
Klasa Ic  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Chemia - 24.04.2020 r. 

Temat: Budowa i podział kwasów. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie wybranych kwasów 

beztlenowych. 

Zapoznam się z: pojęciem kwas; wzorem ogólnym kwasów; zasadami nazewnictwa kwasów; 

właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zastosowaniem kwasów beztlenowych. Nauczę się: 

określić wartościowość reszty kwasowej na podstawie wzoru kwasu; zapisywać wzory kwasów na 

podstawie ich nazwy oraz tworzyć nazwę kwasu na podstawie jego wzoru; pisać równania reakcji 

otrzymywania kwasów. 

Materiały do lekcji 1 

https://www.youtube.com/watch?v=rmAzYr63fSU 

https://www.youtube.com/watch?v=lAD0pY0kt6Q 

Materiały do lekcji2 

Podręcznik 

Proszę pooglądać filmy oraz przeczytać tekst podręcznika. 

Kwasy nieorganiczne dzielimy na kwasy tlenowe oraz kwasy beztlenowe. Każdy kwas zbudowany jest 

atomów wodoru i  reszty kwasowej. 

Kwasy beztlenowe 

HCl – kwas chlorowodorowy 

H2S 

HBr 

HI 

HF 

Kwasy tlenowe 

H2SO3 – kwas siarkowy (IV) 

H2SO4 

H2CO3 

H3PO4 

https://www.youtube.com/watch?v=rmAzYr63fSU
https://www.youtube.com/watch?v=lAD0pY0kt6Q


HNO3 

HNO2 

HClO4 

Proszę zapisać nazwy wypisanych kwasów oraz podkreślić resztę kwasową według wzoru.  

Nazwy kwasów beztlenowych tworzy się, dodając do słowa „kwas” nazwę niemetalu występującego 

w reszcie kwasowej oraz końcówkę „-wodorowy”. 

Nazwy kwasów tlenowych tworzy się przez dodanie do słowa „kwas” nazwy pierwiastka 

chemicznego, który oprócz atomów tlenu występuje w reszcie kwasowej, oraz końcówki „-owy”. Jeśli 

ten pierwiastek chemiczny może przyjmować w związkach chemicznych różne wartościowości, to 

należy to uwzględnić w nazwie kwasu, podając wartościowość w nawiasie. 

Wartościowość niemetalu (tego oprócz tlenu w reszcie kwasowej) liczymy mnożąc liczbę atomów 

tlenu zawsze razy II (gdyż tlen jest zawsze dwuwartościowy), a następnie odejmując od liczby 

atomów wodoru. 

Np. H2SO3 

3 · II -2 = 6-2=IV (dlatego nazwa tego kwasu brzmi: kwas siarkowy(IV)). 

Na podstawie wzoru sumarycznego kwasu możemy narysować jego wzór strukturalny. 

Dzisiaj będziemy rysować wzory strukturalne kwasów beztlenowych. 

Np. HCl 

Sprawdzamy liczbę atomów poszczególnych pierwiastków we wzorze kwasu (mamy jeden atom 

wodoru oraz jeden atom chloru) 

H         Cl 

Następnie określamy wartościowość poszczególnych pierwiastków. Pamiętamy, że wodór jest zawsze 

jednowartościowy, zaś wartościowość reszty kwasowej (w tym przypadku chloru) określa liczba 

atomów wodoru w kwasie (w tym przypadku jeden). Pamiętajcie, że liczba wiązań równa jest 

wartościowości. 

H         Cl 

Proszę narysować w taki sam sposób wzory strukturalne pozostałych kwasów beztlenowych. 

Następnie proszę do opisanych zastosowań dopisać kwas beztlenowy, którego one dotyczą. 

1. Jest składnikiem soku żołądkowego. Wykorzystywany jest między innymi do czyszczenia 

metali oraz wyrobów z kamienia, usuwania kamienia z ceramiki sanitarnej, regeneracji żywic. 

2. Znajduje zastosowanie w analityce chemicznej do identyfikacji jonów metali obecnych w 

roztworach oraz jest wykorzystywany podczas otrzymywania związków zawierających siarkę. 



3. Reaguje z tlenkiem krzemu (IV), co wykorzystuje się w procesach wytrawiania wzorów na 

szkle. 

Zdjęcia proszę wysłać do 8.05.2020 r. 

 

 


