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VII. Systematyka związków nieorganicznych. Uczeń:

1. na podstawie wzoru sumarycznego, opisu budowy (…) klasyfikuje 

dany związek chemiczny do(…)kwasów;

2. na podstawie wzoru sumarycznego związku nieorganicznego pisze 

jego nazwę, na podstawie nazwy pisze jego wzór sumaryczny;

10. klasyfikuje poznane kwasy ze względu na ich skład (kwasy tlenowe i 

beztlenowe), moc i właściwości utleniające

11. przedstawia i uzasadnia zmiany mocy kwasów fluorowcowodorowych

12. opisuje wpływ elektroujemności (...) na moc kwasów tlenowych

Podstawa programowa
Treści nauczania – wymagania szczegółowe.



Kwasy to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane 

są z atomu lub atomów wodoru i reszty kwasowej

n

HnR

HCl

H2SO4



Kwasy beztlenowe Kwasy tlenowe
np.

H2S, HCN, H2Se, H2Te,

HF, HCl, HBr, HI

np.

CO2+H2O (H2CO3), HNO3,

H3PO3, H3PO4,HNO2,

SO2+H2O (H2SO3), H2SO4, 

HClO, HClO2 , HClO3 , 

HClO4 , HClO3, HClO2



Nazwa kwasu Wzór sumaryczny 

kwasu

kwas chlorowodorowy HCl(aq)

kwas fluorowodorowy HF(aq)

kwas siarkowodorowy H2S(aq)

kwas bromowodorowy HBr(aq)

kwas jodowodorowy HI(aq)

kwas selenowodorowy H2Se(aq)

kwas tellurowodorowy H2Te(aq)

kwas cyjanowodorowy HCN(aq)

kwas nazwa niemetalu + wodorowy

BUDOWA I NAZEWNICTWO KWASÓW BEZTLENOWYCH 



BUDOWA I NAZEWNICTWO KWASÓW TLENOWYCH

kwas azotowy(V) HNO3

kwas azotowy(III) HNO2

kwas chlorowy(VII) HClO4

kwas chlorowy(V) HClO3

kwas chlorowy(III) HClO2

kwas chlorowy(I) HClO

kwas ortofosforowy(V) H3PO4

kwas metafosforowy(V) HPO3

kwas difosforowy(V) H4P2O7

kwas fosforowy(III) H3PO3

kwas węglowy CO2+H2O (H2CO3)

Kwas nazwa niemetalu (metalu) + owy (wartościowość niemetalu)



kwas siarkowy(IV) SO2+H2O (H2SO3)

kwas siarkowy(VI) H2SO4

kwas tiosiarkowy(VI) H2S2O3

kwas disiarkowy(VI) H2S2O7

kwas arsenowy(III) H3AsO3

kwas arsenowy(V) H3AsO4

kwas borowy H3BO3

kwas manganowy(VII) HMnO4

kwas manganowy(VI) H2MnO4

kwas chromowy(VI) H2CrO4

kwas dichromowy(VI) H2Cr2O7

kwas metakrzemowy(IV) H2SiO3

kwas ortokrzemowy(IV) H4SiO4

kwas jodowy(VII) HIO4

kwas jodowy(V) HIO3



Poćwicz:

https://learningapps.org/watch?v=prqzb436c20

Rusz głową

https://learningapps.org/watch?v=prqzb436c20


 Kwasy utleniające: H2SO4 (stężony)

HNO3(stężony)

HNO3(rozcieńczony)

 Kwasy nieutleniające: np. H2S, HNO2, HBr, HClO



 Kwasy jednoprotonowe np. HCl, HNO3

 Kwasy wieloprotonowe np. H2S H3PO4

!!! H3PO3



Mocne

K do 10

HI, 

HBr,

HCl, HF,

HClO4, HMnO4

HClO3,

HNO3,

H2SO4

Słabe

K poniżej 10

H3PO3, H3PO4, HClO2,

H2SO3, H2CO3,

HCN, H2S, HNO2, 

H3BO3, H2SiO3,

HClO, H4SiO4

Podział kwasów

- ze względu na ich moc

Miarą mocy kwasów jest stała dysocjacji  K



Który kwas jest mocniejszy?

HNO3 HCl

H3PO4HF

HClO3 HClO2

Źródło: Tablice chemiczne – materiały CKE



• Moc kwasów beztlenowych w grupie: 

wzrasta wraz ze spadkiem elektroujemności pierwiastka; 

wzrostem liczby atomowej; wzrostem promienia atomu 

niemetalu

HF < HCl < HBr < HI        

H2S < H2Se < He2Te

• Moc kwasów beztlenowych w okresie:

wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej Z (ze wzrostem 

elektroujemności pierwiastka):

H2S < HCl H2Se < HBr H2Te < HI 



• Jeśli kwasy mają podobną strukturę to mocniejszy jest ten 

kwas, który ma  bardziej elektroujemny atom centralny.

HClO3 > HBrO3 > HIO3

• Moc kwasów tlenowych zawierających atom tego samego

pierwiastka wzrasta z liczbą atomów tlenu w cząsteczce.

HClO4 > HClO3 > HClO2 > HClO

HNO3 > HNO2

Moc kwasów tlenowych



Rusz głową

Który kwas jest mocniejszy? Uzasadnij swój wybór.

H2SO3 H2SO4

HI HBr

H3PO4 H3AsO4



Było na maturze…
maj 2015 r. PR



Dziękuję za uwagę!


