
Názvosloví

Výpočty
Látkové množství - jednotkou je mol, značí se písmenem n.

n= m
M , M - molární hmotnost, což je součet atomových hmotností jednotlivých prvků.

M(KCl) = Ar(K) + Ar(Cl) = 39,09 + 35,45 = 74,54 g.mol-1

M(H2O) = 2*Ar(H) + Ar(O) = 2*1,01 + 15,99 = 18,01 g.mol-1

Molární koncentrace - poměr látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu vzniklého 
roztoku. Jednotkou je mol.dm-3 (M) a značí se písmenem c.

c= n
V
= m

MV , V je objem vyniklého roztoku.

Hmotnostní zlomek - poměr hmotnosti složky směsi a celkové hmotnosti směsi. Je to bezrozměrná 
veličina, značí se písmenem w.

w=
m١

m١m٢... , m1, m2 jsou jednotlivé složky směsi.

Předpona Číslovka
hemi- ١/٢
mono- ١
di- ٢
tri- ٣
tetra- ٤
penta- ٥
hexa- ٦
hepta- ٧
okta- ٨
nona- ٩
deka- ١٠
undeka- ١١
dodeka- ١٢

Pravidla pro určování oxidačního čísla

Izolované atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo rovné 
nule.

Každý vázaný atom vodíku má oxidační číslo I. Pouze v hydridech je 
jeho oxidační číslo -I.

Kyslík má ve většině anorganických sloučenin oxidační číslo -II. 
Výjimku tvoří peroxidy (-I), hyperoxidy (O2-), ozonidy (O3-) a 
sloučeniny s vazbou O–F (+I).

Algebraický součet oxidačních čísel všech atomů elektroneutrální 
molekuly musí být roven nule. V iontu musí být roven náboji iontu.

Bezkyslíkaté kyseliny
Vzorec Název Soli

HF fluorovodíková fluoridy
HCl chlorovodíková chloridy
HBr bromovodíková bromidy
HI jodovodíková jodidy
HCN kyanovodíková kyanidy

KCl - chlorid draselný
H2SO4 - kyselina sírová
ZnCl2 - chlorid zinečnatý
KCN - kyanid draselný
TiO2 - oxid titaničitý
Na2S - sulfid sodný
Al2(SO4)3 - síran sodný
Ba(ClO4)2 - chloristan barnatý

Oxidační číslo Kation Sůl Kyselina
I -ný -nan -ná
II -natý -natan -natá
III -itý -itan -itá
IV -ičitý -ičitan -ičitá
V -ičný, -ečný -ičnan, -ečnan -ičná, -ečná
VI -ový -an -ová
VII -istý -istan -istá
VIII -ičelý -ičelan -ičelá


