
Wodorotlenki i zasady  



• Wodorotlenki  są ciałami stałymi, 

krystalicznym,  mają budowę jonową.  

 

• W węzłach sieci krystalicznej znajdują się 

na przemian ułożone kationy metalu i 

aniony OH-. 

 



Zasada i wodorotlenek 

• Wodorotlenki, które rozpuszczają się w 

wodzie, nazywamy zasadami.  

 

• Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie 

każdy wodorotlenek może być zasadą! 



Budowa i nazewnictwo 

wodorotlenków  

• Wodorotlenki, to związki chemiczne 
zbudowane z metalu oraz grupy lub grup 
wodorotlenowych –OH o ogólnym wzorze  

 

 Mn(OH)n 

  gdzie M to  metal,  małe n to 
wartościowość metalu,  

grupa –OH ma ZAWSZE wartościowość 
równą I.  





UWAGA: wartościowość metalu w 

grupach głównych jest równa numerowi 

grupy!!! 

Przykłady:  

 

KOH  

•  wiemy, że jest to wodorotlenek, gdyż posiada 

grupę wodorotlenową OH , oprócz tego we 

wzorze jest potas K, czyli jest to 

wodorotlenek potasu 

 



Fe(OH)3  

 

wiemy, że jest to wodorotlenek, gdyż posiada grupę 

wodorotlenową OH , oprócz tego we wzorze jest żelazo Fe, czyli 

jest to wodorotlenek żelaza, ale aby nazwa był pełna należy podać 

wartościowość żelaza, czyli pełna nazwa to:  

wodorotlenek żelaza III.  

 

Wartościowość metalu w nazwie wodorotlenków podajemy, 

kiedy metal ma więcej niż jedną wartościowość, żelazo posiada 

wartościowość II i III (można sprawdzić na stronie 237 w 

podręczniku),  a ponieważ grupa wodorotlenowa ma 

wartościowość I to nazwa wodorotlenku Fe(OH)3 będzie: 

wodorotlenek żelaza III. 

Fe(OH)2 – wodorotlenek żelaza II 

Wiecie już dlaczego?  



Jak powinniście zauważyć nazwy wodorotlenków 
tworzymy przed dodanie przedrostka 

„wodorotlenek” a następnie podajemy nazwę 
metalu który wchodzi w skład związku  

( gdy ma więcej niż jedną wartościowość 
podajemy ją także w nawiasie za wzorem) 



A teraz z innej strony: 

• Wodorotlenek wapnia – symbol wapnia 

Ca, wartościowość wapnia II, piszemy 

CaIIOHI, następnie „spuszczamy” 

wartościowości na krzyż na dół i mamy 

prawidłowy wzór Ca(OH)2 



Wodorotlenek glinu – symbol glinu Al, 

wartościowość glinu III, piszemy Al.IIIOHI,  

następnie „spuszczamy” wartościowości na 

krzyż na dół i mamy prawidłowy wzór 

Al(OH)3 

 

Wodorotlenek magnezu – symbol 

magnezu Mg, wartościowość magnezu II, 

piszemy MgIIOHI, następnie „spuszczamy” 

wartościowości na krzyż na dół i mamy 

prawidłowy wzór  

Mg(OH)2 



Praca domowa 

Zajrzyj do podręcznika na stronę 209 i przeczytaj temat. 

• Napisz definicje grupy wodorotlenowej i 
wodorotlenków. 

• Wykonaj zadanie 1 i 2 s. 210  

 

Mam nadzieję że sobie poradzicie beze mnie   

 

  Zdjęcie gotowej notatki prześlij w wiadomości 
prywatnej. 

 


