
Chemia – Ic – 17.04.2020 r. 

Temat: Budowa, otrzymywanie  oraz właściwości fizyczne wybranych wodorotlenków. 

Zapoznam się z: pojęciami – wodorotlenek i zasada; wzorem ogólnym wodorotlenków; 

podstawowymi zasadami nazewnictwa wodorotlenków; właściwościami fizycznymi i chemicznymi 

wodorotlenków. Nauczę się: zapisywać równania reakcji otrzymywania wodorotlenków; określać 

wartościowości metalu na podstawie wzoru wodorotlenku; korzystać z tabeli rozpuszczalności 

wodorotlenków i soli. 

Zapoznaj się z poniższym filmem: 

https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc 

Przeczytaj tekst w podręczniku znajdujący się na stronach: 171-177. 

Wodorotlenki zbudowane są z kationów metalu i anionów wodorotlenkowych. 

Zapisz w zeszycie wzór ogólny wodorotlenków. 

Nazwa każdego wodorotlenku rozpoczyna się od słowa „wodorotlenek”, do której dodaje się nazwę 

metalu tworzącego dany wodorotlenek. Jeśli to konieczne, bo metal tworzy kilka wodorotlenków – 

wartościowość metalu zapisujemy w nawiasie. 

Pamiętaj, że metale znajdujące się w pierwszej grupie są zawsze jednowartościowe, znajdujące się 

w drugiej grupie – zawsze dwuwartościowe, zaś glin i bor mają wartościowość – trzy.  

Wartościowości poszczególnych pierwiastków można odczytać z układu okresowego znajdującego się 

w podręczniku na stronie 229. 

Np. NaOH 

 jest to wodorotlenek sodu (bo Na to pierwiastek sód, wykazuje on tylko wartościowość I, grupa OH 

jest zawsze jednowartościowa) 

Be(OH)2  

Jest to wodorotlenek berylu (Be – beryl, ma zawsze wartościowość – II) 

Fe(OH)2 

Jest to wodorotlenek żelaza (II) (w tym przypadku pierwiastek Fe jest dwuwartościowy) 

Fe(OH)3 

Jest to wodorotlenek żelaza (III) ( w tym przypadku pierwiastek Fe jest trójwartościowy). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc


Sposoby otrzymywania wodorotlenków 

a) Metal aktywny + woda                 wodorotlenek + wodór 

 

Np. 2Na + 2H2O           2NaOH + H2 

                               wodorotlenek 

 sodu 

b) Tlenek metalu aktywnego + woda               wodorotlenek 

 

Na2O + H2O             2NaOH 

 wodorotlenek sodu 

c) Wodorek metalu + woda          wodorotlenek + wodór 

 

CaH2 + 2H2O             Ca(OH)2 + 2H2 

 wodorotlenek 

     wapnia 

Dzięki tabeli rozpuszczalności wodorotlenków w podręczniku (strona 230) może określić, które 

wodorotlenki rozpuszczają się w wodzie. 

Np. NaOH to wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie 

Al(OH)3 to wodorotlenek praktycznie nierozpuszczalny w wodzie 

Wodorotlenki, które dobrze rozpuszczają się w wodzie , nazywamy zasadami.  

Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą. 

Proszę przeanalizować z podręcznika właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie 

wodorotlenków. 

Wykonaj zadanie 1 i 3 z podręcznika – strona 178. 

Zdjęcie wyślij do 23.04.2020 r. 

 


