
Příklady k maturitě

1. Napište vztah pro výpočet rovnovážné konstanty těchto reakcí:

a) 2 SO2 (g) + O2 (g) ↔ 2 SO3 (g) [K=
[SO3]

2

[SO2]
2 .[O2]

nebo K p=
p2(SO3)

p2(SO2). p (O2)]
b) CO (g) + 3 H2 (g) ↔ CH4 (g) + H2O (g) [K=

[CH 4] .[H 2O ]
[CO ].[ H 2]

3 nebo K p=
p (CH 4) . p( H 2O)
p (CO) . p3( H 2) ]

c) FeCl3 (aq) + 3 KSCN (aq) ↔ Fe(SCN)3 (aq) + 3 KCl (aq)            [K=
[Fe(SCN )3] .[ KCl ]3

[FeCl3] .[ KSCN ]3 ]
d) BaSO4 (s) ↔ Ba2+ (aq) + SO4

2- (aq) [K s=[ Ba2+]. [SO4
2−]]

e) Ag2CO3 (s) ↔ Ag2O (s) + CO2 (g) [ K s= p(CO2)]

2. Vypočítejte disociační konstantu roztoku amoniaku, jehož koncentrace je 1 M, je-li disociován z 0,4%.
[KB = 1,6.10-5]

3. Vypočítejte disociační konstantu kyseliny mravenčí o koncentrace je 0,1 M, je-li disociována ze 4%.
[1,7.10-4]

4. Síran železitý je silný elektrolyt. Vypočtěte koncentraci iontů v roztoku síranu železitého s koncentrací
1,25 M. [c(Fe3+) = 2,5M; c(SO4

2-) = 3,75M ]

5. Vypočítejte pH vodného roztoku, v němž je koncentrace oxoniových iontů 0,056 M.
[pH = 1,25]

6. Vypočtěte koncentraci hydroxidových iontů ve vodném roztoku, v němž je koncentrace oxoniových
iontů 2.10-4 M.         [5.10-11 M]

7. Vypočtěte pH vodného roztoku kyseliny sírové s koncentrací 3.10-2 M.       [pH = 1,22]

8. Součin rozpustnosti sulfidu stříbrného je 6,31.10-50. Vypočítejte rozpustnost této látky v mol.dm-3.
[2,51.10-17 M]

9. Vypočítejte energii potřebnou k rozštěpení všech vazeb v 1g methanu.
EV (C-H) = 414 kJ . Mol-1          [103,5 kJ]

10. Vypočtěte reakční teplo reakce:
CH4(g)  +  4 F2 (g)  →  CF4(g)  + 4 HF (g)        [-1919,48 kJmol-1]
Vazebné energie jednotlivých vazeb jsou:
EC-H = 415,47 kJ.mol-1 ; EF-F

  = 159  kJ.mol-1; EC-F = 485,34  kJ.mol-1 ; EH-F
  = 569  kJ.mol-1           

11. Výroba oxidu dusnatého, který je důležitým meziproduktem při výrobě kyseliny dusičné, probíhá podle
rovnice: 
4 NH3 (g)  +  5 O2 (g)                4 NO (g)  + 6 H2O (g) 
Reakce probíhá při teplotě 700°C a je katalyzovaná platinou. Napište vztah pro rychlost přímé reakce.

12. Jaké množství tepla se uvolní spálením 80 g acetylenu za standardních podmínek? Standardní spalné
teplo acetylenu je -1300 kJ.mol-1.         [-4000 kJ]

13. Vypočítejte rovnovážnou konstantu soustavy: 
H2 (g)  +  I2 (g)  ↔  2HI (g)
při teplotě 426,7 °C. Experimentálně určené koncentrace jednotlivých látek:
[H2] = 1,831.10-3 M, [I2] = 3,213.10-3  M, [HI] = 17,671.10-3 M         [Kc = 53]
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14. Seřaďte vodné roztoky následujících sloučenin od nejnižšího pH po nejvyšší:
hydrogenuhličitan sodný, kyselina mravenčí, kyselina octová, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková,
chlorid sodný

15. Kolik m3 fluorovodíku je třeba na úplné rozleptání 10 kg křemene?      [14,93 m3]

16. Nasycený roztok Ca(OH)2 má pH 12. Jaká je jeho molární koncentrace?       [5.10-11 M]

17. Doplňte reakční schéma na chemické rovnice a určete typ reakce.

18. Vypočítejte hmotnost 2 litru dusíku. [2,5 g]

19. Kolik  gramů  bromidu  draselného  je  rozpuštěno  v  70  g  vody,  je-li  hmotnostní  zlomek  bromidu

draselného v roztoku 0,15? [12,4 g]

20. Roztok  ethanolu  o  objemu  600cm3 byl  připraven  zředěním  150cm3 absolutního  ethanolu.  Jaká  je

koncentrace roztoku vyjádřená v objemových procentech?          [25 obj%]

21. Jaká je molární koncentrace roztoku NaCl, který obsahuje 125 g NaCl v 250 ml?            [8,56 M]

22. Jaká je molární koncentrace 30% kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,15 gcm-3?            [9,46 M]

23. Nikotin obsahuje 74,04% C, 17,26% N a vodík. Vypočítejte stechiometrický vzorec.                [C5H7N]

24. Vypočítejte % zastoupení železa v krevelu. [70 %]

25. Vypočítejte potenciální rozdíl  mezi elektrodami článku sestaveného ze zinkové a  měděné elektrody.

Kovy jsou ponořeny do roztoku vlastních solí za standardních podmínek. 

Zn2+/Zn = -0,763 V; Cu2+/Cu = +0,337 V. [1,1 V]
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