
 
LCH 2  Zajęcia nr 17 Klasyfikacja związków nieorganicznych. 
 

1. Podziały związków chemicznych – w zależności od przyjętego kryterium związki 
chemiczne można podzielid na bardzo wiele sposobów: 
a.  Podział ze względu na rodzaj wiązania 

 kowalencyjne  
 

 jonowe  
 

b. Podział ze względu na charakter chemiczny w roztworze wodnym 

 Obojętne – substancje, które po dodaniu do wody nie zmieniają barwy 
wskaźników kwasowo-zasadowych, np. sacharoza, sól kuchenna, 
alkohol etylowy. 
 

 Kwasy – może to byd oksokwas ( nie każdy), kwas karboksylowy, a 
także niektóre tlenki, wodorki,  itp. 
W ujęciu makroskopowym są to substancje, które powodują zmianę 
barwy wskaźników, np. lakmusu na czerwono 
 

 Zasady – może to byd wodorotlenek (nie każdy), niektóre tlenki, 
wodorki, itp. W ujęciu makroskopowym są to substancje, które 
powodują zmianę barwy wskaźników, np. lakmusu na niebiesko. 
 

Kwas i zasada stanowią w chemii parę terminów przeciwstawnych, są to 
substancje o kraocowo odmiennych właściwościach chemicznych, nazwy te 
odnoszą się do właściwości chemicznych, a nie do składu i budowy.  
 

c. Podział ze względu na skład i budowę – w przypadku związków 
nieorganicznych obejmuje cztery podstawowe grupy: 

 tlenki  

 wodorotlenki  

 oksokwasy 

 sole 
Istnieje także kilka mniejszych grup: 

 wodorki 

 azotki 

 węgliki 
 

2. Systematyka i nomenklatura związków nieorganicznych 
a. Zapisując wzory chemiczne, na pierwszym miejscu umieszcza się zawsze 

składnik mniej elektroujemny, podając nazwę związku wymienia się składniki 
w odwrotnej kolejności. Donazwy składnika bardziej elektroujemnego dodaje 
się koocówkę „–ek” lub „–ik”. Przykłady: 

 NaCl chlorek sodu 

 K2O  tlenek potasu 

 LiH wodorek litu 



Od powyższej reguły istnieje kilka wyjątków, np. uwzględniając 
elektroujemności azotu i węgla, wzory ich związków z wodorem 
należałoby zapisad następująco:  

H3N i H4C 
W tym wypadku stosuje się zapis wynikający z tradycji: 

NH3 i CH4 
 

b. Proporcje składników w związkach określa się korzystając ze stopni utlenienia 
(system Stocka), w nazwach związków chemicznych stopieo utlenienia podaje 
się w nawiasie po nazwie pierwiastka, grupy pierwiastków lub związku 
(między nazwą a nawiasem nie ma odstępu). Jeżeli dany pierwiastek ma tylko 
jeden stopieo utlenienia, nie podaje się go. 
 
Liczby identycznych atomów, lub grup atomów zaznacza się we wzorach 
liczbami arabskimi umieszonymi po prawej stronie symbolu, do którego się 
odnoszą, lub po nawiasie (okrągłym lub kwadratowym) jeśli dotyczą grupy 
atomów.  
Przykłady: 

 CO  tlenek węgla(II) 

 CrPO3  ortofosforan(v) chromu(III) 

 KI  jodek potasu 

 Pb(SO4)2 siarczan(VI) ołowiu(IV) 
 

c. Wzory sumaryczne substancji zapisuje się jako wzory empiryczne – czyli 
najprostsze (tzn w postaci, w której stosunek ilościowy atomów jest 
najprostszy). Wyjątkiem są związki o ściśle określonych cząsteczkach. 
np. H2O2, P4O10    zamiast HO, P2O5. 


