


• Je bezbarvá tekutina.

• Technická bývá do žluta.

• Prodává se pod názvem KYSELINA SOLNÁ

• Používá se k dezinfekci WC .

• Člověk má HCl (kyselinu solnou) ve svém žaludku a 

tam chrání proti napadení trávicí soustavy viry a       
bakteriemi  ze znečištěných potravin.

• V průmyslu se používá k výrobě léků, barviv, plastů ..



• Je silná žíravina jako všechny koncentrované kyseliny.

• Používá se při výrobě barviv, výbušnin, plastů, vláken, při 
zpracování kovů a ropy.

• Její roztok je v autobaterii ( roztok 32%)



• Je to bezbarvá kapalina, která se na světle rozkládá, 
proto musí být uložena ve tmě.

• Používá se též k výrobě výbušnin, plastů, léků, barviv, 
ale také na výrobu DUSÍKATÝCH HNOJIV.



• K určování kyselosti nebo zásaditosti roztoků se 
používají tzv. indikátory. Indikátory jsou látky, které mají 
jinou barvu v kyselém prostředí a jinou barvu v zásaditém 
prostředí. 

• Prostředí, které není ani kyselé ani zásadité se nazývá 
neutrální.

• K přesnějšímu určování kyselosti a zásaditosti roztoků se 
používá stupnice pH (čti pé-há). Tato stupnice má 
hodnoty od 0 do 14.



• Látky, které mají pH menší než 7 označujeme jako 
kyselé.

• Látky, které mají pH okolo 7 označujeme jako 
neutrální.

• Látky, které mají pH větší než 7 označujeme jako 
zásadité.



• Prodávají se v krabičce, na které je nakreslená 
barevná stupnice pH. Papírek namočíme jedním 
koncem do roztoku. Zbarvení papírku porovnáme se 
stupnicí na krabičce. Vybereme barvu, která je 
nejvíce podobná barvě papírku a odečteme hodnotu 
pH.



1. Zdůvodněte, proč se k důkazu kyselin nesmí použít 
chuti, i když jsou při chutnání kyselé.

2. Uveďte příklady kyselin, se kterými se setkáváte v 
každodenním životě.

3. Pokuste se vysvětlit, proč v populárních knihách o 
chemii je kyselina sírová označována jako „krev 
chemického průmyslu“.



•Děkuji za pozornost 
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