
Složení roztoků

1. Vypočítejte,  kolik  gramů kyseliny dusičné  obsahuje  300  ml 58% kyseliny dusičné,  jejíž
hustota je 1,356 g.cm-3.   [235,94 g]

2. Mořská voda má hmotnostní obsah soli 3,5%. Chloridu sodného je v ní obsaženo 75%. V
jakém množství mořské vody je jedna tuna NaCl.        [38095,24 kg]

3. Smísením  ethanolu  a  diethyletheru  se  připraví  roztok,  v  němž  je  objemový  zlomek
diethyletheru 0,48. Jaký objem ethanolu obsahuje 250 ml tohoto roztoku?     [130 ml]

4. Složení plynné směsi vyjádřené v objemových % je: 8% CO, 28% vodních par, 32% CO2 a
32% H2. Vyjádřete složení směsí v hmotnostních %.

[10% CO; 23% H2O; 64% CO2; 3% H2]

5. Vyjádřete  molárními  zlomky  složení  1  litru  kyseliny  sírové,  je-li
w (H 2 SO 4)=0,98 ,ρ=1,8g.cm−3.         [0,9 H2SO4; 0,1 H2O]

6. Roztok ethanolu ve vodě obsahuje 220 ml čistého alkoholu v 250 ml vody. Vyjádřete složení
roztoku
a) objemovým, b) hmotnostním, c) molárním zlomkem.
Hustota čistého alkoholu je 0,7893 g.cm-3. Hustota 88% alkoholu je 0,8360 g.cm-3.

[φ = 0,88; w = 0,83; x = 0,6577]

7. Do reakce je potřeba 2,52  g hydroxidu draselného.  K dispozici  máme roztok hydroxidu
draselného, jehož koncentrace je 0,5 mol.dm-3. Jaký objem musíme odměřit?       [90 ml]

8. Vypočítejte  hmotnostní  koncentraci  fluorovodíku  v  kyselině  fluorovodíkové,  jejíž
hmotnostní zlomek je 0,08 a hustota roztoku je 1,028 g.cm-3.  [82 g.dm-3]

9. Vypočítejte hmotnostní zlomek kyseliny sírové v roztoku, jehož hmotnostní koncentrace je
165,3 g.dm-3 a hustota roztoku je 1,10 g.cm-3.         [0,15]

10. Vypočítejte  hmotnostní  koncentraci  dusičnanu  cesného  v  roztoku,  jehož  koncentrace  je
1,2 mol.dm-3.          [233,9 g.dm-3]

11. Kolik  cm3 50% roztoku hydroxidu sodného  o  hustotě  1,5253  g.cm-3 je  nutné  použít  na
přípravu 0,5 litru 0,5 M roztoku hydroxidu sodného. [13,11 cm3]

12. 250  ml 98%  roztoku  kyseliny  sírové  u  hustotě  1,8361  g.cm-3 bylo  zředěné  vodou  na
dvojnásobný objem. Vypočtěte:
a) hmotnostní procentovou koncentraci
b) molární koncentraci vzniklého roztoku.       [a) 64,28%; b) 9,17 mol.dm-3]

13. Zdrojem kyslíku  v dýchacím přístroji  je  peroxid  sodíku,
který reaguje s CO2 podle rovnice:

Na 2O 2+CO 2→Na 2CO3+
1
2

O 2

Jaké látkové množství kyslíku získáme, obsahuje-li přístroj
0,5 kg čistého peroxidu sodíku?

[3,2 mol]



14. Nejprve opěvované, dnes zavržené DDT bylo vyráběno reakcí mezi chlorbenzenem a tzv.
chloralem – trichlorethanalem.

2C6 H 5 Cl+Cl3 C−CH =O→Cl−C6 H 4−CH (CCl3)−C6 H 4−Cl+H 2 O
Kolik kg DDT lze teoreticky získat z 500 kg chlorbenzenu?      [785 kg]

15. Aspirin je připravován reakcí kyseliny salicylové (C7 H6 O3)

s acetanhydridem (C4 H 6O3) dle reakce:
C7 H6 O3+(CH 3CO )2O→aspirin+CH 3COOH

Kolik gramů kyseliny salicylové musí být použito pro přípravu 
0,5 g aspirinu, předpokládáme-li, že dosáhneme výtěžku 
80 hmot.% aspirinu oproti teorii.      [0,48 g]

16. V 600 g vodného roztoku methanolu je 63,5 g CH3OH. Složení vyjádřete:
a) hmotnostními zlomky obou složek
b) molárními zlomky obou složek.            [a) 0,106; 0,894; b) 0,062; 0,938]


