
Chemické rovnováhy

1. ROVNOVÁŽNÁ KONSTANTA

1. Amoniak je při teplotě 400°C a tlaku 1 MPa z 98% disociován. Vypočítejte Kp této reakce:
2 NH 3(g )→ N 2(g )+3 H 2( g) .

[Kp = 9,93.1014]
2. Kolik gramů ethylesteru kyseliny octové je možno získat při teplotě 25°C esterifikací 240 g 

kyseliny octové 138 g ethanolu? Rovnovážná konstanta této reakce při 25°C je Kc= 4.
[199,1 g ethylesteru kyseliny octové]

3. 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)]

4. V rovnovážné směsi H2S (g) H2 (g) + S (g), jejíž objem je 2 litry, byl nalezen 1 mol sulfanu, 
0,2 molu vodíku a 0,8 molu síry. Vypočítejte rovnovážnou konstantu K.

[8.10-3]
5. Hodnota rovnovážné konstanty reakce A (g) + 2 B (g) ↔ 4 C (g) je 0,123. Vypočítejte 

rovnovážnou konstantu reakce 4 C (g) ↔ A (g) + 2 B (l).
[8,13]

2. DISOCIAČNÍ ROVNOVÁHY KYSELIN A ZÁSAD

1. Vypočítejte  disociační  konstantu  roztoku  amoniaku,  jehož  koncentrace  je  1  M,  je-li
disociován z 0,4%.

[KB = 1,6.10-5]
2. Roztok kyseliny octové o koncentraci 0,001 M je disociován z 12%. Vypočítejte stupeň

disociace kyseliny octové o koncentraci 1 M.
[α = 4.10-3]

3. Vypočítejte koncentraci oxoniových iontů a stupeň disociace (v %) roztoku kyseliny octové
o koncentraci 0,5 M, je-li KA = 1,8.10-5.

[c (H3O+) = 3.10-3 M, disociován z 0,6%]
4. Vypočítejte  disociační  konstantu  kyseliny  mravenčí  o  koncentrace  je  0,1  M,  je-li

disociována ze 4%.
[1,7.10-4]

5. Při  jaké  koncentraci  roztoku  je  stupeň  disociace  kyseliny  dusité  20%,  je-li  disociační
konstanta KA = 5.10-4.

[0,01 M]



3. IONTOVÝ SOUČIN VODY, PH

1. Jaké je pH roztoku, který vznikl rozpuštěním 7,41 g hydroxidu vápenatého a doplněním na
objem 8 litrů.

[12,4]
2. Jaké bude pH roztoku kyseliny chlorovodíkové, jestliže do 3 litrů vody přilijeme 2 litry

roztoku kyseliny chlorovodíkové s pH = 2,25.
[2,65]

3. Jaké bude pH roztoku, který vznikne smísením 5 litrů roztoku kyseliny sírové s pH = 1,5 a
10 litrů roztoku téže kyseliny s pH = 2,8?

[1,94]
4. Jaké bude pH roztoku, který vznikne smísením 6 litrů 3% roztoku kyseliny sírové o hustotě

1,018 g.cm-3 se 14 litry roztoku téže kyseliny s koncentrací 0,025 M?
[0,65]

5. Vypočítejte pH roztoku, který vznikne smísením 200 ml roztoku hydroxidu sodného s pH =
12,4 se 150 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové s pH = 2,7.

[12,1]
6. Disociační stupeň 0,01 M NH3 je 4,17%. Určete hodnotu pKB. 

[4,76]
7.  Jaké je pH 8% octa, je-li ρ = 1,0097 g.cm-3, M = 60,052 g.mol-1, KA = 1,75.10-5 ?

[2,31]

4. ROVNOVÁHY SRÁŽECÍCH REAKCÍ

1. Vypočítejte součin rozpustnosti sulfidu stříbrného, je-li rozpustnost této látky 2,51.10-17 M.
[6,33.10-50]

2. Součin rozpustnosti bromidu stříbrného je 4,9.10-13. Vypočítejte jeho rozpustnost v mol.dm-3.
[7.10-7 mol.dm-3]

3. Bylo zjištěno, že v 1 litru nasyceného roztoku uhličitanu nikelnatého je rozpuštěno 4,36.10-2

gramů této látky. Vypočítejte součin rozpustnosti, víte-li že Mr(NiCO3) = 118,72.
[1,35.10-7]

4. Kolik  gramů  šťavelanu  vápenatého  se  rozpustí  ve  vodě  za  vzniku  1  litru  nasyceného
roztoku? Součin rozpustnosti CaC2O4 je 3,8.10-9. 

[7,89 mg]
5. a) Součin rozpustnosti AgCl je 1,6×10-9. Jaká je rozpustnost AgCl?

b) Rozpustnost Ag2SO4 je 1,5×10-2 M. Vypočítejte součin rozpustnosti.
c) Rozpustnost CaSO4 je 0,67 g/l. Jaký je součin rozpustnosti CaSO4, je-li 
Mr(CaSO4) = 136,2.

[a) 4.10-5, b) 1,35.10-5, c) 2,4.10-5]


