
Klasa Ic  Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Chemia - 8.05.2020 r. 

Temat: Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie wybranych kwasów tlenowych. 

Zapoznam się z: zasadami nazewnictwa kwasów tlenowych; właściwościami fizycznymi i chemicznymi 

oraz zastosowaniem kwasów: siarkowego (VI), azotowego (V), fosforowego (V). Nauczę się: 

zapisywać wzory kwasów tlenowych na podstawie ich nazwy oraz tworzyć nazwy kwasów na 

podstawie wzoru; określać wartościowość reszty kwasowej na podstawie wzoru kwasu; zapisywać 

równania reakcji otrzymywania kwasów tlenowych. 

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. 

Proszę powtórzyć wiadomości z poprzedniej lekcji. 

Dzisiaj będziemy rysować wzory strukturalne kwasów tlenowych. 

Np. H2SO4 

Sprawdzamy liczbę atomów poszczególnych pierwiastków we wzorze kwasu (mamy dwa atomy 

wodoru, jeden atom siarki oraz cztery atomy tlenu). 

Zaczynamy od zapisania atomów wodoru. 
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Następnie przy każdym atomie wodoru zapisujemy po jednym atomie tlenu: 
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https://www.youtube.com/watch?v=rmAzYr63fSU
https://www.youtube.com/watch?v=lAD0pY0kt6Q


Kolejno zapisujemy atom centralny (np. siarka, azot, chlor, fosfor). W tym przypadku jest to atom 

siarki. 
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I teraz zapisujemy pozostałe atomy tlenu. We wzorze H2SO4 znajdują się 4 atomy tlenu, ponieważ 

dwa zapisaliśmy już wcześniej teraz zapisujemy tylko pozostałe dwa oraz uzupełniamy wiązania. 
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Pamiętajmy, że liczba wiązań określa wartościowość. Ponieważ jest to kwas siarkowy (VI) 

atom siarki musi być sześciowartościowy (6 wiązań), atom tlenu jest zawsze dwuwartościowy 

(dwa wiązania), zaś atom wodoru zawsze jednowartościowy (jedno wiązanie). 

Proszę narysować wzory strukturalne poniższych kwasów. 

Kwas azotowy (V) 

Kwas siarkowy (IV) 

Kwas fosforowy (V) 

Kwas chlorowy (VI) 

 

Kwasy tlenowe otrzymuje się w wyniku reakcji tlenku kwasowego z wodą. Jeżeli chcemy otrzymać 

kwas siarkowy (VI) do reakcji musimy wykorzystać tlenek siarki (VI). 

SO3 + H2O           H2SO4 

Proszę zapisać równania reakcji otrzymywania w ten sposób: 

Kwasu azotowego (V) 

Kwasu fosforowego (V) 

Kwasu węglowego 

Kwasu siarkowego (IV) 

Proszę nauczyć się z podręcznika informacji dotyczących właściwości i zastosowania poszczególnych 

kwasów tlenowych. 

Zdjęcia proszę wysłać do 14 maja 2020 r. 

 


