
Výpočty z chemických rovnic

1. Určete hmotnost 15% kyseliny fluorovodíkové, která je zapotřebí na rozpuštění 250 g oxidu 
křemičitého.
M(SiO2) = 60,1 g·mol–1; M(HF) = 20 g·mol–1 [2218,5 g]

2. Hořením 5  g černého uhlí  vzniklo 7,5  dm3 oxidu uhličitého (za  normálních  podmínek).
Určete hmotnostní procento uhlíku v černém uhlí.
M(CO2) = 44,019 g·mol–1   [80,4 %]

3. Termickým  rozkladem  dichromanu  amonného  vzniká  oxid  chromitý,  dusík  a  voda.
Vypočítejte, jaké množství dichromanu se rozložilo, jestliže vzniklo 35 g oxidu chromitého a
jaký objem dusíku vznikl.
M((NH4)2Cr2O7) = 252,10 g·mol–1; M(Cr2O3) = 152,02 g·mol–1; M(N2) = 28,02 g·mol–1

[58,04 g; 5,16 l]

4. Roztok, který obsahuje 34 g AgNO3 se smíchá s roztokem který obsahuje stejné množství
NaCl. Kolik gramů AgCl vznikne? Kolik gramů a které výchozí látky zůstane po reakci
nespotřebováno?
M(AgNO3) = 181,87 g·mol–1; M(NaCl) = 58,44 g·mol–1; M(AgCl) = 143,32 g·mol–1 

[26,79 g; 23,08 g NaCl]

5. Roztok  kyseliny  sírové  o  hmotnostním  složení  56%  H2SO4 (ρ =  1,4558  g.cm-3)  se
zneutralizoval  150  g roztoku  hydroxidu  sodného  o  hmotnostním  složení  10  %  NaOH.
Vypočítejte hmotnost vzniklého síranu sodného a objem použitého roztoku kyseliny sírové.

[22,56 cm3 56 % H2SO4; 26,63 g Na2SO4]

6. Uhličitan alkalického kovu o hmotnosti 10 g byl rozpuštěn ve vodě. Okyselením vzniklého
roztoku  zředěnou  kyselinou  sírovou  se  uvolnil  objem  1,62  dm3 oxidu  uhličitého  za
standardních podmínek. Určete o jaký uhličitan se jedná.

[Me2CO3 + H2SO4  → Me2SO4 + CO2 + H2O, kde neznámý vzorek je Me2CO3 ; K2CO3]

7. Jodid cíničitý se připravuje reakcí cínu s jodem. Na jeho přípravu bylo použito 8,6 g cínu a
30  g jodu.  Vypočtěte  hmotnost  připraveného jodidu cíničitého a hmotnost  nezreagované
látky.   [37 g SnI4 a zbylo 1,59 g nezreagovaného cínu]

8. Fosfid  vápenatý  se  rozkládá  vodou  za  vývinu  plynného  fosfanu.  Jaký  objem plynu  za
standardních podmínek se uvolní rozkladem 13 g fosfidu vápenatého ? Určete hmotnost a
látkové množství hydroxidu vápenatého vznikajícího při reakci.

[3,2 dm3; 15,86 g; 0214 mol]

9. Sulfan lze připravit reakcí sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou. Vypočítejte:
a) kolik chloridu železnatého vznikne reakcí 250 g sulfidu železnatého,
b) za normálních podmínek objem vzniklého sulfanu,
c) kolik ml 37% kyseliny chlorovodíkové je potřeba ke zreagování, je-li  ρ (HCl) = 1,183
g.cm-3.      [a) 359,97 g; b) 63,64 l; 473,12 ml]



10. Chlor  se  připravuje  oxidací  kyseliny  chlorovodíkové  oxidem  manganičitým.  Vypočtěte
hmotnost  oxidu manganičitého a  objem kyseliny chlorovodíkové o hmotnostním obsahu
36 % HCl a hustotě   ρ = 1,1789  g.cm-3,  které se potřebují při přípravě 10  dm3 chloru za
standardních podmínek.            [38,8 g; 153,4 cm3]

11. Do  100  ml  37%  kyseliny  chlorovodíkové,  jejíž  ρ =  1,183  g.cm-3  jsme  přidali  30  g
manganistanu draselného. Vypočítejte hmotnost nezreagovaného manganistanu draselného.

[6,29 g]

12. Vypočítejte, kolik gramů 96% kyseliny sírové je zapotřebí k neutralizaci 16 g hydroxidu
draselného.    [14,55 g]

13. Ve 250 ml 0,1 M roztoku kyseliny dusičné jsme rozpustili 1,0 g mědi. Vypočítejte:
a) hmotnost vzniklého dusičnanu měďnatého,
b) objem uvolněného oxidu dusnatého za normálních podmínek,
c) hmotnost zreagované mědi.   [a) 1,76 g; b) 0,14 l; c) 0,404 g]

14. Kolik gramů amoniaku vznikne z 300 g síranu amonného s alkalickým hydroxidem, je-li
výtěžek reakce 98%?    [75,77 g]


