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Anotace: Tato prezentace slouží k procvičení názvosloví solí 

organických kyselin. Do výuky je vhodné ji zařadit v rámci 
opakování probraného učiva.



Názvosloví solí                    
karboxylových kyselin

Soli karboxylových kyselin jsou…
… funkční deriváty karboxylových kyselin, které 
mají v karboxylové skupině –COOH nahrazen mají v karboxylové skupině –COOH nahrazen 
atom vodíku atomem kovu.



Názvosloví solí karboxylových kyselin           
(2 možnosti):
a) Název se skládá z latinského názvu kovu        

a z názvu aniontu odvozeného od názvu 
karboxylové kyseliny náhradou koncovky       
-ová kyselina (resp. -karboxylová kyselina ) 
koncovkou -oát (resp. -karboxylát ). Název koncovkou -oát (resp. -karboxylát ). Název 
kovu a aniontu se odděluje spojovníkem.

b) Opisný název je tvořen českým názvem kovu 
s koncovkou vyjadřující jeho vaznost, slovem 
sůl a 2. pádem názvu příslušné karboxylové 
kyseliny.



Pojmenujte následující chemické látky:
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Napište vzorce chemických látek:

1) natrium-3-ethenylcyklohex-2-en-1-karboxylát

2) kalium-prop-2-enoát2) kalium-prop-2-enoát

3) lithium-3-(1-aminoethyl)benzenkarboxylát



Správné řešení:

A) natrium-3-methylpentanoát
B) lithium-naftalen-2-karboxylát
C) magnesium-dipropanoát
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Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí software:

1. Microsoft Ofiice 2007

2. ACD ChemSketch (Freeware)
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.


