
EXERCICIS PREPARATIUS 
 
69.- Formuleu: 

 

ió nitrat NO3
- hidrogensulfit d’alumini Al(HSO3)3 

nitrit de coure (I) CuNO2 iodur de germani (IV) GeI4 

hidròxid de ferro (II) Fe(OH)3 hidròxid d’estany (IV) Sn(OH)4 

bromur de coure (I) CuBr carbonat de magnesi MgCO3 

nitrat d’antimoni (III) Sb(NO3)3 òxid de plom (II) PbO 

diòxid de silici SiO2 hidròxid de cadmi Cd(OH)2 

ió sulfat SO4
2- clorur d’amoni NH4Cl 

àcid fosfòric H3PO4 hidrogenfosfat de sodi Na2HPO4 

hidrogensulfat de platí (IV) Pt(HSO4)4 ió hidrogencarbonat HCO3
- 

perclorat de radi Ra(ClO4)2 ió hidrogensulfit HSO3
- 

hipoiodit de franci FrIO nitrit de coure (I) CuNO2 

clorur de gal·li (III) GaCl3 hipoclorit de manganès (II) Mn(ClO)2 

àcid nitrós HNO2 hidròxid de magnesi Mg(OH)2 

ió sulfur S2- òxid de níquel (III) Ni2O3 

ió iodat IO3
- hidrogensulfur de plata AgHS 

clorur d’or (III) AuCl3 hidrur de bari BaH2 

ió sulfit SO3
2- òxid de titani (IV) TiO2 

ió bromat BrO3
- nitrat de bismut (III) Bi(NO3)3 

fluorur de níquel (II) NiF2 fluorur d’hidrogen HF 

àcid bromhídric HBr(aq) hidrogenseleniür de liti LiHSe 
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70.- Anomeneu: 

 

Mg2+ ió magnesi Fe3+ ió ferro (III) 

BaSO3 sulfit de bari Mg(BrO4)2 perbromat de magnesi 

Ca(OH)2 hidròxid de calci TeO2 òxid de tel·luri (IV) –diòxid de tel·luri– 

LiF fluorur de liti Ni2O3 òxid de níquel (III) 

HSO4
- ió hidrogensulfat ClO2

- ió clorit 

NO2
- ió nitrit Sr(HCO3)2 hidrogencarbonat d’estronci 

Al2(SO4)3 sulfat d’alumini Au(HSO4)3 hidrogensulfat d’or (III) 

HSe- ió hidrogenseleniür GaI3 hidrur de gal·li (III) 

NH4
+ ió amoni Al(NO3)3 nitrat d’alumini 

Rb3PO4 fosfat de rubidi Pt(ClO3)4 clorat de platí (IV) 

OH- ió hidròxid Fe2(CO3)3 carbonat de ferro (III) 

CsNO3 nitrat de cesi ClO4
- ió perclorat 

H2PO4
- ió dihidrogenortofosfat BeF2 fluorur de beril·li 

H2Se seleniür d’hidrogen Cd3(PO4)2 (orto)fosfat de cadmi 

Hg(IO4)2 periodat de mercuri (II) Sn(OH)2 hidròxid d’estany (II) 

Cl2O5 pentaòxid de diclor NaH hidrur de sodi 

Co(H2PO4)3 dihidrogenortofosfat de cobalt (III) Hg2(NO2)2 nitrit de mercuri (I) 

(NH4)2HPO4 hidrogenortofosfat d’amoni MgHAsO4 hidrogenortoarsenat de magnesi 

 

71.- Formuleu: 

 

ió hidrogensulfat HSO4
- iodit de magnesi Mg(IO2)2 

sulfur d’alumini Al2S3 ortosilicat de potassi K4SiO4 
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metafosfat de plata AgPO3 àcid disulfúric H2S2O7 

ió dihidrogenfosfat H2PO4
- hidròxid d’estronci Sr(OH)2 

hidrogensulfur de beril·li Be(HS)2 pentaòxid de dinitrogen N2O5 

disulfat de bari BaS2O7 diòxid de nitrogen NO2 

ió hidrogensulfit HSO3
- disulfit de radi RaS2O5 

amoníac NH3 cromat de liti Li2CrO4 

ió difosfat P2O7
4- permanganat de rubidi RbMnO4 

àcid bòric (o ortobòric) H3BO3 àcid arsènic (o ortoarsènic) H3AsO4 

ió hipoiodit IO- clorur de mercuri (I) Hg2Cl2 

dicromat de cobalt (III) Co2(Cr2O7)3 borat de platí (IV) Pt3(BO3)4 

metaborat de magnesi Mg(BO2)2 arsenit de franci Fr3AsO3 

ió perbromat BrO4
- difosfat d’amoni (NH4)4P2O7 

ió mercuri (I) Hg2
2+ ió dihidrogendifosfat H2P2O7

2- 

ió ortosilicat SiO4
4- ió hidrogenarsenat HAsO4

2- 

sulfat de mercuri (I) Hg2SO4 selenit de radi RaSeO3 

sulfur de bari BaS ió selenat SeO4
2- 

heptaòxid de dibrom Br2O7 àcid periòdic HIO4 

iodur d’hidrogen HI ió hidrogendisulfit HS2O5
- 

ió bromur Br- tetraclorur de silici SiCl4 

ió hidrogencromat HCrO4
- permanganat de liti LiMnO4 

hidrogendisulfat de zinc Zn(HS2O7)2 àcid nitrós HNO2 

ortoborat d’alumini AlBO3 trifluorur de bor BF3 

hidròxid de cadmi Cd(OH)2 hidrur de magnesi MgH2 
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72.- Anomeneu: 

 

NH4NO2 nitrit d’amoni K4SiO4 (orto)silicat de potassi 

P2O5 pentaòxid de difòsfor BO3
3- ió ortoborat 

HBr(aq.) àcid bromhídric MnO4
- ió permanganat 

CCl4 tetraclorur de carboni SrCrO4 cromat d’estronci 

Ni(HS)3 hidrogensulfur de níquel (III) Sb2S3 sulfur d’antimoni (III) 

GeCl4 clorur de germani (IV) Ba(MnO4)2 permanganat de bari 

LiH hidrur de liti BrO2
- ió bromit 

Bi(NO3)3 nitrat de bismut IO3
-
 ió iodat 

Pt(Cr2O7)2 dicromat de platí (IV) Hg2I2 iodur de mercuri (I) 

HCr2O7
- ió hidrogendicromat XeF4 tetraflourur de xenó (fluorur de xenó (IV) 

SiCl4 tetraclorur de silici S2O7
2- ió disulfat 

BO2
- ió metaborat HSO4

- ió hidrogensulfat 

V2O5 òxid de vanadi (V) H3P2O7
- ió trihidrogendi(orto)fosfat 

HMnO4 àcid permangànic Al(HSO3)3 hidrogensulfit d’alumini 

CaS2O5 disulfit de calci Hg(NO3)2 nitrat de mercuri (II) 

Hg2(NO2)2 nitrit de mercuri (I) Mg(HSeO4)2 hidrogenselenat de magnesi 

H4SiO4 àcid ortosilícic Bi2(SO4)3 sulfat de bismut (III) 

H2CO3 àcid carbònic Hg2Br2 bromur de mercuri (I) 

HS2O5
- ió hidrogendisulfit K3AsO4 (orto)arsenat de potassi (havia error)  

Na3AsO4 (orto)arsenat de sodi Fe2(CrO4)3 cromat de ferro (III) 

Ga2O3 òxid de gal·li (III) Mn(OH)4 hidròxid de manganès (IV) 

H4P2O7 àcid pirofosfòric Ni2(SeO3)3 selenit de níquel (III) 

Mg3(BO3)2 ortoborat de magnesi I iode atòmic 

 


