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Sole, związki zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4
+) i anion 

(aniony) reszty kwasowej. Na ogół krystaliczne ciała stałe o budowie jonowej i wysokiej 
temperaturze topnienia. Cząsteczki soli posiadające wiązania o charakterze jonowym, są 

dobrze rozpuszczalne w wodzie, łatwo ulegają dysocjacji. Sole takie rozpuszczone                               
w odpowiednim rozpuszczalniku lub w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny. Sole 
posiadające wiązania w dużym stopniu o charakterze kowalencyjnym są trudniej 

rozpuszczalne w wodzie i słabiej w niej zdysocjowane. 

Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy wyraz mówi nam, od jakiego kwasu 
pochodzi sól: jeżeli w tym wyrazie jest końcówka - an, to sól pochodzi od kwasu tlenowego, 

jeżeli - ek, to od kwasu beztlenowego. 

Drugi wyraz to nazwa metalu (w dopełniaczu liczby pojedynczej) i na końcu wartościowość 
tego metalu. 

Jeżeli metal przyjmuje tylko jedną wartościowość, to możemy ją pominąć. Dotyczy to przede 

wszystkim metali I i II grupy układu okresowego. 

Możemy zapisać siarczan (IV) potasu zamiast siarczan (IV) potasu (I). 

Fe(NO3)3 - azotan (V) żelaza (III) 

Sól ta pochodzi od kwasu azotowego (V). Żelazo w tej soli jest III- wartościowe. 

Nazwa kwasu Nazwa pierwszego wyrazu w nazwie soli 

Kwas chlorowodorowy Chlorek 

Kwas siarkowodorowy siarczek 

Kwas bromowodorowy bromek 

Kwas jodowodorowy jodek 

Kwas azotowy (V) azotan (V) 

Kwas siarkowy (IV) siarczan (IV) 

Kwas siarkowy (VI) siarczan (VI) 

Kwas węglowy węglan 

Kwas fosforowy (V) fosforan (V) 

Niektóre sole mają nazwy zwyczajowe, potocznie przyjęte,  p. NaCl (chlorek sodu) – sól 
kuchenna, NaNO3 (azotan (V) sodu) – saletra chilijska, Na2CO3 (węglan sodu) – soda 
kalcynowana. 

Wzory sumaryczne soli 

Me – symbol metalu 

n – wartościowość metalu 

R – reszta kwasowa 

m – wartościowość reszty kwasowej (ilość atomów wodoru w kwasie) 

http://portalwiedzy.onet.pl/17091,,,,kation,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/52032,,,,wiazanie_chemiczne,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/534,,,,dysocjacja,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/51180,,,,rozpuszczalnik,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/74066,,,,prad_elektryczny,haslo.html
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Aby cząsteczka soli była elektrycznie obojętna, liczba kationów metalu (m) musi się równać 
wartościowości anionu reszty kwasowej, a liczba anionów reszty kwasowej (n) musi być 

równa wartościowości metalu. 

Kolejne kroki podczas tworzenia wzoru sumarycznego soli,  p. siarczanu (VI) żelaza (III) 

1. Piszemy obok siebie symbol pierwiastka i resztę kwasową 

FeSO4 

2. Zapisujemy wartościowość metalu i reszty kwasowej. Wartościowość metalu jest podana 
na końcu nazwy. Jeżeli nie, to należy ją odczytać z układu okresowego. Wartościowość 

równa jest numerowi grupy, dla grup od 13 do 18 pomniejszona o 10. Resztę kwasową 
traktujemy jako całość, która ma wartościowość równą liczbie atomów wodoru, które były 
połączone z nią w kwasie. Dla ułatwienia należy resztę kwasową wziąć w nawias. 

FeIII(SO4)II 

Aby tworzyć wzory soli, musisz znać na pamięć wzory kwasów. Reszta kwasowa w tym 
przykładzie pochodzi od kwasu siarkowego (VI) o wzorze H2SO4, czyli jest dwuwartościowa. 

3. Stosujemy regułę „na krzyż”. 

Wartościowość metalu piszemy małą cyfrą arabską za resztą kwasową, wartościowość reszty 
kwasowej piszemy małą cyfrą arabską za symbolem metalu. 

Fe2
III(SO4)3

II 

Wszystkie te czynności wykonujemy na jednym wzorze. 

Prawidłowo zapisany wzór sumaryczny siarczanu (VI) żelaza (III): 

Fe2(SO4)3 

We wzorach sumarycznych nie musimy pisać wartościowości. 

Przykład: Należy napisać wzór sumaryczny węglanu wapnia. 

CaCO3 

Nazwa węglan pochodzi od kwasu węglowego o wzorze H2CO3. Reszta kwasowa jest tylu 
wartościowa, ile jest atomów wodoru w kwasie, czyli dwuwartościowa. W nazwie nie jest 

podana wartościowość wapnia, wynika z tego, że przyjmuje on jedną wartościowość we 
wszystkich swoich związkach. Z układu okresowego odczytujemy, że wapń leży w drugiej 

grupie, zatem jest dwuwartościowy. 
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CaII(CO3)II 

Stosujemy regułę „na krzyż” 

Ca2
II(CO3)2

II 

Spisane liczby nie tworzą najmniejszego stosunku, ponieważ możemy je obydwie podzielić 
przez dwa. 

Ca1
II(CO3)1

II 

Małych jedynek na dole nie piszemy. W tym przypadku nawias jest nie potrzebny. Za 

nawiasem nie ma małej liczby, czyli jest jedna reszta kwasowa. 

Prawidłowo zapisany wzór węglanu wapnia: CaCO3 

Jeżeli wartościowość metalu i reszty kwasowej jest taka sama, to wystarczy napisać obok 
siebie symbol metalu, resztę kwasową i wzór soli jest gotowy. 

Kolejne kroki pisania wzoru strukturalnego soli na podstawie wzoru sumarycznego: 

Przykład: Al2(SO4)3 siarczan (VI) glinu (III) 

1. Piszemy symbol niemetalu, obok jeden pod drugim piszemy tyle symboli tlenu, ile jest 

wodoru w kwasie. 

 

2. Łączymy kreskami symbole tlenu z symbolem niemetalu. 

 

3. Po drugiej stronie atomu tlenu zamiast kreski rysujemy kropkę, która oznacza wolną 
wartościowość. 

 

4. Pozostałe atomy tlenu rysujemy po drugiej stronie symbolu niemetalu i łączymy je z nim 
podwójnymi kreskami. 
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Jeżeli we wzorze soli reszta kwasowa jest w nawiasie, to tak powstałe elementy należy 

narysować jeden pod drugim tyle razy, ile wynosi liczba stojąca za nawiasem. 

 

5. Obok (rozkładając symetrycznie) piszemy tyle razy symbol metalu, ile wynosi liczba 
stojąca za symbolem tego metalu we wzorze sumarycznym. Symbole te piszemy po tej samej 
stronie, po której są kropki przy symbolach tlenu. 

 

6. Przy każdym symbolu metalu rysujemy tyle kropek, ile wynosi jego wartościowość. Kropki 
te piszemy po tej stronie, po której znajduje się rysowana część wzoru. Łączymy je po kolei 

kreskami z kropkami przy symbolach tlenu. 
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Powstał wzór strukturalny Al2(SO4)3 siarczanu (VI) glinu (III) 

Sole możemy rozpatrywać jako pochodne kwasów, w których atomy wodoru zostały 

zastąpione atomami metalu. Tworząc wzory strukturalne soli, w których atom metalu jest 
jednowartościowy, należy narysować wzór strukturalny odpowiedniego kwasu i zastąpić 
atomy wodoru atomami metalu. 

Na3PO4   fosforan (V) sodu - sól jednowartościowego sodu i kwasu fosforowego (V) 

Niektóre sole rozpuszczają się w wodzie i ich roztwory przewodzą prąd elektryczny. Na 
skutek oddziaływania między cząsteczkami wody i soli powstają jony, które mają swobodę 
ruchu i są nośnikami ładunków. 

Jony obdarzone są ładunkiem. Kationy maja ładunek dodatni, aniony ujemny. 

Sole rozpuszczalne w wodzie ulegają dysocjacji jonowej, czyli rozpadowi na jony pod 

wpływem cząsteczek wody. 

Dysocjację jonową nazywamy inaczej dysocjacją elektrolityczną. 

Jonami dodatnimi są kationy metalu. Jonami ujemnymi są aniony reszty kwasowej. 

Gdy z cząsteczki kwasu zabierzemy wodór, powstaje reszta kwasowa. 

 

Wzór ogólny reakcji dysocjacji elektrolitycznej soli 

Me - symbol metalu 

R - reszta kwasowa 

n - wartościowość metalu = ilość reszt kwasowych lub ich wielokrotność 
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m - wartościowość reszty kwasowej = ilość atomów metalu lub ich wielokrotność = ilość 

atomów wodoru w kwasie 

Kationów metalu powstaje tyle, ile wynosi liczba napisana za symbolem metalu. 

Kationy metalu mają tyle ładunków dodatnich (plusów), ile wynosi wartościowość metalu 
(wartościowość metalu = ilość reszt kwasowych lub ich wielokrotność). 

Anionów reszt kwasowych jest tyle, ile wynosi liczba stojąca za nawiasem, w którym jest 

zapisana reszta kwasowa we wzorze soli. Jeżeli nie ma nawiasu, to znaczy, że jest jedna 
reszta kwasowa, czyli powstanie jeden anion. 

Anion reszty kwasowej ma tyle ładunków ujemnych (minusów), ile wynosi wartościowość 

reszty kwasowej (wartościowość reszty kwasowej = ilość atomów metalu lub ich 
wielokrotność = ilość atomów wodoru w kwasie). 

Sole, które nie rozpuszczają się w wodzie, nie ulegają reakcji dysocjacji elektrolitycznej. 

Czy dana sól się rozpuszcza, możesz sprawdzić w tablicy rozpuszczalności. 

Przykłady reakcji dysocjacji jonowej soli: 
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5 SPOSOBÓW OTRZYMYWANIA SOLI (na poziomie gimnazjum) 

 
1. metal + kwas = sól + wodór 

 
Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2↑ - chlorek magnezu 
Mg + 2HNO3 ----> Mg(NO3)2 + H2↑ - azotan (V) magnezu 

 
2. tlenek metalu + kwas = sól + woda 

 
ZnO + HBr ----> ZnBr2 + H2O - bromek cynku (II) 
3ZnO + 2H3PO4 ----> Zn3(PO4)2 + H2O - fosforan (V) cynku (II) 

 
3. wodorotlenek + kwas = sól + woda 

 
KOH + H2SO4 ----> K2SO4 + 2H2O - siarczan (VI) potasu 
Ca(OH)2 + H2S ----> CaS + 2H2O - siarczek wapnia 

 
4. tlenek metalu + bezwodnik kwasowy = sól 

 
MgO + N2O5 ----> Mg(NO3)2 - azotan (V) magnezu 
3K2O + P2O3 ----> 2K3PO3 - fosforan (III) potasu 

 
5. wodorotlenek + bezwodnik kwasowy = sól + woda 

 

2NaOH + SO3 ----> Na2SO4 + H2O - siarczan (VI) sodu 
3Mg(OH)2 + P2O5 ----> Mg3(PO4)2 + 3H2O - fosforan (V) magnezu 

 
Od czego zależy nazwa soli - "ek" i "an" 

 

- Jeżeli reaguje kwas tlenowy, to do nazwy soli dochodzi końcówka "an" 

- Jeżeli reaguje kwas beztlenowy, to do nazwy soli dochodzi końcówka "ek" 
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10 SPOSOBÓW OTRZYMYWANIA SOLI – POZIOM ROZSZERZONY 

1. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego) 

Jest to najprostszy sposób otrzymywania soli beztlenowych. Należy jednak pamiętać, iż nie 

wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji. Chodzi tu głównie o metale szlachetne 

jak: Au (złoto), Ag (srebro), Cu (miedź). 

a) 2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl 

b) Pb + Cl2 ----> PbCl2  

c) 2 K + Cl2 ----> 2 KCl 

d) 2 Na + S ----> Na2S 

 

2. METAL + KWAS ----> SÓL + H2 (cząsteczka wodoru w stanie gazowym) 

Istotą tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru, w wyniku czego 

powstają kationy metalu oraz cząsteczki wodoru. Należy jednak pamiętać, iż aby metal 

wyparł wodór z kwasu musi być od niego aktywniejszy, tzn. znajdować się powyżej wodoru 

w szeregu aktywności metali. Metale, które wypierają wodór z kwasów to : K, Na, Ca, Mg, 

Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb. 

a) Ca + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz) 

b) 2 Na + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2 (gaz) 

 

3. TLENEK METALU + KWAS ----> SÓL + WODA 

a) CaO + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2O 

b) Na2O + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2O 

 

4. ZASADA + KWAS ----> SÓL + WODA 

Jest to reakcja zobojętniania (neutralizacji), ponieważ w wyniku reakcji kwasu (odczyn 

kwaśny) z zasadą (odczyn zasadowy) powstaje obojętna cząsteczka wody. 

 

a) H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O 

b) NaOH + HCl ----> NaCl + H2O 

 

5. TLENEK METALU + TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY)   ----> 

SÓL TLENOWA 

a) CaO + SO3 ----> CaSO4 

b) Na2O + N2O5 ----> 2 NaNO3 
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6. TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + ZASADA ----> SÓL 

TLENOWA + WODA 

a) SO3 + Ca(OH)2 ----> CaSO4 + H2O 

b) CO2 + 2 NaOH ----> Na2CO3 + H2O 

 

7. SÓL + KWAS ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWY KWAS 

Zalecane jest, aby powstała sól była osadem. 

a) Ca(NO3)2 + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 HNO3 

powyższa reakcja jest przykładem reakcji strąceniowej, polegającej na wytrąceniu osadu, 

praktycznie nierozpuszczalnego w roztworze wodnym 

b) Pb(NO3)2 + 2 HCl ----> PbCl2 (osad) + 2 HNO3 

 

8. ZASADA + SÓL ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA ZASADA 

Zalecane jest, aby powstała sól była osadem. 

a) Ca(OH)2 + Na2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 NaOH 

 

9. METAL + SÓL ---> NOWA SÓL + NOWY METAL 

Metal wzięty do reakcji musi być aktywniejszy od metalu znajdującego się w soli. 

a) 2 Na + MgCl2 ----> 2 NaCl + Mg 

 

10. SÓL + SÓL ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWA SÓL 

Zalecane jest, aby powstała sól była osadem. 

a) 2 BiCl3 + 3 Pb(NO3)2 ----> 3 PbCl2 (osad) + 2 Bi(NO3)3 

 


