(OH)3 wodorotlenek glinu
Sr(OH)2 wodorotlenek strontu Zn(OH)2 wodorotlenek cynku
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LiOH wodorotlenek litu Cr(OH)3 wodorotlenek chromu(III)
NaOH wodorotlenek sodu Be(OH)2 wodorotlenek berylu

Zastosowania wodorotlenków
Wodorotlenki ze względu na swoje właściwości mają wiele zastosowań.

•Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 ze względu na właściwości bakteriobójcze stosuje się do bielenia
pni drzew owocowych oraz produkcji past do mycia zębów.
Woda amoniakalna, czyli wodny roztwór NH3, jest dobrze przyswajana przez rośliny, dlatego 
wykorzystuje się ją do produkcji nawozów sztucznych 
Wodorotlenek magnezu Mg(OH)2 i wodorotlenek glinu Al(OH)3 ze względu na swoje 
właściwości zasadowe znajdują zastosowanie w produkcji leków m.in. leków na nadkwasotę 
żołądka.

Temat : Kwasy.

Kwasy to związki chemiczne, których cząsteczki są zbudowane z atomów wodoru i reszty 
kwasowej.

W cząsteczkach kwasów beztlenowych atomy wodoru łączą się bezpośrednio z atomem niemetalu.
Wzór ogólny kwasów ma postać:

HnR
gdzie:
n – liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu,
R – reszta kwasowa (w przypadku kwasów beztlenowych są to atomy niemetalu).
\
Wyróżnia się kwasy:

•beztlenowe, np. HCl, HCN;
•tlenowe, np. H2SO4, HNO3;
Kwasy beztlenowe stanowią wodne roztwory wodorków niemetali (grupy 16. i 17.).
 Kwasy tlenowe to związki, które w reszcie kwasowej zawierają atom pierwiastka tworzącego 
kwas oraz atomy tlenu.
Kwasy beztlenowe otrzymuje się m.in. przez rozpuszczenie w wodzie związku chemicznego 
powstałego podczas reakcji wodoru z niektórymi niemetalami, np.

Wzory kwasów zapisujemy pisząc najpierw atomy wodoru a następnie resztę kwasową, np.:

•H2SO4 - kwas siarkowy(VI),
•HCl - kwas chlorowodorowy.

Nazwa kwasu Wzór kwasu Stopień utlenienia atomu centralnego.

kwas chlorowodorowy HCl I

kwas cyjanowodorowy HCN I

kwas bromowodorowy HBr I

kwas siarkowy(IV) H2SO3 IV

kwas siarkowy(VI) H2SO4 I

kwas azotowy(III) HNO2 III



Nazwa kwasu Wzór kwasu Stopień utlenienia atomu centralnego.

kwas azotowy(V) HNO3 V

kwas węglowy H2CO3 IV

kwas ortofosforowy(V) H3PO4 V

kwas chlorowy(I) HClO I

kwas chlorowy(III) HClO2 III

kwas chlorowy(V) HClO3 V

kwas chlorowy(VII) HClO4 VII

kwas chromowy(VI) H2CrO4 VI

kwas dichromowy(VI) H2Cr2O7 VI

kwas metakrzemowy H2SiO3 IV

kwas ortokrzemowy H4SiO4 IV

kwas ortoborowy H2BO3 III

Ustal nazwę kwasu:

• HBr
kwas[formaprzymiotnikowa niemetalu]-o-wodorowy

kwas [brom]-o-wodorowy
HBr - kwas bromowodorowy

•

Otrzymywanie kwasów

Otrzymywanie kwasów beztlenowych:

Niemetale 16 i 17 grupy układu okresowego tworzą związki chemiczne z wodorem, które 
rozpuszczone w wodzie tworzą kwasy beztlenowe (w skład ich cząsteczek nie wchodzi tlen).

Otrzymywanie kwasów tlenowych:

Kwasy tlenowe powstają w reakcji niektórych tlenków niemetali z wodą.

Spalając siarkę w tlenie otrzymujemy białe dymy, czyli tlenek siarki (IV), który po rozpuszczeniu w
wodzie tworzy kwas siarkowy (IV).



Tlenek niemetalu, który w reakcji z wodą tworzy kwas nazywamy tlenkiem kwasowym

Tlenkami kwasowymi są:

Wartościowość niemetalu w tlenku, z którego otrzymuje się kwas na ogół jest taka sama jak 
wartościowość tego niemetalu w kwasie.

Właściwości kwasów.

-Stężony kwas siarkowy(VI) niszczy drewno, tkaninę i wypala dziurę w papierze. Kwas 
siarkowy(VI) jest substancją żrącą, powoduje zwęglenie substancji pochodzenia organicznego. 
Wykorzystuje się go do produkcji barwników, materiałów wybuchowych. Kwas siarkowy(VI) ze 
względu na swoje właściwości higroskopijne służy np. w laboratorium do osuszania badanych 
substancji. Jego 33-procentowy roztwór jest stosowany w akumulatorach jako elektrolit, który 
pozwala na zamianę energii chemicznej w elektryczną. 

-Stężony kwas azotowy(V) w zetknięciu z produktami zawierającymi białko powoduje powstanie 
żółtego zabarwienia. Reakcja ta, zwana ksantoproteinową, jest charakterystyczna dla białek.Kwas 
azotowy(V) jest bezbarwną cieczą dobrze rozpuszczalną w wodzie. Reaguje z większością metali, 
m.in. z miedzią i srebrem, jego działaniu nie ulegają ani złoto, ani platyna.Kwas azotowy(V) jest 
ważnym surowcem stosowanym w przemyśle chemicznym, m.in. do producji nawozów, materiałów
wybuchowych i leków nasercowych. 

-Kwas fosforowy(V) niszczy papier w znacznym stopniu, natomiast na tkaninie nie powoduje 
zmian. Ilość rdzy na powierzchni gwoździa pozostawionego na kilka dni w roztworze kwasu ulega 
zmniejszeniu . Kwas fosforowy(V) roztwarza rdzę. 
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Filmy: 

1.Wodorotlenki (https://www.youtube.com/watch?v=r_tzH5sz4aU)

2.Wodorotlenki - budowa i otrzymywanie(https://www.youtube.com/watch?v=nMVjTJazQhs)

3.Właściwości wodorotlenków sodu i potasu(https://www.youtube.com/watch?
v=QC0TGwh3v64)

4.Właściwości i zastosowanie kwasów tlenowych(https://www.youtube.com/watch?
v=RZl3l_7M9tE)

5.Otrzymywanie kwasów (https://www.youtube.com/watch?v=66LEFBiZr-s)

6.Właściwości i zastosowanie kwasów beztlenowych(

https://www.youtube.com/watch?v=7lqX--zGigw)
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